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 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ 

 μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και 
 άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια 

παιδιών 
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 

36.36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία  
περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€. 
Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα (όπως αποτυπώνεται 

στον ......Πίνακα Γ2 του Εκκαθαριστικού σημειώματος--> Συνολικό Εισόδημα), καθώς και το σύνολο 
των ......αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει στη παρούσα δράση πρέπει : 
 Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

(www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr) την φόρμα <<Αίτηση Συμμετοχής>>, η οποία υπέχει θέση 
Υπεύθυνης Δήλωσης 

 Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης 
συμμετοχής(υπογεγραμμένη), στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.  από 12/07/2016 έως 29/07/2016 και ώρα 24:00 
και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς. 

 Στο διεύθυνση : ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 27 Τ.Κ. 54624 ΘΕΣ/ΚΗ 
΄΄ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ΄΄ 

ΕΤΟΥΣ 2016-2017 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ. 
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαμήνου. 
 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 

2015  

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή: 
Βεβαίωση εργοδότη (με ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης 

– 11/07/2016) και 
Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο 

ισχύουσας σύμβασης. 
 Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο: 

Βεβαίωση εργοδότη (με ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης 
– 11/07/2016). 

Αντίγραφο εργοσήμου. 



 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα: 
Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.  
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, ακόμα κι αν οφείλει ασφαλιστικές 

εισφορές. 
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα. 

 Σε περιπτώσεις συμμετοχής σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. Ι.Κ.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται: 
Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του. 
Πιστοποιητικό περί μη λύσης  (ΓΕΜΗ). 
Βεβαίωση  ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη. 
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα. 

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα: 
Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος. 

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη/άνεργος: 
Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ. 
Βεβαίωση  εξατομικευμένης παρέμβασης-προσέγγισης Ο.Α.Ε.Δ. 
+30 μόρια οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας και βεβαίωση  

εξατομικευμένης παρέμβασης-προσέγγισης Ο.Α.Ε.Δ. 
 Για δύο τέκνα και πάνω ΚΑΙ άλλες υπηρεσίες του Ε.Σ.Π.Α.: 

Οι μητέρες που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για περισσότερα του ενός τέκνα ή για άλλη 
παροχή (π.χ. Κ.Δ.Α.Π. ...) πρέπει να υποβάλλουν μία ΄΄Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση ΄΄ συνοδευόμενη 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που την αφορούν και τόσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αίτησης όσα και τα 
τέκνα ή όσες και οι παροχές που επιθυμούν να εγγράψουν σε Δομές. Στην ΄΄Αίτηση συμμετοχής – 
Δήλωση ΄΄ τους θα πρέπει να συμπληρώνουν τον αριθμό του συνόλου των τέκνων για τα οποία κάνουν 
αίτηση, στο αντίστοιχο ειδικό πεδίο του εντύπου. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών και επί 
των Πινάκων απορριφθεισών μπορούν να υποβληθούν: 

 εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ή ηλεκτρονικά μέσω e-
mail με σκαναρισμένα έγγραφα και εντός τριών εργάσιμων ημερών (18/08/2016-22/08/2016) 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΄΄Έντυπο Υποβολής Ένστασης΄΄ 

ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) σε σφραγισμένο φάκελο , στην ίδια 
διεύθυνση , στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη 

<<ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΖΩΗΣ>> 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 

 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

Α΄ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (πλησίον Ο.Α.Ε.Δ.):30252 
Β΄ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (εντός Παιδόπολης): 30256 
Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Νεοχωρούδας: 30263 

Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Πενταλόφου: 30273 
Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Μεσαίου: 21824 
ΣΤ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Μελισσοχωρίου: 37352 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Καθημερινά 8:30 με 16:00 στο δημοτικό κτίριο Παύλος Μελάς (Μακεδονικού Αγώνα & 
Καραϊσκάκη) λειτουργεί ομάδα εξυπηρέτησης κοινού, η οποία παρέχει πληροφορίες και 
βοήθεια στις ωφελούμενες μητέρες των Παιδικών Σταθμών του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.  για την 
συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. 

 τηλ. επικοινωνίας: 2310 690712, 2310 694566. 

 


