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Απφ ζήκεξα ζηηο 12 ην κεζεκέξη έσο ηηο 9 Ηνπλίνπ κπνξνχλ νη 

ελδηαθεξφκελνη γνλείο λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ζην eetaa.gr αίηεζε ζπκκεηνρήο 

ην πξφγξακκα «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», πξνθεηκέλνπ 

λα θηινμελεζνχλ ηα παηδηά ηνπο ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο, 

 

  Ζ ΔΔΤΑΑ δεκνζίεπζε ρζεο ηελ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο , πνπ 

θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, έληαμεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην 

πξφγξακκα. 

 

  Οη ελδηαθεξφκελνη γνλείο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εληφο 17 εκεξψλ, δειαδή 

κέρξη ηηο 9 Ηνπλίνπ λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο θαη λα θαηαζέζνπλ ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Σηφρνο είλαη ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ 

λα έρεη νινθιεξσζεί σο ηα ηέιε Ηνπλίνπ. 

 

  Φέηνο ζηφρνο είλαη λα ρνξεγεζνχλ επηηαγέο εηζφδνπ (vouchers) γηα δσξεάλ 

θηινμελία 100.000 παηδηψλ. Πξφθεηηαη γηα αξηζκφ ξεθφξ, θαζψο είλαη απμεκέλε ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο ρξνληέο. Σπγθεθξηκέλα 

θέηνο δηαηίζεληαη 205 εθ. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 132 εθ. επξψ θαιχπηνληαη απφ 

εζληθνχο πφξνπο θαη ηα ππφινηπα 73 εθ. επξψ θαιχπηνληαη κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2010. 

 

  Ζ δξάζε αθνξά ηε δσξεάλ έληαμε βξεθψλ θαη λεπίσλ 2 κελψλ έσο 4 ρξφλσλ 

ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, παηδηψλ έσο 12 εηψλ ζε θέληξα δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο, θαζψο επίζεο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε αλαπεξία ζε αληίζηνηρεο δνκέο. 

 

  Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο ππνςήθηεο κεηέξεο είλαη ην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην εξγαζηαθφ πξνθίι. 

 

  Δηδηθφηεξα σθεινχκελεο ηεο δξάζεο είλαη: 

 

  Μεηέξεο βξεθψλ, λεπίσλ θαη παηδηψλ ή/θαη κεηέξεο λεπίσλ, παηδηψλ, εθήβσλ 



θαη αηφκσλ κε Αλαπεξία. 

 

  Άηνκα (γπλαίθεο θαη άλδξεο), ζηα νπνία έρεη παξαρσξεζεί κε δηθαζηηθή 

απφθαζε ε επηκέιεηα παηδηψλ. Άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ρεξεία. 

 

  Οη σθεινχκελεο/νη ηεο δξάζεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θάησζη 

πξνυπνζέζεηο: 

 

  Να είλαη εξγαδφκελεο/νη (κηζζσηέο/νί, απηναπαζρνινχκελεο/νη), ή λα είλαη 

άλεξγεο/νη νη νπνίεο/νη λα δηαζέηνπλ δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ ή άιιν ηζνδχλακν 

έγγξαθν. Τα έγγξαθα δπλάκεη ησλ νπνίσλ βεβαηψλεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ αλέξγνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Πξφζθιεζε ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. πξνο ηνπο δπλεηηθά 

σθεινχκελνπο. 

 

  Απφ φιεο ηηο σο άλσ θαηεγνξίεο εμαηξνχληαη νη ηαθηηθνί ππάιιεινη ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαζψο θαη ππάιιεινη κφληκνη θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ 

Ο.Τ.Α. (α’ θαη β’ βαζκνχ). 

 

  Όζνλ αθνξά ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

  Με έλα παηδί ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηηο 

27.000 επξψ, κε δπν παηδηά κέρξη 30.000, κε ηξία παηδηά ηηο 33.000 επξψ θαη ηέινο κε 

πεξηζζφηεξα απφ ηξία κέρξη 35.000 επξψ. 

 

  Να ζεκεησζεί φηη θαη θέηνο, φπσο θαη πέξπζη, ζα ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη 

αηηήζεηο φισλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ην θαηψηαην εηζφδεκα ησλ 5.000 επξψ. 

 

  Τφζν πέξπζη φζν θαη θέηνο ε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη αηηήζεηο φισλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ην θαηψηαην εηζφδεκα ησλ 5.000 

επξψ. Πέξπζη απφ ηα 92.000 παηδηά πνπ εληάρζεθαλ ζηε δξάζε, ηα 47.000 παηδηά 

αλήθαλ ζ΄ απηήλ ηελ θαηεγνξία. 

 

  Δπίζεο εθηφο απφ ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία παηδηψλ, ζα ηθαλνπνηεζνχλ θαη 

φιεο νη αηηήζεηο γνληψλ κε παηδηά ΑΜΔΑ, αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο. 

 

  Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ κε ηνπο δηθαηνχρνπο, 

νη αηηνχληεο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε ελζηάζεηο, ελψ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα 

αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζνχλ κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ. 

 

  Καηά ζπλέπεηα νη γνλείο ζα έρνπλ εχινγν ρξνληθφ πεξηζψξην πξνθεηκέλνπ λα 

επηιέμνπλ ηνλ ζηαζκφ πνπ επηζπκνχλ. 

 

  Οη κεηέξεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ: 

 

ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα έρνπλ θαηαζέζεη ηελ 

θνξνινγηθή ηνπο δήισζε έηνπο 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016). 

Τν πξνζσπηθφ ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, θαζψο θαη ηνλ ΑΜΚΑ ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ηα νπνία 

ζα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε ηνπο. 

 


