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ΘΕΜΑ: Υπαγωγή µητέρων στο πρόγραµµα επιδότησης διδάκτρων-τροφείων 

«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 2014-2015» 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι εκδόθηκε η προκήρυξη από την ΕΕΤΑΑ, για τους παιδικούς 

σταθµούς ΕΣΠΑ 2014-2015, µε όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τις 

ενδιαφερόµενες µητέρες, που βάσει των κριτηρίων θα µπορέσουν να στείλουν τα παιδιά 

τους δωρεάν σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς. 

Οι παιδαγωγικές δοµές του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύς 

∆ήµου Πεντέλης» που θα υπαχθούν στο επιδοτούµενο πρόγραµµα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 2014-2015» είναι: 

1. Α΄ Παιδικός Σταθµός Μελισσίων, Σερίφου 14 Μελίσσια 15127, τηλ. 210 8040603 

2. Β΄ Παιδικός Σταθµός Μελισσίων, Σκιάθου 3 Μελίσσια 15127 – τηλ. 210 8048222 

3. Γ΄ Παιδικός Σταθµός Μελισσίων «ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ», ∆ελφών 15, 15127 Μελίσσια, 

τηλ. 210- 8101144 

4. Παιδικός Σταθµός Νέας Πεντέλης, Φοίβου & Αθήνας, Νέα Πεντέλη 15236, τηλ. 

210 8040496 

5. 1ος Βρεφονηπιακός Σταθµός Πεντέλης, Ηγ. Μακρυγιάννη 2 και Ελ. Βενιζέλου, 

Τ.Κ. 152 36, τηλ. 210 8105670 

6. Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης «ΜΕΛΙΣΣΙ», τηλ. 210 8032722  

Οι µητέρες που θα υπαχθούν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα θα απολαύσουν της 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆Ι∆ΑΚΤΡΩΝ- ΤΡΟΦΕΙΩΝ του παιδιού 

τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, που θα χρησιµοποιούν τις 

υπηρεσίες των πιο πάνω εκπαιδευτικών δοµών. 

∆ΕΝ έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη συγκεκριµένη πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Α.Ε., οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., 

καθώς και οι µόνιµοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ 

βαθµού). 

Ελληνική   
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Οι δικαιούχοι θα µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις,-στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.-από 

Παρασκευή 25/07/2014 έως τη ∆ευτέρα 4/08/2014 ώρα 14.00.  

Η επιλογή των ωφελουµένων θα γίνει µε µοριοδότηση και κριτήρια, το χαµηλό ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα, την κατάσταση απασχόλησης, την εργασιακή σχέση και το είδος 

της απασχόλησης, την ανεργία από τον Ο.Α.Ε.∆. και τέλος την οικογενειακή κατάσταση. 

Η τελική ανάρτηση των πινάκων των ωφελούµενων, ανά δοµή και φορέα, θα γίνει στις 

31/8/2014. 

Στο συνηµµένο έγγραφο που σας αποστέλλουµε µπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

για τους όρους και προϋποθέσεις συµµετοχής των δυνητικά ωφελούµενων µητέρων στο 

πρόγραµµα. 

Τέλος θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι για την διευκόλυνση και καλύτερη 

εξυπηρέτησή σας, η παραλαβή των αιτήσεων των µητέρων (µε τα συνοδευτικά 

δικαιολογητικά) καθώς και η αποστολή τους στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα γίνεται ΚΑΙ 

από το Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 

Πεντέλης (έως και το Σάββατο 2 Αυγούστου 2014 ώρα 16.00, τηλ. 210-8032 722). 

 
                                                                          Ο Αντιδήµαρχος 

                         Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισµού, 
                        Αθλητισµού, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 

                      ∆ιαύγειας  
 
           

                        Παναγιώτης Μούστρης 
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Οι µητέρες που θα ενταχθούν στην εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
α)να εργάζονται στην Ελλάδα ως µισθωτές ή αυτοαπασχολούµενες ή αυτοαπασχολούµενες στον 
πρωτογενή τοµέα, ή 
β) να συµµετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ): 
- Επιδότηση Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.). 
- Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ν.Ε.Ε.), 
- Προγράµµατα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας 
- Προγράµµατα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν ∆ελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης 
εξατοµικευµένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. ή 
δ) να είναι άνεργες και να λαµβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδοµα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆. 
οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 µήνες προ της δηµοσίευσης της παρούσας 
Πρόσκλησης. 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν γυναίκες που είναι µητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, 
παιδιών, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί µε 
δικαστική απόφαση η επιµέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία, που: 
 
α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή είναι Οµογενείς ή είναι 
αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα. 
β) Επιθυµούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες ∆οµών: 
-Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς, για βρέφη από 2 µηνών έως 2,5 ετών (30 
µηνών) συµπληρωµένων κατά το µήνα εγγραφής (1-30/9/2014) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών 
συµπληρωµένων κατά το µήνα εγγραφής (1-30/9/2014), µέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Ολοκληρωµένης Φροντίδας για παιδιά βρεφικής 
και προσχολικής ηλικίας από 8 µηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
(νηπιαγωγείο) και παιδιά µε αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών. 
-Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.), για παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά µε ελαφράς µορφής κινητικά ή αισθητηριακά 
προβλήµατα και 
-Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ.∆.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά µε 
αναπηρία, εφήβους και άτοµα µε νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα 
εναρµονίζονται µε το εκάστοτε ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 
γ) Έχουν οικογενειακό εισόδηµα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για µητέρες που έχουν έως 2 
παιδιά, 30.000€ για µητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για µητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ 
για µητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα δεν µπορεί σε 
καµία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 € 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Όλες οι µητέρες, µαζί µε την «Αίτηση Συµµετοχής – ∆ήλωσή» τους, θα υποβάλλουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή 
ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των παρακάτω δικαιολογητικών: 
 
α) Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. 
Εάν η ενδιαφερόµενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια ∆ιαµονής σε ισχύ. Σε 
περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαµονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαµονής, καθώς και αίτηση 
ανανέωσής της συνοδευόµενη από βεβαίωση του αρµόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση. 
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου 
(δηλαδή όχι νωρίτερα από την 1η Απριλίου 2014). 
Σε περίπτωση που η µητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκοµίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσηµο 
έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόµενο από επίσηµη µετάφραση. 
o Σε περίπτωση ύπαρξης συµφώνου συµβίωσης απαιτείται και η προσκόµισή του, καθώς και τα 
εκκαθαριστικά σηµειώµατα οικονοµικού έτους 2014 και των δύο µερών. 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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o Σε περίπτωση που η µητέρα είναι διαζευγµένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από 
Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάµου ή από το ∆ήµο σε περίπτωση πολιτικού γάµου), 
εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς 
επίσης και η βεβαίωση µεταβολής ατοµικών στοιχείων της ∆.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η 
διάσταση. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία προ της δηµοσίευσης της 
παρούσα Πρόσκλησης. 
o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι άγαµη µητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη 
γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι ανάδοχη µητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής 
απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου, 
o Σε περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του 
συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
o Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος άνδρας έχει την επιµέλεια των παιδιών του, απαιτείται και 
δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιµέλειας. 
γ) Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σηµείωµα) για το οικονοµικό έτος 2014 
(δηλαδή για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013). Προσοχή: εκκαθαριστικό 
σηµείωµα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της 
αίτησης. 
Σηµειώνεται ότι δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόµενες, που έχουν οικογενειακό εισόδηµα, 
το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για µητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για µητέρες που έχουν 3 
παιδιά, 33.000€ για µητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για µητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. 
Το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 € 

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
� Εάν η ενδιαφερόµενη είναι µισθωτή, απαιτείται: 

- Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ηµεροµηνία µεταγενέστερη της δηµοσίευσης 
της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως 
και σήµερα (δηλαδή ηµεροµηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης 
(πλήρης ή µερική απασχόληση, αορίστου ή ορισµένου χρόνου) στη θέση εξαρτηµένης εργασίας 
που η ενδιαφερόµενη κατέχει, ΚΑΙ 

- αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσηµο (αντίγραφο εργόσηµου και απόδειξη κατάθεσης 
σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία 
τουλάχιστον πέντε (5) µηνών). 
 
�  Εάν η ενδιαφερόµενη είναι αυτοαπασχολούµενη εκτός πρωτογενή τοµέα, απαιτούνται: 

- Αντίγραφο της ∆ήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύµατος στην ∆.Ο.Υ. 

- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισµένη. 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα. 
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 - Το καταστατικό και τυχόν µεταβολές του. 
 - Πιστοποιητικό περί µη λύσης από το ΓΕΜΗ. 

 - Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισµένη. 
 - Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα. 
 
� Εάν η ενδιαφερόµενη είναι αυτοαπασχολούµενη στον πρωτογενή τοµέα, απαιτείται: 

- Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άµεσα ασφαλισµένη κατά το τελευταίο έτος. 
- Βεβαίωση του αρµόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραµµα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική 
 περίοδος συµµετοχής σε αυτό. 
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.): 
- Βεβαίωση του αρµόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραµµα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική 
περίοδος συµµετοχής σε αυτό. 
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∆ικαιολογητικά Ανεργίας 
� Εάν η ενδιαφερόµενη είναι άνεργη, απαιτούνται: 

- αντίγραφο ∆ελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όµως εκδοθεί πριν την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της παρούσας, και 

- αντίγραφο Βεβαίωσης εξατοµικευµένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. 

� Εάν η ενδιαφερόµενη λαµβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδοµα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆ κατά 
τους τελευταίους 24 µήνες (δηλαδή από 3/7/2012 έως σήµερα) και παραµένει άνεργη, απαιτείται 
αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.∆. και δελτίο ανεργίας σε ισχύ. 
� Εάν ο σύζυγος είναι µακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.∆ ότι είναι 
τουλάχιστον δώδεκα συνεχόµενους µήνες άνεργος κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 
 
∆ικαιολογητικά αναπηρίας 
Εάν η ενδιαφερόµενη µητέρα (καθώς και η ανάδοχη µητέρα) ανήκει στην οµάδα των ΑµεΑ ή/και 
ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος, 

- µε ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη µητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται 
Βεβαίωση Υγειονοµικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο. 

- µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, 
απαιτείται Βεβαίωση Υγειονοµικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο. 
 

 
 Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών 

 
α) Η Αίτηση Συµµετοχής των ενδιαφεροµένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της Ε.Υ.∆. του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
(www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.∆.Ε. (www.kedke.gr ) από τις 25/7/2014. 
β) Η Αίτηση Συµµετοχής συνοδεύεται από τα Παραρτήµατα 1, 2 και 3 του δευτέρου µέρους της 
παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

- Αίτηση Συµµετοχής - ∆ήλωση 
- Έντυπο υποβολής ένστασης µητέρων. 
 

Υποβολή «Αίτηση συµµετοχής - ∆ήλωση» - Όροι συµµετοχής 
 

α) Αιτήσεις συµµετοχής µπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστηµα από τις 25/7/2014 έως τις 
4/8/2014 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER). 
Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόµενων από τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, ορίζεται η 4/8/2014 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδροµείου ή εταιρείας 
ταχυµεταφοράς (courier). 
Αιτήσεις που θα υποβληθούν µε οποιονδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα 
απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες και δεν θα αξιολογούνται. 

 

 

 

 

 

 

 


