
Τι πρέπει να προσέξω; 

Στην «Αίτηση Συµµετοχής – ∆ήλωσή» τους, οι ενδιαφερόµενες έχουν δικαίωµα 

δήλωσης έως και τεσσάρων (4) εναλλακτικών επιλογών Σταθµών, µε σειρά 

προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε ∆οµές της προτίµησής τους . 
Οι µητέρες που έχουν περισσότερα του ενός (1) τέκνα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν 

τόσες «Αιτήσεις συµµετοχής – ∆ηλώσεις», όσες και τα τέκνα που επιθυµούν να εγγράψουν σε δοµές. 

Στις «Αιτήσεις συµµετοχής – ∆ηλώσεις» 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 – ∆ήλωσης». 

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:  

 

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 στα γραφεία των παιδικών σταθµών: 

∆οµή  Ταχ. ∆ιεύθυνση  Ταχ. Κώδικας Τηλ. Επικοινωνίας 

∆ΗΜ. ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ Άγιος Θωµάς Τ.Κ.: 32009 Άγιος Θωµάς 22620 – 37.077 

∆ΗΜ. ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Χρυσανθέµων 18 Τ.Κ.: 32009 Σχηµατάρι 22620 – 58.377 

∆ΗΜ.ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Οινόφυτα Τ.Κ.: 32011 Οινόφυτα  22620 – 31.447 

ή στο γραφείο του Ν.Π.∆.∆. «ΚΑΠΗ – Παιδικός Σταθµός – ∆ηµοτικό Ωδείο ∆ήµου Τανάγρας» (Παµµ. 

Ταξιαρχών 1 – Σχηµατάρι, Τηλ. Επικοινωνίας : 22623-51.119) καθώς και την ηλεκτρονική σελίδα της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr  αλλά και την ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου Τανάγρας 

www.tanagra.gr.  

 
 



 

Γενικά 

Ο ∆ήµος Τανάγρας µέσω του  Νοµικού Πρόσωπου «ΚΑΠΗ – Παιδικός Σταθµός – ∆ηµοτικό 

Ωδείο ∆ήµου Τανάγρας» συµµετέχει για δεύτερη 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 τρείς  ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί του ∆ήµου 

Τανάγρας. 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 Τανάγρας που έχουν υπαχθεί στους 

πίνακες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για χρηµατοδότηση; 

Η επιλογή των ∆οµών θα γίνει από τους Πίνακες των υπαγχθεισών ∆οµών ανά 

Νοµό, που έχουν αναρτηθεί από τις 12/07/2012 σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα 

της www.eetaa.gr.Συγκεκριµένα για το ∆ήµο µας είναι οι εξής ∆οµές: 

• ΚΩ∆ΙΚΟΣ 21589 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 

• ΚΩ∆ΙΚΟΣ 21591 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 

•  ΚΩ∆ΙΚΟΣ 21594 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

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 συµµετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραµµα Νέων 

Θέσεων Εργασίας, Πρόγραµµα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών, Πρόγραµµα Απόκτησης 

Εργασιακής Εµπειρίας – Stage, Πρόγραµµα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης) ή 

γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν ∆ελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης 

εξατοµικευµένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ ή 

δ) να είναι άνεργες και να λαµβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδοµα ανεργίας από τον 

ΟΑΕ∆ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 µήνες προ της δηµοσίευσης 

της παρούσας Πρόσκλησης. 

Εξαιρούνται: Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου Υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ καθώς και οι 

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

Ποιοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής στους ∆ηµοτικού Παιδικούς 

Σταθµούς του ∆ήµου Τανάγρας; 

∆ικαίωµα 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 ∆οµών: 

� Παιδικός Σταθµός Σχηµαταρίου: νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συµπληρωµένων κατά το 

µήνα εγγραφής (1-30/9/2012), µέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

(νηπιαγωγείο). 

� Παιδικός Σταθµός Οινοφύτων: νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συµπληρωµένων κατά το 

µήνα εγγραφής (1-30/9/2012), µέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

(νηπιαγωγείο). 

� Παιδικός Σταθµός Αγίου Θωµά: νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συµπληρωµένων κατά το 

µήνα εγγραφής (1-30/9/2012), µέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

(νηπιαγωγείο). 

γ) Έχουν οικογενειακό εισόδηµα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 40.000 €.  

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 ∆ήµου Τανάγρας (www.tamagra.gr). 

Πότε υποβάλλω την αίτηση και τα δικαιολογητικά; 

Οι ενδιαφερόµενες µητέρες µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συµµετοχής τους στο χρονικό 

διάστηµα από 13/07/2012 έως 23/07/2012. Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των 

Αιτήσεων, συνοδευόµενων από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ορίζεται η ηµέρα ∆ευτέρα, 

23/07/2012 και ώρα 13:30 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. 

Πού καταθέτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά; 

Σύµφωνα µε τους όρους συµµετοχής του προγράµµατος και καθ’ υπόδειξη της ΕΕΤΑΑ η 

«Αίτηση συµµετοχής – ∆ήλωση» συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται 

ΜΟΝΟ στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε (Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα) αλλά και ταχυδροµικώς 

ή µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να 

αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».  

 


