
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



Γενικά 

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων και η Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Αλιάρτου συμμετέχουν για δέκατη 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 θα 

μετέχουν 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.  

 

 

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) για τους οποίους θα ακολουθήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σχετική 

ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα. 

 

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

Θεσπιέων; 

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 που κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2020) συμπληρωμένων 2,5 ετών  

 Παιδικός Σταθμός Αλιάρτου: νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2020), 

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 (1-30/9/2020), 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.   

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 17/7/2020 

έως 05/8/2020. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

ορίζεται η ημέρα Παρασκευή 05/8/2019 και ώρα 23:59 μ.μ.   

Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα 

απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο σύστημα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  

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


 

 

Πού καταθέτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά; 

Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής του προγράμματος και καθ’ υπόδειξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» 

συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf, σε περίπτωση που δεν ανακτηθούν αυτομάτως.  

 

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:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ 

1. Ετήσιο συνολικό 
εισόδημα  

 
90    - 

 
(Ε – Π) 

300 
 

2.Κατάσταση, είδος  
 Απασχόλησης &  
εργασιακή σχέση 

Κατάσταση απασχόλησης Μόρια 

Εργαζόμενες  με σύμβαση εργασίας 
 πλήρους απασχόλησης – αορίστου χρόνου 
 μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου,  
Εργαζόμενες   
 με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης 

απασχόλησης 
 Αυτοαπασχολούμενες 

 
 

90 
 

Άνεργες, με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο 

3. Οικογενειακή 
κατάσταση 

Αιτούσες που 
 ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ  (αναπηρία 

35% και άνω)  
 έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ  

(αναπηρία 35% και άνω) 

 
50 

 Αιτούσες που  
 είναι Μονογονεϊκές Οικογένειες (χήρες, 

ανύπανδρες μητέρες,  διαζευγμένες ή σε 
διάσταση)   

 είναι Τρίτεκνες – Πολύτεκνες 

 
40 

Αιτούσες με  
 σύζυγο ΑμεΑ με αναπηρία 67% και άνω 
 σύζυγο άνεργο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή 

άλλο ισοδύναμο έγγραφο με το οποίο 
επιβεβαιώνεται η κατάσταση ανεργίας 

 
30 

  

 

Πληροφορίες  

Για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που πιθανόν απαιτούνται να 

επισυναφθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά 09:00 – 15:00  στις 

εγκαταστάσεις του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, και στο τηλέφωνο 22680-23753 καθώς και στην 

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/

