
Προώθηση και υποστήριξη παιδιών  
(πρώην Εναρμόνιση) 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση αξιών τοποθέτησης (voucher) 

 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την απόκτηση 

αξιών τοποθέτησης (voucher) στους Παιδικούς Σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών για το σχολικό έτος 2022-2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μόνο 

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

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από το site της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr ή paidikoi.eetaa.gr → 

Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων  

σύνδεσμος: https://aitisi.eetaa.gr/home 

(στο ίδιο site θα γίνει και η ανάρτηση των αποτελεσμάτων) 

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας των αιτήσεων έχει ως εξής: 

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 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που είναι: 

α) Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία, 

β) Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού, 

γ) Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με 

δικαστική απόφαση, ή έχει τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή 

αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών. 

Προσοχή!! Σε περίπτωση που θα υποβληθούν για το ίδιο παιδί, παραπάνω της μιας αίτηση, από 

διαφορετικό νόμιμο εκπρόσωπο, θα απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις. 

Προϋποθέσεις απαραίτητες για κάθε αιτούντα: 

1. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης. 

2. Να έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 

01/01/2021 – 31/12/2021), τόσο για τον ίδιο, όσο και για το έτερο μέλος, καθώς και τα εξυπηρετούμενα 

παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα, και να έχει εκκαθαριστεί. 

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. 
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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. 

 

Κατηγορίες δομών και θέσεων που συμμετέχει η Κ.Ε.ΔΗ.Κ.:  

Α. Παιδικοί σταθμοί→Α2. Προ-νήπια από 2,5 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 

[Παιδιά (μη ΑμεΑ), γεννηθέντα από 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018 δεν μπορούν να συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα, καθώς εντάσσονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση] 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

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 

○ Τα ειδικά έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν ανά κατηγορία αιτούντα φαίνονται στο παράρτημα 

 

Πολύ σημαντικό: Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης του αιτούντος καθώς και του ετέρου μέλους, σε 

περίπτωση ξεχωριστής δήλωσης, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης  

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο της δομής ενδιαφέροντός σας: 

Δομή Υπεύθυνη/ος Δομής Στοιχεία Επικοινωνίας 
Παιδικός Σταθμός Αφύτου Νίκου Ειρήνη paidikosathitou@gmail.com 

Παιδικός Σταθμός Καλάνδρας Σταμπουλή Καλλιόπη paidikoskalandras@gmail.com 

Παιδικός Σταθμός Νέας Σκιώνης Ευσταθίου Κυριακή paidikosn.skioni@gmail.com 

Παιδικός Σταθμός Νέας Φώκαιας Κοντού Μαρία paidikosn.fokea@gmail.com 

Παιδικός Σταθμός Πευκοχωρίου Καραμανλή Δήμητρα paidikospefk@gmail.com 

Κ.Δ.Α.Π. Καλάνδρας Κόκκινου Δήμητρα 6930074896 

Κ.Δ.Α.Π. Καλλιθέας  Καμπάκης Ελευθέριος 6930074899 

Κ.Δ.Α.Π. Κασσανδρείας Ψυρροπούλου Βασιλική 6930074893 

Κ.Δ.Α.Π. Νέας Σκιώνης Παπαϊωάννου Μαρία 6930074898 

Κ.Δ.Α.Π. Νέας Φώκαιας Θεοδουλίδου Ανατολή 6930074897 

Κ.Δ.Α.Π. Παλιουρίου (Μπαρή Ευαγγελία, σε άδεια 
κύησης), Θανασακάκης 
Απόστολος - αναπληρωτής 

6930074894 

Κ.Δ.Α.Π. Πευκοχωρίου  Νάτσιου Στυλιαννή 6930074895 

Κ.Δ.Α.Π. Πολυχρόνου Σιώμου Ελένη kdap2005@gmail.com 

 

ή στα γραφεία της επιχείρησης στο τηλέφωνο 23740-20.067 

Για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει για την εγγραφή έπειτα από την απόκτηση voucher θα 

ενημερωθείτε απευθείας από τον υπεύθυνο της δομής ενδιαφέροντός σας ή στο τηλέφωνο 23740-20.067 


