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Αγαπητοί γονείς, αγαπητές φίλες και φίλοι,
Το ενδιαφέρον και η βαρύτητα του δήμου μας για την εκπαίδευση, την Παιδεία,
τις Τέχνες και τον Πολιτισμό έχει καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια, γεγονός που
αποδεικνύεται όχι μόνο από το μεγάλο δίκτυο σχολικών και πολιτιστικών υποδομών,
αλλά -και- κυρίως από την άρτια επιστημονική τους στελέχωση και τον σύγχρονο
εξοπλισμό τους.
Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η προσχολική αγωγή των παιδιών μας, που αποτελεί
τον πρώτο βατήρα και το ακρογωνιαίο ζυμωτήρι μέσα στο οποίο πλάθονται και
σφυρηλατούνται χαρακτήρες με αξίες, ιδανικά και επιδεξιότητες, αρχές αναγκαίες για
να υποστηρίξουν την εξέλιξη των παιδιών ως ακαδημαϊκών πολιτών και ενεργών
συντελεστών της κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό δεν σταματήσαμε να αγωνιζόμαστε για να εξασφαλίζουμε και
διαρκώς να αναβαθμίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για μια υψηλού επιπέδου
ευρωπαϊκών προδιαγραφών προσχολική αγωγή.
Από το κάδρο του ενδιαφέροντός μας ουδέποτε βγήκε -και δεν πρόκειται να βγειποτέ η οικογένεια, οι γονείς, που είτε δίνουν τη σκληρή μάχη της εργασίας υπό
δύσκολες συνθήκες, είτε δοκιμάζονται από την ανεργία και τις συνθήκες της
οικονομικής κρίσης.
Αυτός είναι και ο οδηγός των επί χρόνια αγώνων μας που δώσαμε και δίνουμε ως
δήμος και ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή να εξασφαλίσουμε τους καλύτερους
όρους για δωρεάν φιλοξενία όλο και περισσότερων παιδιών στα τμήματα προσχολικής
αγωγής και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠμεΑ.
Και στο δήμο μας αυτό το πετυχαίνουμε φιλοξενώντας δωρεάν 860 βρέφη και
παιδιά στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, 3.568 παιδιά στα ΚΔΑΠ και
100 συμπολίτες μας στα ΚΔΑΠμεΑ, παραμένοντας ο πρώτος δήμος στην επικράτεια
με τις περισσότερες δομές και προσφερόμενες θέσεις.
Με τον αγώνα και τις πιεστικές διεκδικήσεις μας πετύχαμε την αύξηση του
προϋπολογισμού του προγράμματος του ΕΣΠΑ («Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής») ώστε να μη μείνει κανένα παιδί εκτός των δομών, όπως επίσης
πετύχαμε και την αλλαγή στη διαδικασία διανομής των voucher στις δικαιούχες
μητέρες, με αποτέλεσμα αυτή να γίνει άπαξ και πολύ νωρίτερα της έναρξης της
σχολικής περιόδου.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και με τις σκέψεις αυτές σάς υποδεχόμαστε στη νέα
περίοδο, καλώντας όλους τους γονείς να αξιοποιήσουν στο έπακρον τις
προσφερόμενες δυνατότητες προκειμένου τα παιδιά τους να συμμετάσχουν δωρεάν σε
ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, αθλητικά και ψυχαγωγικά προγράμματα,
με την πολύτιμη αρωγή εξειδικευμένων εκπαιδευτών και εμψυχωτών του δήμου μας.

Σίμος Δανιηλίδης
Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών

Ισχύει για όλους τους Δημοτικούς Βρεφικούς
και Παιδικούς Σταθμούς
♦ Συνολικά για 860 βρέφη και νήπια
-Δημοτική Ενότητα Νεάπολης:
Βρεφικός Σταθμός Στρ. Σαράφη, Βρεφονηπιακός Σταθμός Ζάκκα, Βρεφονηπιακός Σταθμός Πισίνας,
Βρεφονηπιακός Σταθμός Ρήγα Φεραίου, Παιδικός Σταθμός Μητροπόλεως (Baby College)
-Δημοτική Ενότητα Πεύκων:
Βρεφικός Σταθμός Αναγεννήσεως, Βρεφονηπιακός Σταθμός Μάνου Λοϊζου, Παιδικός Σταθμός
Γρυπάρη, Παιδικός Σταθμός Ειρήνης
-Δημοτική Ενότητα Συκεών:
Βρεφικός Σταθμός Εθνικής Αντίστασης, Βρεφικός Σταθμός Ακροπόλ, Βρεφονηπιακός Σταθμός
Ούλωφ Πάλμε, Βρεφονηπιακός Σταθμός Κολοκοτρώνη, Βρεφονηπιακός Σταθμός Πόντου, Παιδικός
Σταθμός Επταπυργίου, Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου

Ισχύει για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών για παιδιά από 5 έως και 12 ετών
(Από νήπια μέχρι ΣΤ΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου)

♦ Συνολικά για 3.568 παιδιά
Τα ΚΔΑΠ προσφέρουν όλο το χρόνο, σε απογευματινές ώρες, εκμάθηση μουσικών οργάνων,
δημιουργική απασχόληση, αθλητικές δραστηριότητες όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ,
κολυμβητήριο, κ.λπ., πολιτιστικές δραστηριότητες όπως θέατρο, εικαστικά, σκάκι,
παραδοσιακούς χορούς, βοήθεια στη σχολική μελέτη (σε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, Η/Υ
κ.α) και πολλά άλλα.
Επιπλέον, εξασφαλίζεται για όλα τα παιδιά δωρεάν δημιουργική απασχόληση τους
καλοκαιρινούς μήνες και στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα σε πρωινές ώρες.
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών λειτουργούν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
ενώ περιλαμβάνονται και οι αθλητικές δραστηριότητες του δήμου σε αυτά.

Ισχύει για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) Συκεών και Νεάπολης
♦ Συνολικά για 100 παιδιά, εφήβους και ενήλικους ΑμεΑ
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με
αναπηρία και προσφέρουν καθημερινή δημιουργική απασχόληση, εκπαίδευση σε δεξιότητες,
επαγγελματική προκατάρτιση, εκπαίδευση στην αυτόνομη διαβίωση, λογοθεραπεία,
μουσικοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, αθλητικές δραστηριότητες, θέατρο, εκδρομές και εξόδους
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη όλης της οικογένειας.
- ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νεάπολης (Ανδρέου Δημητρίου 6-8)
- ΚΔΑΠ ΜΕΑ Συκεών (Νικολάου Παρασκευά 43)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Αναλυτικά περιγράφονται στην πρόκληση της ΕΕΤΑΑ από τις 7/6/2019, www.eetaa.gr)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΕΣ & ΠΑΤΕΡΕΣ
ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018
δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, τα 30.000€ για
μητέρες που έχουν 3 παιδιά, τα 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και τα 36.000€ για
μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω.
Η αίτηση είναι ηλεκτρονική και διατίθεται στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!
 Για την πρόσβαση στην εφαρμογή απαιτούνται οι κωδικοί του TAXISNET
αιτούσας/αιτούντος
 Επίσης, είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της
οικογένειας
Αφού υποβληθεί, εκτυπώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά, που είναι:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής σε ισχύ για
αλλοδαπές μητέρες από χώρες εκτός ΕΕ).
2. Εκτύπωση ΑΜΚΑ (από την ιστοσελίδα www.amka.gr)
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου εξαμήνου )
Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή (πιστοποιητικό –εντός τελευταίου
τριμήνου- ή ισοδύναμο αντίστοιχο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένα)
4. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος για το φορολογικό έτος 2018 (δηλαδή για
εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018-31/12/2018)
5. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
Μισθωτές:
 Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, από την οποία να προκύπτει ότι
συνεχίζεται η απασχόληση και το είδος αυτής (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή
ορισμένου χρόνου) ΠΡΟΣΟΧΗ: ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης μεταγενέστερη της 7ης
Ιουνίου 2019) ΚΑΙ
 Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (με Υ.Δ. του νόμιμου εκπροσώπου εάν έχει έλθει
επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της εταιρείας ή του εργοδότη) ή πρόσφατο
πίνακα προσωπικού Ε4 με τα στοιχεία μόνο της αιτούσας (με επωνυμία της εταιρείας,
σφραγίδα και υπογραφή)
Απασχολούμενη με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση):
 Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση και το
είδος αυτής, έως και σήμερα ΠΡΟΣΟΧΗ: ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης μεταγενέστερη
της 7ης Ιουνίου 2019) ΚΑΙ
 Εργόσημο: Αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους
προ της υποβολής της αίτησης που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 2 μηνών
ή σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών
Αυτοαπασχολούμενες (εκτός πρωτογενή τομέα):
 Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ

 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη ακόμα κι αν οφείλει
ασφαλιστικές εισφορές ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή
πρόσφατη ειδοποίηση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
ΚΑΙ
 Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος (απαιτείται το
γνήσιο της υπογραφής)

♦ Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. Ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ:

 Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του
 Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ
 Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος (απαιτείται το
γνήσιο της υπογραφής)
 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη ακόμα και αν οφείλει
ασφαλιστικές εισφορές ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές
ή πρόσφατη ειδοποίηση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών.
 Σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της εταιρίας ΙΚΕ ότι
ο/η ενδιαφερόμενος/η απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση
Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα:
 Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος
ακόμα και αν έχει οφειλές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
Άνεργες:
 Δελτίο ανεργίας σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου) ή αποδεικτικό
ανανέωσης ή βεβαίωση χρόνου ανεργίας ή βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας (εκτύπωση
από ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ή από ΚΕΠ)
Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο άνεργο απαιτούνται τα ίδια
αποδεικτικά και για αυτόν.
Δικαιολογητικά αναπηρίας
Εάν υπάρχει ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα
της ή ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται αντίγραφο
Βεβαίωσης Πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕ.ΠΑ. με την χρονική διάρκεια
ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας (εφόσον έχει εκδοθεί πριν το 2011: Απόφαση Α’ βάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής)

♦ Βοήθεια στη συμπλήρωση των αιτήσεων:
Στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου:
 Συμβουλευτικός Σταθμός Αγίου Παύλου, (δημοτικό κατάστημα Αγίου Παύλου,
Ηπείρου 9-11,) τηλ. 2313 300 206 ώρες 8πμ-4μμ
Στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης:
 Συμβουλευτικός Σταθμός Νεάπολης (δημοτικό κατάστημα Νεάπολης, Ελ. Βενιζέλου
125) τηλ. 2313 329 525 ώρες 9πμ-8μμ
 Ωδείο Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 72), τηλ. 2310 616 710, ώρες 2μμ-9μμ
Στη Δημοτική Ενότητα Συκεών:
 Συμβουλευτικός Σταθμός Συκεών (Στρ. Σαράφη 1, στο ισόγειο του δημαρχείου), τηλ.
2313 313 151 ώρες 9πμ-8μμ

 Πολιτιστικό Κέντρο Συκεών (Κομνηνών 38) τηλ. 2310 638 058, ώρες 9πμ – 8μμ
Στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων
 Πολιτιστικό Κέντρο Πεύκων, Μικράς Ασίας 32, ώρες 9πμ – 8μμ τηλ. 2310 674 653

Σημαντικές ημερομηνίες:


Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 8-28/6/2019



Οι πίνακες κατάταξης των αιτήσεων των μητέρων και οι προσωρινές εγκρίσεις και
απορρίψεις θα δημοσιευθούν στις 12/7/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την υποβολή της αίτησης θα λαμβάνεται ο ειδικός προσωπικός κωδικός
πρόσβασης του αιτούντος και του παιδιού, ώστε οι αιτούντες να μπορούν να δουν τα
αποτελέσματα και από τους προσωρινούς πίνακες. Ελέγξτε την αίτησή σας και εφόσον
απορρίπτεται ή αίτηση ή είναι κάποιο στοιχείο λάθος θα απευθυνθείτε στο Συμβουλευτικό
Σταθμό Συκεών μεταξύ 13-17/7/2019 μέχρι ώρα 8μμ για την ένσταση. Οι ενστάσεις θα
γίνονται μόνο ηλεκτρονικά με το ΑΦΜ και τον προσωπικό κωδικό αίτησης.

 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 21/7/2019

Φορείς υλοποίησης:
-Δήμος Νεάπολης-Συκεών
-ΚΕΥΝΣ & Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

