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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. ελεκεξώλεη όζεο θαη όζνπο ελδηαθέξνληαη  λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 
Δξάζε «Ελαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Επαγγεικαηηθήο Ζωήο 2021-2022» ώζηε λα 
επηδνηεζνύλ γηα ηε θηινμελία ηωλ βξεθώλ θαη λεπίωλ ηνπο, ζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο 
ηνπ δήκνπ Σεηείαο θαη ηωλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο ζην (ππό δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο)  
ΚΔΑΠ-κεΑ, όηη oη εκεξνκελίεο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο ζηελ ΕΕΤΑΑ, πνπ 
ππνβάιινληαη ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,  κε δηαπηζηεπηήξηα  ηνπ TAXISNET,  αξρίδνπλ 
ηελ Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 θαη ιήγνπλ ηελ Τρίτη 3  Αυγούστου 2021.   

 

            Αλαιπηηθά ε πξόζθιεζε ηεο ΕΕΤΑΑ αλαθέξεη: 
 

     H Ειιεληθή Εηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) 

Α.Ε., ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Ελαξκόληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

δωήο 2021 - 2022» 

    Πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δηθαηνύρνπο  Μεηέξεο βξεθώλ, πξν -λεπίωλ 

θαη παηδηώλ, θαζώο θαη κεηέξεο λεπίωλ, παηδηώλ, εθήβωλ θαη αηόκωλ κε αλαπεξία  

Άηνκα (γπλαίθεο θαη άληξεο) ζηα νπνία έρεη παξαρωξεζεί κε δηθαζηηθή απόθαζε ε 

επηκέιεηα ηωλ παηδηώλ ή θαη άλδξεο πνπ βξίζθνληαη ζε ρεξεία  Άηνκα (γπλαίθεο 

θαη άλδξεο), ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί δηθαζηηθνί ζπκπαξαζηάηεο ή αζθνύλ επηκέιεηα 

ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ κε δηθαζηηθή απόθαζε,  Άηνκα (γπλαίθεο θαη άλδξεο), 

ηα νπνία είλαη αλάδνρνη γνλείο, κε ελεξγή αλαδνρή ζην Εζληθό Μεηξών 

Εγθεθξηκέλωλ Αλαδόρωλ. πνπ επηζπκνύλ λα θηινμελεζνύλ ηα ηέθλα ηνπο /άηνκα 

πνπ έρνπλ ηελ θεδεκνλία, ζε δνκέο παξνρήο θξνληίδαο θαη θηινμελίαο βξεθώλ, 

λεπίωλ, παηδηώλ, εθήβωλ θαη αηόκωλ κε αλαπεξία, λα ππνβάιινπλ αίηεζε 

ζπκκεηνρήο από 19/7/2021 θαη ώξα 11:00 έωο 03/8/2021 θαη ώξα 23:59. 
 

   Η ππνβνιή ηωλ αηηήζεωλ ζα γίλεηαη κόλν ειεθηξνληθά. Σα όπνηα δηθαηνινγεηηθά 

απαηηεζνύλ, ζα αλαξηώληαη ειεθηξνληθά (upload) ζε κνξθή pdf. Κάζε 

ελδηαθεξόκελν άηνκν γηα λα ζπκκεηάζρεη, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη θαη λα 

ππνβάιεη ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ηελ “Αίηεζε πκκεηνρήο”, ζηελ εθαξκνγή πνπ ζα 

είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΕΕΣΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, 

«Ηιεθηξνληθή ππνβνιή ηωλ αηηήζεωλ»), αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ ζρεηηθνύ 

εγρεηξηδίνπ. 
Γηα ηπρόλ δηεπθξηλήζεηο παξαθαινύκε επηθνηλωλήζηε: 

 Σην  ηειέθωλν  ηνπ Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 2843023775 θαη ώξεο 08:00-10:30 

 Σην 2843029153, θα Κξαζαδάθε Εηξήλε  από ηηο 10:30. έωο ηηο 15:00 
Εθ  ηνπ  Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 

Tαχ. Δ/νση : M. Mεξθνύξε 11 

Σ.Κ. :            72300                                            

τηλ. :            28430 - 23775                                                      

fax. :             28430 - 22681                                                                                                               

e-mail :         depotas@otenet.gr    
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