ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 Είμαστε γονείς που εργαζόμαστε και οι δύο στο Δημόσιο τομέα. Έχουμε δικαίωμα να
υποβάλλουμε αίτηση στο πρόγραμμα?
Το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο στους δικαιούχους των παροχών της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης(Δ.ΥΠ.Α) ο ένας γονέας πρέπει υποχρεωτικά να είναι δικαιούχος.
 Άλλαξα γνώμη και θέλω να τροποποιήσω τις επιλογές της αίτησής μου ή να διορθώσω την
αίτησή μου.
Πως μπορεί να γίνει αυτό?
Εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να ξανασυνδεθείτε στο σύστημα και να
τροποποιήσετε την αίτησή σας καταχωρώντας τις νέες σας επιλογές.
 Πώς μοριοδοτείται η αίτησή μου?
Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε τα κριτήρια μοριοδότησης στη Πρόσκληση ενδιαφέροντος στον
ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. www. oaed.gr.
 Τι Δικαιολογητικά χρειάζομαι για την ηλεκτρονική μου αίτηση?
 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή και η ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
γίνεται δεκτή μόνο σε περιπτώσεις που η αδυναμία προσκόμισης πιστοποιητικού
οικογενειακής κατάστασης αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα.
 Σε περιπτώσεις επανεγγραφής παιδιού ή αδελφού αυτού, και εφόσον δεν υπάρχουν
μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντικαθίσταται το σχετικό δικαιολογητικό με
υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής οικογενειακής κατάστασης.
 Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ οικονομικού έτους 2021( που αφορά εισοδήματα έτους
2020).
 Όταν δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013
στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό ή
τεκμαρτό εισόδημα, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020, η οποία θα φέρει τη
βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την
ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.
 Πιστοποιητικό υγείας του Παιδιού (το υπόδειγμα διατίθεται από τον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.
www.oaed.gr)
 Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημόσιου Φορέα από την οποία
προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας που δηλώνει ο δικαιούχος στα αντίστοιχα πεδία της
ηλεκτρονικής του αίτησης ή αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή, εάν η σχετική
βεβαίωση έχει λήξει και εκκρεμεί η εκ νέου πιστοποίηση της αναπηρίας.
 Δικαστική Απόφαση, με το οποίο να αποδεικνύεται η ανάθεση ης γονικής μέριμνας του
παιδιού στον ένα γονέα στη περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας.
 Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν είναι ορφανό (στη περίπτωση που δεν
αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 Διαζευκτήριο (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) Για
γονείς σε διάσταση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο, που να το πιστοποιεί.
Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, απαιτείται βεβαίωση επιμέλειας του παιδιού.
 Βεβαίωση από το Στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης.


Δεν πρόλαβα να κάνω ηλεκτρονική αίτηση. Μπορώ να συμμετέχω στη διαδικασία
επιλογής?

Μετά το “κλείδωμα” του συστήματος κατά τη λήξη της προθεσμίας, οι αιτήσεις
μοριοδοτούνται αυτόματα και καταρτίζονται πίνακες επιλεγέντων και αναπληρωματικών
βρεφών – νηπίων

Πώς θα μάθω αν το παιδί μου έχει επιλεγεί?
Στην ιστοστελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed. gr θα βγεί Ανακοίνωση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. με τα
προσωρινά αποτελέσματα όταν θα είναι έτοιμα σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη πρόσκληση
ενδιαφέροντος

