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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 
 

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα, τηλ. 210 5214600  fax: 210 5214666 

Αθήνα, 9/9/2020 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ξεκίνησε  η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το 

 

 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»  Περιόδου 2020-2021 

 

 

Ξεκίνησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 

Σεπτεμβρίου 2020, η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής  στο 

Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

περιόδου 2020 – 2021. 

 

 Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-

διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

(ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet), αποκλειστικά 

του/της αιτούντα/σας. 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής  έχουν οι εργαζόμενοι/ες που είναι : 

1.  υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των 

Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν 

ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, 

δεν μπορεί να υπερβαίνει  τις : 

 30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά 

 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά 

 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και 

 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως από πέντε (5) και άνω.  

 

  2.  είναι μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι οποίοι/ες δεν δύναται να είναι 

δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 

«Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. 

 

3.  ανήκουν στις ανωτέρω υπ' αριθμ. 1 και 2 περιπτώσεις, έχουν τέκνα ηλικίας 4-5 ετών 

και διαμένουν σε δήμους, στους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η δίχρονη εκπαίδευση, 
σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 4. Ν. 4704/202..   

 

Σε όλες τις ωφελούμενες, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), 

ύψους 180 €/μήνα, βάσει της μοριοδότησης που έχουν λάβει στο σύνολο της χώρας, μέχρις 

εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος,. 

 

Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της 

αίτησης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των 

απαιτούμενων στοιχείων,  περιγράφονται στις οδηγίες που έχουν αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr). 

http://www.eetaa.gr/

