
 

ΔΕΛΤΙΟΥ  ΤΥΠΟΥ   
 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική 

εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 

ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» 

Περιόδου 2022-2023 

 

H Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο 

πλαίσιο Προγράμματος της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την 

ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών 

σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής 

απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023,  

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 

 

Γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, αναδόχους γονείς, 

επιτρόπους ή συμπαραστάτες, Νόμιμους Εκπροσώπους βρεφών και παιδιών 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που 

επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους 

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής 

από τις 02/08/2022, ώρα 14:00 έως τις 12/08/2022, ώρα 23:59. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. 

 

Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αντλούνται μέσω διεπαφών, όπου αυτό 

είναι δυνατό ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή αρχείου pdf. 

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 

συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην 

εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, 

paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»), ακολουθώντας τις οδηγίες 

του σχετικού εγχειριδίου, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα. 

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, 

ορίζεται η  12η/8/2022 και ώρα 23:59. 

 

http://www.eetaa.gr/


Χρονοδιάγραμμα: Υποβολή αιτήσεων – Αποτελέσματα 
Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων - Αποτελέσματα Ημερομηνίες 

Υποβολή Αιτήσεων 02/08 –12/08/2022 

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 16/08/2022 

Υποβολή Ενστάσεων 17/08 - 19/08/2022 

Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 23/08/2022 

 
Οι Πίνακες (Προσωρινοί και Οριστικοί) των Αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν 

στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για όλους τους αιτούντες απαιτείται 

1. Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2021 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο, 
τρέχοντος έτους 

3. Πιστοποιητικό/ ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑμεΑ – αιτούντες, έτερο μέλος, παιδί) 

4. ΑΜΚΑ των παιδιών/ΑμεΑ για τα οποία υποβάλλεται αίτηση 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

 

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. 

 

http://www.eetaa.gr/

