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Αγαπητοί γονείς, 
 
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα συμμετέχει για τέταρτη χρονιά στο πρόγραμμα 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 
2020-2021. Στη δράση αυτή εντάσσονται τα Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  του Δήμου Νέας Σμύρνης. Οι εγγραφές για τη 
συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα ξεκινάνε από τη Δευτέρα 27/7/2020 
έως τη Παρασκευή 5/8/2020 και θα γίνονται ηλεκτρονικά. Στο γραφείο 
παιδείας του Δήμου μας (Ελ. Βενιζέλου 16, 5ος όροφος) λειτουργεί καθημερινά 
από τις 08:30 έως τις 15:00 γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών για 
την  υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Για την καλύτερη διευκόλυνση σας 
καλέστε στο 2132023833 - 983 για να κλείσετε ραντεβού. Η αίτηση 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη χρήση κωδικών TAXISNET της 
αιτούσας,  στην περίπτωση που η αιτούσα είναι έγγαμη χρειάζονται και οι 
κωδικοί του συζύγου/συντρόφου συμφώνου συμβίωσης ή άλλου προσώπου. 
Για την πρόσβαση στην εφαρμογή, απαιτείται πιστοποίηση των στοιχείων της 
αιτούσας, μέσω του συστήματος TAXIS της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η διαπίστευση θα γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς 
TAXISNET της αιτούσας  

Τα εισοδηματικά κριτήρια για δικαίωμα συμμετοχής είναι : 

*τις 27.000€ οικογενειακό εισόδημα για μητέρες που έχουν έως δύο (2) 

παιδιά, 

*τις 30.000€ οικογενειακό εισόδημα για μητέρες που έχουν τρία (3) παιδιά, 

*τις 33.000€ οικογενειακό εισόδημα για μητέρες που έχουν τέσσερα (4) 

παιδιά, και 

*τις 36.000€ οικογενειακό εισόδημα για μητέρες που έχουν από πέντε (5) 

παιδιά και άνω. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα 

www.eetaa.gr  και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο :    

https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2020/16072020_aithsh_2020_hel

p.pdf 

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι απαιτούνται: 



 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εντός τελευταίου εξαμήνου 
 Αντίγραφο διαζευκτηρίου, σε περίπτωση που η μητέρα είναι διαζευγμένη 
 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) 
Φορολογικού έτους 2019 , και των δύο μερών  σε περίπτωση έγγαμης 
αιτούσας 

 Βεβαίωση εργοδότη της αιτούσας, με είδος απασχόλησης και ημερομηνία 
έκδοσης μετά την ημερομηνία της Πρόσκλησης 

 Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας 
 Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ ή αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας 

Τα δικαιολογητικά που τα στοιχεία τους αντλούνται από διεπαφές έχουν την ένδειξη 

"Δεν απαιτείται επισύναψη" 

Τα δικαιολογητικά που τα στοιχεία τους αντλούνται από διεπαφές έχουν την ένδειξη 

"Δεν απαιτείται επισύναψη" 

Υ.Γ Αν έχετε και παιδάκι για εγγραφή σε παιδικό σταθμό η αίτηση είναι ΜΙΑ (1) 

κοινή και για τα δύο παιδιά , δηλαδή για ένα παιδί σε παιδικό και ένα σε κδαπ η 

αιτούσα υποβάλει μια αίτηση. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

 
 


