
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη Δράση  
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020» 

Για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οι αιτήσεις για τη Δράση: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-

2020» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), ξεκίνησαν.  

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στα Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στον ιστότοπο 

της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) από τις 8/6/2019 έως 28/6/2019. 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών και 

στοχεύουν στην απασχόληση των παιδιών με ποικίλες δραστηριότητες τα απογεύματα εκτός 

σχολικού ωραρίου, με συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής.  

Ο δήμος Αθηναίων, τη σχολική χρονιά 2019-2020, προτίθεται να λειτουργήσει πέντε Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) σε αντίστοιχα δημοτικά σχολεία του Δήμου: 

• ΚΔΑΠ Αγίου Αρτεμίου, στα  90
ο
 – 123

ο
  Δημοτικά Σχολεία (Αμφικράτους 6) 

• ΚΔΑΠ Εξαρχείων, στο 36
ο
 Δημοτικό Σχολείο (Ιουστινιανού 30-34) 

• ΚΔΑΠ Κάτω Πετραλώνων, στο 137
ο
  Δημοτικό Σχολείο (Αλκίφρονος 51-55) 

• ΚΔΑΠ Πλατείας Αττικής, στο 99
ο
  Δημοτικό Σχολείο (Υγείας 11

Α
) 

• ΚΔΑΠ Σεπολίων, στο 128ο  Δημοτικό Σχολείο (Καλαμά 2) 

Η λειτουργία του κάθε Κ.Δ.Α.Π.  περιλαμβάνει δύο βάρδιες, 16:00 - 18.00 και 18.00 - 20:00. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 28/6/2019 και ώρα 24:00, 

βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που δίνεται αυτόματα. Κατά την ίδια 

προθεσμία αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση 

της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής. Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα 

απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται.  

Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι μόνιμοι 

και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄και β΄ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. 

εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη πρόσκληση.  

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση ενώ η επιλογή 

συγκεκριμένης δομής κατά την υποβολή της αίτησης είναι προαιρετική. 

Η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των δυνητικά ωφελούμενων και των 

απορριφθέντων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, 

paidikoi.eetaa.gr)  στις 12/7/2019.   Ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων επί των 



προσωρινών πινάκων: 13/7/2019 έως 17/07/2019 και μέχρι τις 24:00. Η ανακοίνωση  των 

οριστικών αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 21/7/2019. 

Στόχος του δήμου Αθηναίων είναι να καλυφθεί η συμμετοχή στα Κ.Δ.Α.Π. όσο το δυνατόν 

περισσότερων παιδιών με «αξία τοποθέτησης - voucher», προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο 

μέγιστος αριθμός οικογενειών. 

Η ακριβής διαδικασία, τα απαιτούμενα έντυπα και οι οδηγίες προς τους ωφελούμενους 

περιγράφονται στους κατωτέρω συνδέσμους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: 

• Αναλυτική πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής» 2019-2020  

https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/07062019_prosklisis_enarmonisi_ada.pdf    

• Βοηθητικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής –Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά 

https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/07062019_aithsh_2019_help.pdf  

• Δείγμα της αίτησης  (κενή) 
https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/07062019_aithsh_2019_deigma_kenh.pdf  

• Ειδική εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων  

https://web.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/aithsh_2019/v4.1/index.php?jwt=eyJ0eXAi

OiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImp0aSI6IjRhNTVmZTc5YjMxMGNjZWYxZWVmNTQxYWIifQ.eyJpc3MiOiJ

odHRwczpcL1wvd2ViLmVldGFhLmdyIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6XC9cL3dlYi5lZXRhYS5nciIsImp0aSI6IjRhNTV

mZTc5YjMxMGNjZWYxZWVmNTQxYWIiLCJpYXQiOjE1NjAxNTUwMDcsIm5iZiI6MTU2MDE1NTAwNywiZ

XhwIjoxNTYwMTU4NjA3LCJ1c2VyIjoiLSJ9.7UVW3h5GZEzp1Pxd05R7UKz-7_OWWd2tal8NbQ73wfY  

 

Προκειμένου να βοηθηθούν οι γονείς στην υποβολή των αιτήσεών τους, το Τμήμα Δια Βίου 

Μάθησης είναι στη διάθεσή τους για να τους υποστηρίξει στην ηλεκτρονική υποβολή της 

αίτησης και την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης του 

δήμου Αθηναίων στα τηλέφωνα 213-2082923 και 924 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00) ή 

με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στα τηλέφωνα 213 1320600, 210 5214600. 

 

 


