
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
      Αγαπητοί γονείς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε  την Δευτέρα 19  Ιουλίου 

2021 και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σας περιμένουμε να υποβάλετε τις αιτήσεις 

σας μέσω ΕΣΠΑ για τις Δομές μας  (Παιδικοί –Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί  -

ΚΔΑΠ  και ΚΔΑΠμεΑ ΣΥ.ΚΟΙ.ΠΑ  Κέρκυρας). 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. 
Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε 

μορφή pdf. 
 

Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο για να συμμετάσχει, θα πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που θα είναι 

διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική 

υποβολή των αιτήσεων»), ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου. 

   Οι ενδιαφερόμενοι για τις δομές μας, μπορούν να απευθύνονται για την  

συμπλήρωση της αίτησης τους, καθώς και για πληροφορίες που αφορούν στα 

δικαιολογητικά, κατόπιν ραντεβού στην κα Πηλού Γωγώ και στο τηλέφωνο 2661081873 

Μαντζάρου13 ώρα 8.30 -14.00  καθώς και στον κο Λάμπο Γιάννη ( για την Βόρεια 

Κέρκυρα ) στον χώρο του ΚΔΑΠ  Καρουσάδων απογευματινές ώρες ( 16.00- 19.00) 

κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 26630 -32240  εκτός Τρίτης. 

 

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 

3/8/2021 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 

που θα δίνεται αυτόματα. 

Με την υποβολή της Αίτησης , οι αιτούσες δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των 

όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 

παρούσα Πρόσκληση και ιδίως το Άρθρο 10 που αναφέρεται στην προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

 

Χρονοδιάγραμμα: Υποβολή αιτήσεων – Αποτελεσμάτων 



Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων - Αποτελέσματα Ημερομηνίες 

Υποβολή Αιτήσεων 19/7 –03/8/2021 

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 09/8/2021 

Υποβολή Ενστάσεων 10 -12/8/2021 

Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 13/8/2021 

 

Οι Πίνακες (Προσωρινοί και Οριστικοί) των Αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ:www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr. 

Οι ωφελούμενοι - κάτοχοι «αξιών τοποθέτησης» (voucher) θα ενημερωθούν τόσο στο 

προσωπικό τους mail όσο και μέσω SMS. 

 

 

Η Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας  

                                                      Αναστασία  Ανδριώτη 

 


