
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  Ο.Α.ΕΔ.

 “ωφελούμενοι”   του  προγράμματος  είναι  οι  γονείς  ή  οι  ασκούντες  την

επιμέλεια(ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.)  :

• βρεφών: από  οκτώ(8)  μηνών  έως  δυόμιση  (2,5)  ετών,  δηλαδή γεννημένα  από  1
Απριλίου 2019 έως 31 Ιανουαρίου 2021
• νηπίων από  δυόμιση  (2,5)  ετών  μέχρι  να  συμπληρώσουν  τη  νόμιμη  ηλικία  για  την
εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο,  δηλαδή  γεννημένα από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31
Μαρτίου 2019.

Προϋποθέσεις συμμετοχής :

α.  εργαζόμενες/οι με  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  που  το  έτος  2020
πραγματοποίησαν  τουλάχιστον  πενήντα (50)  ημέρες  εργασίας στην  ασφάλιση  του  ΕΦΚΑ
(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού
Εργατικής Εστίας 

ή
β. μητέρες που ως εργαζόμενες  έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες
ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας το έτος 2020

ή

γ.  άνεργες/οι   που  έλαβαν  ως τουλάχιστον  50  ημερήσια  επιδόματα  τακτικής

επιδότησης ανεργίας το έτος 2020 

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 2020(εισοδήματα έτους 2019)
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
πιστοποιητικό  γέννησης   του παιδιού 



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

Πρόσθετα δικαιολογητικά ανά περίπτωση
  Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό

οικογενειακής κατάστασης και απόφαση επιμέλειας.
 Γονείς  σε  διάσταση:  Αίτηση διαζυγίου,  ή  δικαστική  απόφαση προσωρινής  επιμέλειας,  ή

ιδιωτικό συμφωνητικό και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
  Άγαμες μητέρες: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  Γονείς  σε  χηρεία:  Ληξιαρχική  πράξη  θανάτου  συζύγου,  εάν  αυτό  δεν  αναφέρεται  στο

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
   Γονέας στρατευμένος : Βεβαίωση από την αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.
  Γονείς ή τέκνα με αναπηρία 67% και άνω: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ)

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε μορφή pdf .  
Σε  διαφορετική  περίπτωση  ταχυδρομούνται   συνημμένα   μαζί  με  τα  αναρτώμενα  έντυπα  της
ηλεκτρονικής αίτησης, στη ταχυδρομική διεύθυνση επιλογής σας μέσα  στο  οριζόμενο χρονικό
διάστημα υποβολής των αιτήσεων   


