
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



Γενικά 

Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων και μέσω της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Αλιάρτου συμμετέχει για ένατη  

συνεχόμενη χρονιά στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 

που αφορά την επιδότηση τροφείων σε δημοτικούς και ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς όλης της χώρας, στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα έχουν ενταχθεί και οι δυο Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων. Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα απολαύσουν της ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ του παιδιού τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των 

πιο πάνω εκπαιδευτικών δομών.  

 

 Ποιες είναι οι δομές για το δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων που έχουν υπαχθεί στους πίνακες της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για χρηματοδότηση; 

Η επιλογή των Δομών θα γίνει από τους Πίνακες των υπαγχθεισών Δομών ανά Νομό, που έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική 

μορφή στην ιστοσελίδα της www.eetaa.gr.Συγκεκριμένα για το Δήμο μας είναι οι εξής Δομές: 

 ΚΩΔΙΚΟΣ 386 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

 ΚΩΔΙΚΟΣ 21743 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ 21750 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 

 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή 

β) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ  

Εξαιρούνται: Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου Υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου 

χρόνου Υπάλληλοι των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού). 

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους Δημοτικού Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου - 

Θεσπιέων; 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών που:  

 α)  Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές 

από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.  

 β)  Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών: 

 Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλιάρτου: βρέφη από μηνών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2019) έως 2,5 

ετών  

 Παιδικός Σταθμός Αλιάρτου: νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2019), 

μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). 

 Παιδικός Σταθμός Θεσπιέων – Δ.Δ. Μαυρομματίου: νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα 

εγγραφής (1-30/9/2019), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). 

γ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 € για μητέρες που έχουν 2 παιδιά, 30.000 € για μητέρες 

που έχουν 3 παιδιά και 33.000 € για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000 € για μητέρες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και 

άνω.   

http://www.eetaa.gr/


Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όλη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής στο κείμενο της αναλυτικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. (www.eetaa.gr) και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  (www.aliartos.gov.gr). 

 

Πότε υποβάλλω την αίτηση και τα δικαιολογητικά; 

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο χρονικό διάστημα από 08/06/2019 

έως 28/06/2019. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 28/06/2019 και ώρα 24:00 μ.μ.  Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με 

οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα 

επιστρέφονται. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και στην συνέχεια εκτυπώνονται – υπογράφονται 

και υποβάλλονται με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

 

Πού καταθέτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά; 

Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής του προγράμματος και καθ’ υπόδειξη της ΕΕΤΑΑ η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» 

συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

(courier), σε έναν σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

Τι πρέπει να προσέξω; 

Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και πέντε (5) εναλλακτικών 

επιλογών Σταθμών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους . Οι μητέρες που 

έχουν περισσότερα του ενός (1) τέκνα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τόσες «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις», όσες και 

τα τέκνα που επιθυμούν να εγγράψουν σε δομές. Στις «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που θα υποβάλλουν σε ενιαίο φάκελο, 

θα πρέπει να συμπληρώνουν τον αριθμό του συνόλου των τέκνων για τα οποία κάνουν αίτηση, στο αντίστοιχο ειδικό πεδίο του 

εντύπου της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης». 

 

Από ποιους γίνετε η επιλογή και βάση ποιόν κριτηρίων;  

Η επιλογή γίνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. και προκύπτει από το παρακάτω πίνακα μοριοδότησης:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eetaa.gr/
http://www.aliartos.gov.gr/


Πληροφορίες  

Για πληροφορίες σχετικά με την συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

και τα έντυπα των αιτήσεων προς συμπλήρωση μπορείτε να επισκέπτεστε ή να τηλεφωνείτε στο Aυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας –Παιδείας−Πολιτισμού & Αθλητισμού: 

 Ταχ. Διεύθυνση  Ταχ. Κώδικας 
Τηλ. 

Επικοινωνίας 

Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου –  

Aυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας –

Παιδείας−Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Λεωφ. Αθηνών – 

Αλιάρτος  

Τ.Κ.: 32001 

Αλίαρτος  

 

22683-50235 

καθώς και την ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr  αλλά και την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων  www.aliartos.gov.gr   

 

 

http://www.eetaa.gr/
http://www.aliartos.gov.gr/

