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ΑΡΘΡΟ 2: 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν 
α)  οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, 

αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή 
αυτοαπασχολούμενες 

β)  οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. 
 
Επισημαίνεται ότι τα άτομα στα οποία έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση 
καθώς και οι δικαστικοί συμπαραστάτες που έχουν οριστεί με απόφαση σε ισχύ ή είναι 
ανάδοχοι γονείς, πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες. 
 
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, οι τακτικοί και αορίστου 
χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου 
χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και  β’  βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι 
οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 
και Δ του Άρθρου 3 της παρούσας.  
Επισημαίνεται ότι δεν είναι δικαιούχοι της Δράσης οι συνταξιούχοι. 
 
Επιπλέον, κάθε αιτούσα θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την 
υποβολή της αίτησής της. 

β. Να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση, της αιτούσας, του ετέρου μέλους 
καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων για το έτος 2020. Η μη υποβολή 
φορολογικής δήλωσης της αιτούσας καθώς και του ετέρου μέλους σε περίπτωση 
ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2020, συνιστά λόγο απόρριψης της 
αίτησης. Στην περίπτωση που ενώ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τις αιτούσες 
φορολογική δήλωση έτους 2020, πλην όμως κατά τον χρόνο εφαρμογής των 
κριτηρίων του παρόντος άρθρου δεν έχει εκκαθαριστεί αυτή από την αρμόδια 
φορολογική αρχή, τότε είναι δυνατή η συμπερίληψη των αιτουσών αυτών στις 
ωφελούμενες της Δράσης, με την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον 
υπάρχουν αδιάθετα voucher, δυνατότητα που δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν 
της 30η/09/2021. 

γ. Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς 
φορολογούμενα ποσά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του 
Εκκαθαριστικού) των δύο συζύγων/μερών και των παιδιών/εξυπηρετούμενων 
ατόμων εφόσον έχουν εισοδήματα, για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα που 
αποκτήθηκαν από 01/01/2020 – 31/12/2020), το οποίο δεν μπορεί, σε καμία 
περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα:  
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  27.000€   έως δύο (2) παιδιά,  
 30.000€ για τρία (3) παιδιά,  
 33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις  
 36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω.  

Ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρονται και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι 
τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα μεΑ , ανεξαρτήτως ηλικίας. 

 
 
Οι αιτούσες που  υποβάλλουν για τέκνο/ανάδοχο τέκνο/άτομο με αναπηρία  για τις 
κατηγορίες θέσης Β3 και Δ, εξαιρούνται των προϋποθέσεων συμμετοχής: ύψος 
οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση.  
Οι αιτούσες άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, εξαιρούνται μόνο ως 
προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. 
Κατ’ εξαίρεση, οι αιτούσες που υποβάλλουν για τέκνο/ανάδοχο τέκνο με αναπηρία  αλλά 
επιθυμούν το τέκνο τους να τοποθετηθεί σε δομή Α2 ή Γ, δεν εξαιρούνται των 
προϋποθέσεων συμμετοχής. Θα πρέπει να επιλέξουν την κατηγορία δομής που επιθυμούν 
ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και όπως περιγράφεται στο Άρθρο 3 της παρούσας, καθώς 
και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (βλ. Άρθρο 5: Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής) 

ΑΡΘΡΟ 3: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΩΝ /ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  

Οι θέσεις των Δομών που μπορούν να φιλοξενήσουν τέκνα/άτομα μεΑ ωφελούμενων, 
δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε φορείς του  Άρθρο 5 της σχετικής ΚΥΑ και να 
διακρίνονται, για τις ανάγκες της παρούσας Πρόσκλησης, στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
         Κατηγορίες Δομών Κατηγορίες Θέσεων 
Α. Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί & 

Παιδικοί Σταθμοί 
Α1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. 
Α2 
 

Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή 
τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 

Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας 

Β1 Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών. 
Β2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή 

τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 
Β3 Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 

6,5 ετών. 
Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 
Γ Παιδιά από 5 έως 12 ετών, και παιδιά με 

ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές 
αναπηρίες. 

Δ. Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών, Ατόμων 
με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.) 

Δ Παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα, με 
κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή 
ή αισθητηριακή αναπηρία. 
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Παιδιά, γεννηθέντα από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017 δεν μπορούν να συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα, καθώς εντάσσονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.  
 
Δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας δράσης η παροχή υπηρεσιών από 
Μονάδες Απασχόλησης Βρεφών ή/ και Νηπίων, Κέντρα Μελέτης, Φροντιστήρια, Κέντρα 
Κατάρτισης, Αθλητικούς Συλλόγους και  Σωματεία. 
   
 

ΑΡΘΡΟ 4: 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Μοριοδοτούνται, μόνο οι αιτούσες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Άρθρου 
2 της παρούσας, και έχουν υποβάλει οριστικοποιημένη αίτηση. Σε οιαδήποτε άλλη 
περίπτωση οι αιτούσες δε θα βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και θα απορρίπτονται.  
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης  για την επιλογή των ωφελούμενων αποτυπώνονται 
στον ακόλουθο Πίνακα 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ 

1. Ετήσιο συνολικό εισόδημα 

ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ=   
 
 Το Ε δηλώνει το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όπως 

διατυπώνεται στις προϋποθέσεις συμμετοχής του Άρθρου 2 παρ. γ. 
της παρούσας και  

 Το Π αντιστοιχεί στο ποσό των 500€ για κάθε παιδί που εντάσσεται 
στα ηλικιακά όρια του Άρθρου 5 της σχετικής ΚΥΑ  (έως της ηλικίας 
των 12 ετών). Η ανωτέρω τιμή του Π,  δηλαδή των 500€, ισχύει και 
για κάθε παιδί/άτομο με αναπηρία άνω των 12 ετών. Για τα 
εισοδήματα, που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η 
μοριοδότηση είναι μηδενική. 

2.Κατάσταση απασχόλησης  

Μισθωτές 
 πλήρους απασχόλησης αορίστου/ορισμένου χρόνου 
 μερικής απασχόλησης αορίστου/ορισμένου χρόνου 
Μισθωτές με  
 Περιστασιακή απασχόληση (εργόσημο ή ένσημα)  
 Άλλες μορφές απασχόλησης (Τίτλοι Κτήσης ή Δελτίο 

Παροχής Υπηρεσιών, εργάτριες γης κλπ)  

Μόρια 
 
 

90 
 

Αυτοαπασχολούμενες 
 Εντός και εκτός πρωτογενούς τομέα  

Άνεργες, με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο, με το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση ανεργίας 

3. Οικογενειακή κατάσταση – 
κοινωνικά κριτήρια  

Αιτούσες που 
 ανήκουν στην ομάδα των ατόμων με αναπηρία (αναπηρία 

35% και άνω)  
 έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ατόμων με 

αναπηρία  (αναπηρία 35% και άνω)  

 
50 
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 Αιτούσες που  
 είναι Μονογονεϊκές Οικογένειες (χήρες, ανύπανδρες 

μητέρες,  διαζευγμένες ή σε διάσταση)   
 είναι Τρίτεκνες – Πολύτεκνες 

 
40 

Αιτούσες με  
 σύζυγο άτομο με αναπηρία 67% και άνω 
 σύζυγο άνεργο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο με το οποίο επιβεβαιώνεται η 
κατάσταση ανεργίας 

 
30 

Σε περίπτωση ισοβαθμιών, προηγείται η υποψήφια που έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια 
στο πρώτο κριτήριο κι αν αυτά συμπίπτουν, η/ο υποψήφια/ος ωφελούμενη/ος στο δεύτερο 
κριτήριο και ούτω καθεξής (όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 6 της παρούσας). Αν 
εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς 
μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται η υποψήφια ωφελούμενη με τον μεγαλύτερο αριθμό 
που  δημιουργείται από την αναδιάταξη των ψηφίων του ΑΦΜ με την  εξής σειρά ψηφίων το 
9ο, 7ο, 1ο, 4ο, 3ο, 6ο, 8ο, 5ο και 2ο ψηφίο αυτού. Ο αριθμός αυτός, είναι μοναδικός για κάθε 
υποψήφια ωφελούμενη και έτσι δεν προκύπτουν ισοβαθμίες.  

 
ΑΡΘΡΟ 5: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Για όλες τις αιτούσες απαιτούνται: 
1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα αιτούσας και 

ετέρου μέλους καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν 
φορολογική δήλωση, που αποκτήθηκαν από 1/1/2020 - 31/12/2020). 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που 
να έχει εκδοθεί μετά την 31η/12/2020. 

3. Δικαιολογητικά απασχόλησης /ανεργίας 

4. Δικαιολογητικά αναπηρίας 

 
Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με 
Πληροφοριακά Συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
 
 1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα  

Τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του εισοδήματος, θα 
αντληθούν αυτόματα (μέσω διεπαφής) από το Π.Σ της ΑΑΔΕ, και είναι τα 
ακόλουθα:  
 

 Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς 
φορολογούμενα ποσά όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού) 
των αιτούντων, των έτερων μελών και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον 
υποβάλλουν φορολογική δήλωση, για το Φορολογικό έτος 2020. 
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