ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ /ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης θα στηρίξει τους αιτούντες στο
πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019". Επειδή όμως
φέτος ο τρόπος υποβολής της αίτησης έχει αλλάξει παρακαλούμε για τη δική σας διευκόλυνση να
ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες:
1) Μπαίνετε στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ εδώ!

2) Επιλέγετε ένα από τα παρακάτω

3) Εισάγετε τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet και συμπληρώνετε προσεκτικά όλα τα
πεδία της Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης

4) Στα πεδία Εισόδημα 1, Εισόδημα 2 συμπληρώνετε τα ποσά από τον πίνακα Γ2 (5η σειρά)
του εκκαθαριστικού και στα πεδία Φόρος που αναλογεί 1,2 συμπληρώνετε τα ποσά από
τον πίνακα Γ1 (7η σειρά) του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017

5) Πατήστε το παρακάτω πλήκτρο

6) Σημειώνετε και κρατάτε τον ειδικό Κωδικό Πιστοποίησης και πατάτε Είσοδος στην
αίτηση

7) Συμπληρώνετε όλα τα πεδία της καρτέλας

και πατήστε

8) Συμπληρώνετε όλα τα πεδία της καρτέλας

και πατήστε

9) Πατήστε την καρτέλα

κάνετε κλικ στο

και πατήστε το πλήκτρο

10) Εκτυπώστε την αίτηση σας

11) Πατήστε το υποχρεωτικά το παρακάτω πλήκτρο

12) Προσέλθετε στην έδρα του ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης (Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη,
Μελίσσια) για τον τελικό έλεγχο της αίτησης σας προσκομίζοντας τα παρακάτω
επικαιροποιημένα έγγραφα:
● την εκτυπωμένη αίτηση
● για τις μισθωτές
○ επικαιροποιημένη βεβαίωση εργοδότη (από 14/06/2018 και μετά)
○ αναγγελία πρόσληψης ή προσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4
● για τις άνεργες
○ δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας
● για τις αυτοαποσχολούμενες
○ αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ

○

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα
για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών

Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
έχουν ήδη κατατεθεί από εσάς κατά την εγγραφή του παιδιού στις
παιδαγωγικές δομές του ΟΚΠΑ
13) Γίνεται τελικός έλεγχος της ηλεκτρονικής σας αίτησης και των δικαιολογητικών σας από
το αρμόδιο προσωπικό του ΟΚΠΑ, μπαίνουν σε φάκελο η τελική αίτηση και τα
δικαιολογητικά και αναλαμβάνετε την ταχυδρόμηση τους.

