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Αγαπητοί γονείρ, 

Ενόψει ηης νέας πρόζκληζης γηα ηε δξάζε «Δλαξκόληζε Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο δσήο 2018-
2019» θαη κε ζηόρν ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη επαξθήο ρξόλνο γηα όινπο ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο, ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ θαιύηεξα ζηνλ νηθνγελεηαθό πξνγξακκαηηζκό ηνπο, 
παξαζέηνπκε  ηα ζημανηικόηερα από ηα έγγραθα πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαηά ηελ ππνβνιή 
ηεο αίηεζή ζαο. 

Η Πξόζθιεζε ζα αθνξά ζηηο άλεξγεο, ζηηο εξγαδόκελεο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ή ζηηο απηναπαζρνινύκελεο, 
πνπ έρνπλ βξέθε ή λήπηα γηα βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο θαη παηδηά έσο 12 εηώλ γηα ΚΓΑΠ. 

Θα εξαιπεθούν από την Ππόσκληση oι τακτικοί και αοπίστος σπόνος ςπάλληλοι τος Δημοσίος, των Ν.Π.Δ.Δ., 
καθώρ και οι μόνιμοι και αοπίστος σπόνος ςπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και  β’  βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των 
Ο.Τ.Α.  

Η Πξόζθιεζε αθνξά θαη ζε άηνκα ΜΔΑ, όπνπ όκσο δελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκόο. 

Σηόρνο είλαη ε θάιπςε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ σθεινπκέλσλ κε voucher, άξα θαη όζν ην δπλαηόλ 
πεξηζζόηεξσλ νηθνγελεηώλ πνπ ζα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Η αηηνύζα κεηέξα ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηεο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α. θαη 
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή, νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή ηεο 
θαηάζηαζε, σο αθνινύζσο :  

1. Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ε οικονομική καηάζηαζη, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ε Πξάμε Πξνζδηνξηζκνύ 
Φόξνπ – Δθθαζαξηζηηθό Σεκείσκα γηα ην έηνο 2017, όπσο πξνβιέπεηαη. Τα ζηνηρεία ζα 
δηαζηαπξώλνληαη κέζσ απηώλ πνπ ζα ιεθζνύλ από ηελ ΑΑΓΔ ειεθηξνληθά  

Πξνζνρή : Σε πεξίπησζε πνπ ζην Δθθαζαξηζηηθό Σεκείσκα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εηζνδήκαηα 
θαη ησλ δύν ζπδύγσλ ή ησλ κεξώλ ηνπ ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη 
μερσξηζηά, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ην ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα. 

2. Γηα λα δηαπηζησζεί ε οικογενειακή καηάζηαζη, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθό 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πνπ λα έρεη εθδνζεί εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ.  

Σε πεξίπησζε, πνπ κηα κεηέξα έρεη γελλεζεί ζε άιιε ρώξα, αιιά δηακέλεη κόληκα ζηελ Διιάδα, ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ην αληίζηνηρν έγγξαθν, πνπ πηζηνπνηεί ηελ νηθνγελεηαθή ηεο θαηάζηαζε θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη κεηάθξαζε, απηή ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ 3κελνπ. 
Δπίζεο απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθόκηζε νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνύ εγγξάθνπ, πνπ αθνξά ζηελ 
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνύ ή ηε γέλλεζή ηνπ. 
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3. Επίζης για ηις άνεργες ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ε θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρύ (αλ έρεη εθδνζεί εληόο 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) ή ε θαηάζηαζε αλαλεώζεσλ ηεο θάξηαο αλεξγίαο, όπσο απηή εθηππώλεηαη 
από ηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνύ θιεηδάξηζκνπ.  

4. Σε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη απνδεηθηηθό έγγξαθν ηεο επαγγελμαηικής καηάζηαζης, ζα πξέπεη ε 
κεηέξα λα πξνεηνηκάζεη ΒΔΒΑΙΩΣΗ ηνπ εξγνδόηε γηα ην είδνο θαη ηνλ ρξόλν απαζρόιεζεο, ην νπνίν 
ζα θέξεη εκεξνκελία κεηά από απηή ηεο Πξόζθιεζεο. Γηα ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ, ζα 
δνζνύλ πεξαηηέξσ αλαιπηηθέο νδεγίεο ζηελ Πξόζθιεζε. 

5. Γηα ηηο θαηεγνξίεο βξεθώλ, λεπίσλ ή αηόκσλ ΜΔΑ γηα ηα νπνία νη σθεινύκελεο ζα αηηεζνύλ 
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ voucher γηα ηηο θαηεγνξίεο βξεθηθώλ ή παηδηθώλ ζηαζκώλ νινθιεξσκέλεο 
θξνληίδαο (Καη.Β.3.) θαη ΚΓΑΠ – ΜΔΑ (Καη. Γ), ηόηε δελ ηζρύνπλ πεξηνξηζκνί. 

6. Γηα ηα βξέθε ή λήπηα ΑΜΔΑ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειηθία από 8 κελώλ έσο ηελ ειηθία ηεο 
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηα νπνία νη κεηέξεο ζέινπλ λα εληάμνπλ ζε δνκέο πνπ θηινμελνύλ 
βξέθε ή λήπηα (Καηεγνξίεο Α.1. ή Α.2.), ηόηε ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ κηα βεβαίσζε από ηε δνκή, όηη 
δέρεηαη ην βξέθνο/λήπην, θαζώο θαη κηα βεβαίσζε από ηαηξό ζρεηηθήο εηδηθόηεηαο, όηη απηό κπνξεί λα 
ζπκβεί θαη όηη ζα ιεηηνπξγήζεη πξνο όθεινο ηνπ βξέθνπο/λεπίνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν θάθεινο θαη 
ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο κεηέξαο εμεηάδεηαη ρσξίο εμαηξέζεηο. 

7. Σεκεηώλνπκε όηη νη κεηέξεο κπνξνύλ λα δειώζνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο (κέρξη 5 γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ 
βξεθώλ, λήπησλ θαη κέρξη 2 γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ ΚΓΑΠ ή ΚΓΑΠ-ΜΔΑ) ζε ζπγθεθξηκέλεο δνκέο/θνξείο 
γηα ηελ ελδεηθηηθή θαη κε δεζκεπηηθή ζύδεπμε.  

8. Τέινο ζα ζέιακε λα ζαο ππελζπκίζνπκε όηη κε βάζε ην λέν Καλνληζκό ηεο Δ.Δ. ‘πεξί πξνζσπηθώλ 
δεδνκέλσλ’, νη αηηνύζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθέο ζηελ ηήξεζή ηνπ θαη λα θξνληίζνπλ 
νη ίδηεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηελ απνζηνιή ή παξάδνζε ηνπ θαθέινπ ηνπο. 


