
Οι αιτήσεις για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν!

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργες μητέρες και οι εργαζόμενες (μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες) 
στον ιδιωτικό τομέα. Αποκλείονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή 
οικονομική κατάσταση (εισόδημα), η εργασιακή θέση της αιτούσας και η οικογενειακή τους κατάσταση 
(τρίτεκνες, πολύτεκνες, ΑΜΕΑ).

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 6983094007 - 2426023100
E-mail: kdap.zagoras@bliss-events.gr
Facebook: ΚΔΑΠ Ζαγοράς

Ολοκληρώνεται στις 28 Ιουνίου, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2019-2020, που 
αφορά στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2018. 
Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό !

2. Αντίγραφο ταυτότητας της μητέρας.
Σημείωση:  Για τους αλλοδαπούς χρειάζεται αντίγραφο του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.
Προσοχή: Οι αλλοδαπές μητέρες θα πρέπει να  έχουν πάρει το πιστοποιητικό τους τελευταίους 3 μήνες 
από τη χώρα καταγωγής τους και να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά.

4. Δικαιολογητικά απασχόλησης αιτούσας.

- Εάν η μητέρα είναι μισθωτή, τότε απαιτείται: Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή. 

- Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη στον αγροτικό τομέα, τότε απαιτείται: Βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα (ΟΓΑ).

- Εάν η μητέρα είναι άνεργη τότε απαιτείται: Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.  
Προσοχή: Εάν η μητέρα είναι άνεργη αλλά δεν έχει εκδώσει κάρτα ανεργίας, πρέπει υποχρεωτικά να πάει στον ΟΑΕΔ και να 
βγάλει.

- Εάν η μητέρα έχει επιχείρηση, τότε απαιτείται: Έναρξη επιτηδεύματος και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

Η λειτουργία του ΚΔΑΠ είναι αναγκαία για όλα τα παιδιά της περιοχής και το πιο 
σημαντικό είναι ότι ΔΕΝ κοστίζει τίποτα για τις μητέρες που πληρούν τις 

προϋποθέσεις! 
Η συλλογή των δικαιολογητικών είναι πολύ εύκολη και το κέρδος για τα παιδιά πολύ 

μεγάλο! 
Σας περιμένουμε να κάνουμε την αίτηση μαζί, στον χώρο του ΚΔΑΠ Ζαγοράς.


