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ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗ ΔΡΑΗ ΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΗ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. 

«Πποώθηζη και ςποζηήπιξη παιδιών για ηην ένηαξη ηοςρ ζηην πποζσολική 

εκπαίδεςζη καθώρ και για ηην ππόζβαζη εθήβων και αηόμων με αναπηπία ,ζε 

ςπηπεζίερ δημιοςπγικήρ απαζσόληζηρ (ππώην ππόγπαμμα ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ)» για 

ηην πεπίοδο 2022-2023.  

 ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Σο Σμήμα  Φπονηίδαρ    Πποζσολικήρ Αγωγήρ,  Γιαπαιδαγώγηζηρ και Κοινωνικήρ 

Μέπιμναρ  ηηρ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ζςμμεηέσει ζηη δπάζη «Πποώθηζη και ςποζηήπιξη παιδιών 

για ηην ένηαξη ηοςρ ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη καθώρ και για ηην ππόζβαζη εθήβων 

και αηόμων με αναπηπία ,ζε ςπηπεζίερ δημιοςπγικήρ απαζσόληζηρ», πεπιόδος 2022-

2023, με ηιρ παπακάηω δομέρ και  καηηγοπίερ θέζεων : 

 Α1 Βπέθη από 6 μηνών έωρ 2,5 εηών: ΒΡΔΦΙΚΟ ΣΑΘΜΟ  «ΒΡΔΦΙΚΗ 

ΦΩΛΙΑ» 

 Α2 Νήπια από 2,5 εηών έωρ 4 εηών: ΠΑΙΓΙΚΟ ΣΑΘΜΟ «ΣΟ ΠΡΩΣΟ 

ΜΟΤ ΥΟΛΔΙΟ» 

 Γ  Έθηβοι και άηομα  με κάθε είδοςρ κινηηική ,νοηηική, αναπηςξιακή ή 

αιζθηηηπιακή αναπηπία: ΚΓΑΠ-ΜΔΑ «ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»    

Για ηην εξαζθάλιζη ηηρ ζςμμεηοσήρ, κάθε ενδιαθεπόμενορ θα ππέπει να ζςμπληπώζει 

και να ςποβάλει ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ, ηην «Αίηηζη σμμεηοτής», ζηην 

εθαρμογή πος είναι διαθέζιμη ζηην ιζηοζελίδα ηηρ ΔΔΣΑΑ (www.eetaa.gr , 

paidikoi.eetaa.gr, “Ηλεκηπονική ςποβολή ηων αιηήζεων»), ακολοςθώνηαρ ηιρ οδηγίερ 

ηος ζσεηικού εγσειπιδίος. 

Οι αιηήζειρ ςποβάλλονηαι από ηιρ 02-08-2022, ώρα 14:00 έωρ ηιρ 12-08-2022, ώρα 

23:59. 

Σα όποια δικαιολογηηικά απαιηηθούν, θα ανηλούνηαι μέζω διεπαθών, όπος αςηό είναι 

δςναηό ή θα ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά (upload) ζε μοπθή απσείος pdf. 

Αιηήζειρ μεηά ηην παπαπάνω ημεπομηνία και ώπα, δηλαδή 12-08-2022 και ώρα 24:00, 

δεν θα μποπούν να ςποβληθούν ηλεκηπονικά. 

Οι Πίνακερ (Πποζωπινοί και Οπιζηικοί) ηων Αποηελεζμάηων θα αναπηηθούν ζηην 

ιζηοζελίδα ηηρ ΔΔΣΑΑ  www.eetaa.gr 

Ενζηάζεις μποπούν να ςποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ, ζηην εθαπμογή ηηρ 

Δ.Δ.Σ.Α.Α. 

Για οποιαδήποηε πληποθοπία, μποπείηε να επιζκέπηεζηε ηην ιζηοζελίδα ηηρ Δ.Δ.Σ.Α.Α. 

(www.eetaa.gr ). 

http://www.eetaa.gr/
http://www.eetaa.gr/
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Υρονοδιάγραμμα: Τποβολή αιηήζεων -Αποηελέζμαηα 

Φάζεις Τποβολής Αιηήζεων – Αποηελέζμαηα    Ημερομηνίες 

Τποβολή Αιηήζεων 02/08/2022 – 12/08/2022 

Προζωρινοί Πίνακες Αποηελεζμάηων 16/08/2022 

Τποβολή Ενζηάζεων 17/08/2022 – 19/08/2022 

Οριζηικοί Πίνακες Αποηελεζμάηων 
23/08/2022 

 

Επιζημαίνεηαι όηι μεηά ηην ανακοίνωζη ηων οπιζηικών αποηελεζμάηων ζηην 

ιζηοζελίδα ηηρ Ε.Ε.Σ.Α.Α., οι ωθελούμενερ/οι, αθού λάβοςν ηην «αξία 

ηοποθέηηζηρ» (voucher), θα ενημεπωθούν ζσεηικά με ηιρ ημεπομηνίερ εγγπαθήρ 

ηων παιδιών ηοςρ και ηην ςπογπαθή ηων ζςμβάζεων με νέα ανακοίνωζη, η οποία 

θα αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. (www.kedka.gr ). 
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