
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Δημοτικό ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» ενημερώνει τους δημότες, για 

το πρόγραμμα της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για το 2014-

2015: 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και 

νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι 

άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και 

εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία. 

 

Για τους άνδρες, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για τις μητέρες και επιπλέον η δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας (όπου 

απαιτείται). 

 

που: 

α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες 

Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. 

 

β) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στην κάτωθι κατηγορία Δομών του νομικού προσώπου: 

 

�   Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών 

συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2014) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών 

συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής  (1-30/9/2014), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)  

 

γ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 

παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 

36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 € 

  

 

  ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 

 

ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α΄και β΄βαθμού). 

 

 

   ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

   Η ενημέρωση καθώς επίσης και η χορήγηση του εντύπου των δικαιολογητικών συμμετοχής που πρέπει    

να κατατεθούν γίνεται ήδη από την ιστοσελίδα  της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr/ και τη γραμματεία των 

Παιδικών Σταθμών Δήμου Κομοτηνής (Γρ. Μαρασλή 1(Πολυλειτουργικό Δήμου Κομοτηνής)- 1όροφος).   



 

Η Αίτηση Συμμετοχής  προς τις ενδιαφερόμενες γυναίκες, θα ξεκινήσει να διατίθεται, σε έντυπη μορφή, 

στις 25/07/2014 από: 

 

α) Τα Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Γραφείο Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), Γραφείο 

Κεντρικής Μακεδονίας (Δωδεκανήσου 23,54626, Θεσσαλονίκη), Γραφείο Θεσσαλίας (Ηρώων 

Πολυτεχνείου 211, 41221, Λάρισα) και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr,  

 

β) Την Γραμματεία των Παιδικών Σταθμών στην Γρ. Μαρασλή 1, 69100 Κομοτηνή (1
ος 

όροφος) Τηλ. 

Επικοινωνίας 25310/23175 και 25310 72414. 

 

Η Υποβολή των  «Αιτήσεων συμμετοχής - Δηλώσεων», συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται από τις  25/07/2014 έως και 04/08/2014.  

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται ημέρα Δευτέρα 04/8/2014 και ώρα 

14:00 μ.μ. 

 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 25310 23175 & 25310 72414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


