
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 
2021-2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι μητέρες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει 

να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 

α) Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι 

αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.  

 

β) Να είναι εργαζόμενες ή να είναι άνεργες  

 

γ) Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις παρακάτω Δομές:  

 Βρεφικός Σταθμός Αλιάρτου 

 Παιδικός Σταθμός Αλιάρτου  

 Παιδικός Σταθμός Θεσπιέων – ΔΔ Μαυρομματίου   

 

 δ) Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 

ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα:  

 τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,  

 τις 30.000€ για μητέρες που έχουν τρία (3) παιδιά,  

 τις 33.000€ για μητέρες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά, και  

 τις 36.000€ για μητέρες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω. 

 



Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι 

του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και  β’  

βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α..  

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δικαιούχοι της Δράσης οι συνταξιούχοι. 

 

Επιπλέον, κάθε αιτούσα θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησής 

της. 

β. Να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση, της αιτούσας, του ετέρου μέλους καθώς και των 

παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων για το έτος 2020. Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης της αιτούσας 

καθώς και του ετέρου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2020, συνιστά 

λόγο απόρριψης της αίτησης. Στην περίπτωση που ενώ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τις αιτούσες 

φορολογική δήλωση έτους 2020, πλην όμως κατά τον χρόνο εφαρμογής των κριτηρίων του παρόντος 

άρθρου δεν έχει εκκαθαριστεί αυτή από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε είναι δυνατή η 

συμπερίληψη των αιτουσών αυτών στις ωφελούμενες της Δράσης, με την οριστικοποίηση της 

εκκαθάρισης, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα voucher, δυνατότητα που δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν 

της 30η/09/2021. 

 


