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             Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί μας, θα συμμετέχουν στα κατωθι  προγράμματα της 

ΕΕΤΑΑ για το σχολικό έτος 2021-22. 

1. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»- ΕΣΠΑ 

2.  Νέο πρόγραμμα- «Πρόγραμμα Οικογενειακής Στήριξης» -Υπουργείο 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

 Όσοι θα  πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης που θα προκηρυχθούν από τον αρμόδιο φορέα 

(ΕΕΤΑΑ)  καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης: www.eetaa.gr για να έχουν προτεραιότητα στους σταθμούς χωρίς επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση. 

  

     Με το ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-17 καθορίστηκε ότι προτεραιότητα στην εγγραφή έχουν οι 

κάτοικοι του Δήμου Χαϊδαρίου. Αίτηση κάτοικου όμορου δήμου θα γίνει αποδεκτή εάν και 

εφόσον υπάρχει κενή θέση στο αιτούμενο τμήμα, βάσει του πίνακα μοριοδότησης που θα 

συνταχτεί από την αρμόδια υπηρεσία 

 

     Οι ωφελούμενοι, δικαιούχοι VOUCHER  έχουν προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων 

των βρεφονηπιακών σταθμών,  σύμφωνα με την  μοριοδότηση των προγραμμάτων. 

 

      Οι μη δικαιούχοι VOUCHER  και οι μη κάτοικοι θα καλύπτουν το υπόλοιπο των 

αδιάθετων θέσεων με την κατωθι μοριοδότηση.  

 

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ: 100 μόρια  
 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ: 50 μόρια 
 ΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ (67% και άνω αναπηρία ) ΑμεΑ: 50 μόρια 
 ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΕΩΣ 40.000,00€:  50 μόρια 
 ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ:50 μόρια 

 
       

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ) 

 
Η μηνιαία οικονομική εισφορά των μη - δικαιούχων (γονείς – κηδεμόνες που δεν είναι 

δικαιούχοι VOUCHER)  παραμένει ως έχει από 01/01/2015 και συμπεριλαμβάνεται στον 
κάτωθι πίνακα. 

 

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΡΟΦΕΙΑ 

1 
 

Έως και 25.000,00€ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

2 Από 25.001,00€ έως και 30.000,00€ 73,50€ και 40% μείωση για το 2ο παιδί 
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Από 30.001,00€ έως και 35.000,00€ 77,00€ και 40% μείωση για το 2ο παιδί 
 

4 Από 35.001,00€ έως και 40.000,00€ 96,00€ και 30% μείωση για το 2ο παιδί 
 

5 Από 40.001,00€ έως και 45.000,00€ 104,00€ και 30% μείωση για το 2ο παιδί 
 

6 Από 45.001,00€ έως και 50.000,00€ 144,00€ και 20% μείωση για το 2ο παιδί 
 

7 Από 50.001,00€ έως και 55.000,00€ 162,00€ και 20% μείωση για το 2ο παιδί 
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8 Από 55.001,00€ έως και 60.000,00€ 180,00€ και 20% μείωση για το 2ο παιδί 

9 Από 60.001,00€ έως και 65.000,00€ 216,00€ και 20% μείωση για το 2ο παιδί 

10 Από 65.001,00€ και άνω 225,00 € και 20% μείωση για το 2ο παιδί 

 

 
 

Διευκρινήσεις – Υποχρεώσεις γονέων – Ενημέρωση 
 
 

 Δικαιούχοι ΕΕΤΑΑ που δεν έκαναν αίτηση ή απορρίφθηκαν από δική τους 
υπαιτιότητα, θα οφείλουν οικονομική εισφορά ίση με την ήμισυ μηνιαία αξία του 
VOUCHER και το παιδί/παιδιά θα ενταχτούν στο σταθμό εάν και εφόσον υπάρχει 
κενή θέση στο αντίστοιχο τμήμα. 

 
 Η οικονομική συμμετοχή είναι υποχρεωτική από την εγγραφή του παιδιού στο 

σταθμό και για όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς έως 31 Ιούλιου, εκτός εάν 
συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι διαγραφής.  

 
 Οι γονείς που θα κληθούν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο για την διαδικασία 

προσαρμογής, εφόσον είναι μετά την 14η Σεπτεμβρίου, καταβάλλουν το ήμισυ της 
οικονομικής εισφοράς του μήνα. Για τους υπόλοιπους μήνες η ένταξη των παιδιών 
στους παιδικούς σταθμούς θα γίνεται αποκλειστικά μέσα στο πρώτο πενθήμερο του 
μήνα και η οικονομική εισφορά που οφείλουν θα μπορεί να τακτοποιηθεί εντός του 
ίδιου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία (τμήμα εσόδων) του δήμου.   

 
 Σε περίπτωση που κάποιο παιδί κατ΄ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μηνός 

απουσιάζει αδικαιολόγητα, ή χωρίς ενημέρωση από το οικογενειακό του περιβάλλον 
ή χωρίς να συντρέχουν λόγοι υγείας, αυτόματα θα γίνεται διακοπή φιλοξενίας - 
διαγραφή.  

 
 Οφειλές κοινοποιούνται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 
 
 Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά ή με οικονομικές εκκρεμότητες 

από προηγούμενα έτη δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία μοριοδότησης. 
 

 Αιτήσεις κατοίκων όμορων δήμων (εφόσον έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα   
των κατοίκων Χαϊδαρίου και υπάρχει κενή θέση στο ανάλογο τμήμα) θα 
αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει για το αν θα γίνουν 
αποδεκτές αυτές οι αιτήσεις στον δήμο μας. 

         


