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Γραφείο Δημάρχου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημέρωση για το πρόγραμμα

«Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2019 – 2020 της Ε.Ε.Τ.Τ.Α. Α.Ε.
Πρόγραμμα απαλλαγής των τροφείων για τα παιδιά που φιλοξενούνται
στις δομές του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων
(Βρεφονηπιακός Σταθμός, Παιδικοί Σταθμοί Αλιάρτου & Δ.Δ. Μαυρομματίου)
Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων και η Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αλιάρτου (ΔΗΚΕΑΛ) σας ενημερώνουν ότι για
συνεχόμενη χρονιά ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλιάρτου και οι
Παιδικοί Σταθμοί Αλιάρτου & Δ.Δ. Μαυρομματίου θα δηλώσουν
συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για επιχορήγηση
τροφείων των μητέρων, τα παιδιά των οποίων φιλοξενούνται στο
Βρεφονηπιακό Σταθμό Αλιάρτου και στους Παιδικούς Σταθμούς
Αλιάρτου και Μαυρομματίου.
Τα οκτώ προηγούμενα χρόνια ωφελήθηκαν συνολικά περίπου 270 οικογένειες από το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να μην
πληρώσουν ούτε ένα ευρώ, οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, ευπαθείς ομάδες όπως άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ
δόθηκε στους κατοίκους του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων μια έμπρακτη στήριξη σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΤΡΟΦΕΙΑ
Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου μας θα δηλώσουν συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση
Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και για το έτος 2019 - 2020.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όσα νήπια επιλεγούν θα φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας χωρίς οι
γονείς να καταβάλουν τροφεία.

2. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
 Εργαζόμενες μητέρες (ανεξαρτήτως υπηκοότητας) στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή
αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα



Μητέρες που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας,
Κοινωφελής Εργασία, voucher, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρόγραμμα Νέων Θέσεων
Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών)



Άνεργες Μητέρες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ.
Προσοχή: Άμεση έκδοση Δελτίου Ανεργίας σε περίπτωση που δεν έχετε εκδώσει μέχρι σήμερα καθώς σύμφωνα με
τα δεδομένα των προηγούμενων προσκλήσεων απαιτείται η έκδοση του Δελτίου Ανεργίας πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η οποία για το σχολικό έτος 2019-2020 αναμένεται να
γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.



Άνεργες που λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο
κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης

 Άντρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που
βρίσκονται σε χηρεία.
3. ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
 Οι μητέρες που είναι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου των ΝΠΔΔ καθώς και οι μόνιμοι και
αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού)
 Οι οικογένειες που έχουν συνολικό εισόδημα μεγαλύτερο από το κατ’ έτος οριζόμενο από την ανακοίνωση της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Για την δημοσίευση της πρόσκλησης θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δικαιολογητικά συμμετοχής – αιτήσεις – προθεσμία στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr
& www.aliartos.gov.gr στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και στο Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου (Λεωφ. ΑθηνώνΑλίαρτος).

