ΑΔΑ: Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ
διαφοροποιηθούν κατά την εξέλιξη της δράσης, μεταξύ διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης
του ίδιου πίνακα.
Για την κατηγορία των δομών Α1, Α2, Β1, Β2, (Πίνακας 1, Άρθρο 13 σχετικής ΚΥΑ), ο
προϋπολογισμός καλύπτεται και από πόρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 77094/01.08.2022

ΑΡΘΡΟ 2:
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του
παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που είναι:
α) Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με
αναπηρία,
β) Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού,
γ) Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του
συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή έχει τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία ή
είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση επιμέλειας ή συνεπιμέλειας, την αίτηση υποβάλει
α) ΜΟΝΟ το άτομο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ΕΝΑ
(1) εκ των ατόμων που έχουν τη συνεπιμέλεια.
β) ΜΟΝΟ το άτομο, το οποίο έχει ορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.
Σε περίπτωση που θα υποβληθούν για το ίδιο παιδί, παραπάνω της μιας αίτηση, από
διαφορετικό νόμιμο εκπρόσωπο, θα απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις.
Επιπλέον, κάθε αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.

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

2.

Να έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2021 (εισοδήματα
που αποκτήθηκαν από 01/01/2021 – 31/12/2021), τόσο για τον ίδιο, όσο και για το
έτερο μέλος, καθώς και τα εξυπηρετούμενα παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα, και
να έχει εκκαθαριστεί.
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3.

Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021
α) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης συμμετοχής
όλων των κατηγοριών Δομών (πλην των δομών Β3 και Δ, που εξαιρούνται
εισοδηματικών κριτηρίων), προκειμένου για τη λήψη πλήρους voucher, κατά τις
ακόλουθες διακρίσεις:
 Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
 Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
 Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις
 Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.
β) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ για τη συμμετοχή στις κατηγορίες
δομών Α1, Α2, Β1 και Β2, προκειμένου για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας,
κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
 Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
 Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
 Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις
 Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.
Όπως περιγράφεται και στο σημείο 3.α) του ανωτέρω πίνακα, σε περίπτωση που το
συνολικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 των αιτούντων, υπερβαίνει
τα όρια της εν λόγω προϋπόθεσης (π.χ. άνω των 27.000€ για οικογένειες που έχουν
έως δύο (2) παιδιά), τότε τα ωφελούμενα παιδιά θα λαμβάνουν voucher μειωμένης
αξίας.
Επισημαίνεται

ότι

ο

αριθμός

των

παιδιών

που

προαναφέρεται

(δίπλα

στα

εισοδήματα), είναι τα παιδιά έως και 24 ετών, ή τα ΑμεΑ ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ειδικότερα,
α) Σχετικά με τη 2η προϋπόθεση συμμετοχής:
Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης του αιτούντος καθώς και του ετέρου μέλους, σε
περίπτωση ξεχωριστής δήλωσης, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
Στην περίπτωση που, η φορολογική δήλωση έτους 2021, κατά το χρόνο εφαρμογής των
κριτηρίων του παρόντος άρθρου δεν έχει εκκαθαριστεί από την αρμόδια φορολογική αρχή,
τότε είναι δυνατή η συμπερίληψη των αιτήσεων αυτών των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα,
με την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα voucher, δυνατότητα που
δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30ης/9/2022.
β) Σχετικά με τη 3η προϋπόθεση συμμετοχής:
Ως συνολικό οικογενειακό εισόδημα, νοείται το δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς
φορολογούμενα ποσά (όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού) του
αιτούντος και ετέρου μέλους και των εξυπηρετούμενων παιδιών/ΑμεΑ, εφόσον υποβάλλουν
φορολογική δήλωση, για το φορολογικό έτος 2021.
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Εξαιρείται των προϋποθέσεων συμμετοχής που αφορούν στο ύψος του οικογενειακού
εισοδήματος, ο αιτών που
α) υποβάλλει αίτηση για παιδί/ανάδοχο παιδί/άτομο με αναπηρία
β) που ανήκει ο ίδιος στην ομάδα των ΑμεΑ, (όχι το έτερο μέλος) με ποσοστό αναπηρίας
άνω του 67%.
ΠΡΟΣΟΧΗ, ουδείς αιτών δεν εξαιρείται από την 2η προϋπόθεση που αφορά στην
υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

ΑΡΘΡΟ 3:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΩΝ /ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
Οι Δομές που μπορούν να φιλοξενήσουν ωφελούμενα παιδιά, δύνανται να είναι ή να ανήκουν
σε φορείς του Άρθρου 5 της σχετικής ΚΥΑ και να διακρίνονται, για τις ανάγκες της παρούσας
Πρόσκλησης, στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α.
Β.

Γ.

Δ.

Κατηγορίες Δομών
Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί &
Παιδικοί Σταθμοί

Κατηγορίες Θέσεων
Α1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
Α2 Προ-νήπια από 2,5 έως 4 ετών.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Ολοκληρωμένης Φροντίδας
(Β.Σ.Ο.Φ)

Β1
Β2
Β3

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

Γ

Δ

Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
Προ-νήπια από 2,5 έως 4 ετών.
Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 έως 6,5
ετών.
Παιδιά από 5 έως 12 ετών, και παιδιά με
ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά
προβλήματα.
Παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα, με
κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή
ή αισθητηριακή αναπηρία.

Παιδιά (μη ΑμεΑ), γεννηθέντα από 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018 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 Παιδιών για λίγες ώρες,
➢ Κέντρα Μελέτης, Φροντιστήρια, Κέντρα Κατάρτισης,
➢ Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία, Σχολές Καράτε, Σχολές Ξιφασκίας, Σχολές
Χορού κ.λπ., των οποίων το καταστατικό δεν αναφέρει σαφώς τη δημιουργία και
λειτουργία ΚΔΑΠ, ανεξαρτήτως του εάν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης
κατηγορίας δομής, καθώς και
➢ Φορείς/Δομές που έχουν αποκλειστεί από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα λόγω
διαπίστωσης παρατυπιών κατά την εφαρμογή της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής».
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