
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  (Δ.ΥΠ.Α.)

         «  Ωφελούμενοι»     του Προγράμματος είναι παιδιά των δικαιούχων της Δ.ΥΠ.Α :

 Νήπια, γεννημένα το έτος 2019 και έως την 28/02/2020 
 Βρέφη, γεννημένα από την 01/03/2020 έως και την 28/02/2022

Δεν γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια, τα οποία έχουν σοβαρό πρόβλημα σωματικής ή και
ψυχικής υγείας (π.χ. βαριές καθυστερήσεις, πολλαπλές αναπηρίες) και που για την αγωγή
τους χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό και ειδικές δομές. 

 «Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι  ο γονέας  ή οι γονείς   ή   οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι,  
κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι :
α. συγκέντρωσαν κατά τα έτη    2021 & 2022 τουλάχιστον 25 ημέρες 
α1. από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με
εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων ή /και 
α2.  από  τη  χορήγηση  ειδικής  παροχής  προστασίας  μητρότητας  του  άρθρ.  142  του
ν.3655/2008, όπως  ισχύει, ή /και 
α3. από τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις
ή/και 
α4. από τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012. 
β.  είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. για συνεχόμενο χρονικό διάστημα
ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων  τουλάχιστον δύο(2) μηνών.
γ. είναι  δικαιούχοι  του  βοηθήματος  ανεργίας   αυτοτελώς  /  ανεξαρτήτως  απασχολούμενων
ασφαλισμένων   (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ– ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ).

Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών ασφάλισης θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον e-ΕΦΚΑ
με βάση τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του αιτούντος (ΑΜΚΑ). Εσφαλμένος ΑΜΚΑ
μπορεί να συνεπάγεται τον αποκλεισμό αυτού από το πρόγραμμα. 

Το σύστημα επιτρέπει την υποβολή μίας μόνο αίτησης ανά Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό

θα χρειαστείτε:
 τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 τον ΑΜΚΑ (Γονέων  και του παιδιού)
 στοιχεία επικοινωνίας
 εκκαθαριστικό σημείωμα  ΔΟΥ οικονομικού έτους 2021 (εισοδήματα έτους 2020)
 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 πιστοποιητικό  γέννησης   του παιδιού 



 πιστοποιητικό υγείας παιδιού(το υπόδειγμα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. www.
oaed.gr ) 
 Βεβαίωση εργασίας Μητέρας- Πατέρα
΄Αδεια νόμιμης Παραμονής(Για  αλλοδαπούς)
 Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για κάποιες κατηγορίες ωφελουμένων, καθώς και τον τρόπο  
επισύναψης  ή αποστολής των δικαιολογητικών θα δείτε στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
 


