
Παιδικοί Σταθμοί – Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 2022-2023 

Προετοιμασία των ενδιαφερόμενων 

Πρόγραµµα Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για τη πρόσβαση παιδιών 

σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023 (πρώην 

«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής») 

Σας ενημερώνουμε ότι αναμένεται τις επόμενες μέρες να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την απόκτηση voucher 

(αξιών τοποθέτησης) για τους παιδικούς σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για το 

σχολικό έτος 2022-2023. 

Η Κ.Ε.ΔΗ.Κ. συμμετέχει με τις κατηγορίες δομών και θέσεων: 

 Α. Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί  Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών 

 Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)  Γ. Παιδιά από 5 έως 12 ετών και παιδιά 

με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα 

Προϋπόθεση για δικαίωμα συμμετοχής είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 

2021 να μην υπερβαίνει: 

α)  για όλες τις κατηγορίες δομών : 

     - τις 27.000 €, για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά 

     - τις 30.000 €, για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά   

     - τις 33.000 €, για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά   

     - τις 36.000 €, για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω   

[Σε όλα τα ωφελούμενα παιδιά της κατηγορίας α, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί πλήρης αξία  

τοποθέτησης (voucher)] 

β) για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Α3, Α4 

     - τις 33.000 €, για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά 

     - τις 36.000 €, για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά   

     - τις 39.000 €, για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά   

     - τις 42.000 €, για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω   

[Σε όλα τα ωφελούμενα παιδιά της κατηγορίας β, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί μειωμένη αξία 

τοποθέτησης (voucher)] 

Πολύ σημαντικές επισημάνσεις για τους ενδιαφερόμενους: 

Οι αιτούντες κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν: 

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 (συμπεριλαμβανομένου των παιδιών ΑμεΑ) για τα οποία υποβάλλεται αίτηση 

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις, αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της 

ΓΓΠΣΔΔ 

Αν η άντληση στοιχείων δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να 

έχουν έτοιμα προς επισύναψη τα παραπάνω δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένου της εκτύπωσης των 

στοιχείων ΑΜΚΑ των παιδιών)   


