
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 Είμαστε γονείς που εργαζόμαστε στο Δημόσιο τομέα. Έχουμε δικαίωμα να 
υποβάλλουμε αίτηση στο πρόγραμμα?

 Το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο στους δικαιούχους των παροχών του Ο.Α.Ε.Δ. ο ένας 
γονέας    πρέπει  να είναι δικαιούχος.  

 Άλλαξα γνώμη και θέλω να τροποποιήσω τις επιλογές της αίτησής μου ή να 
διορθώσω  την αίτησή μου. 

            Πως μπορεί να γίνει αυτό?
Εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να ξανασυνδεθείτε στο 
σύστημα και να τροποποιήσετε την αίτησή σας καταχωρώντας τις νέες σας επιλογές.

 Πώς μοριοδοτείται η αίτησή μου?
            Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε τα κριτήρια μοριοδότησης  στη Πρόσκληση 
ενδιαφέροντος www. oaed.gr στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. 

 Τι Δικαιολογητικά χρειάζομαι για την ηλεκτρονική μου αίτηση?
     

 εκκαθαριστικό σημείωμα  ΔΟΥ  έτους 2019(εισοδήματα έτους 2018)

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και ληξιαρχική πράξη γέννησης του 
παιδιού  , εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής 
Κατάστασης(εντός του τελευταίου εξαμήνου) 
 Ληξιαρχική πράξη Θανάτου , αν η χηρεία δεν αναφέρεται στο Πιστοποιητικό    
Οικογενειακής Κατάστασης

 πιστοποιητικό υγείας παιδιού( ο υπόδειγμα διατίθεται από την ιστοσελίδα του 

Ο.Α.Ε.Δ. www. oaed.gr  μαζί  με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος))

 Βεβαίωση εργασίας Μητέρας- Πατέρα

 ΄Αδεια νόμιμης Παραμονής(Για  αλλοδαπούς)

 Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

 Αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν η  διάζευξη  δεν αναφέρεται στο  Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης  ή Εντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ( Μ1)
 Αντίγραφο Συμφώνου Συμβίωσης
  Αντίγραφο πιστοποίησης  της αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ ή απόφαση 
Α΄Υγειονομικής Επιτροπής
 Πρόσφατο πιστοποιητικό γονέα από το οποίο να προκύπτει ότι είναι στρατεύσιμος

 
     



  
 Δεν πρόλαβα να κάνω  ηλεκτρονική αίτηση. Μπορώ να συμμετέχω στη 

διαδικασία επιλογής? 
Μετά το “κλείδωμα” του συστήματος κατά τη λήξη της προθεσμίας, οι αιτήσεις 
μοριοδοτούνται αυτόματα  και  καταρτίζονται  πίνακες  επιλεγέντων και αναπληρωματικών 
βρεφών – νηπίων

 Πώς θα μάθω αν το παιδί μου έχει επιλεγεί?  
 Στην ιστοστελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed. gr   θα  βγεί Ανακοίνωση του Διοικητή του 
Ο.Α.Ε.Δ. με τα προσωρινά αποτελέσματα   όταν θα είναι έτοιμα σύμφωνα με όσα η 
πρόσκληση ενδιαφέροντος ορίζει. 


