
Πως κάνω την αίτηση : 

1. Για να κάνω την ηλεκτρονική αίτηση  μπαίνω στην σελίδα 

https://www.eetaa.gr/   και επιλέγω: 

 Παιδικοί Σταθμοί - ΚΔΑΠ 2021-2022 - Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 

 

 

2. Στη σελίδα που μου εμφανίζεται πατάω ΕΙΣΟΔΟΣ 

 

  

 

 



3.  Έπειτα επιλέγω Είσοδος στην αίτηση 

 

  

4. Μου εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο στο οποίο συμπληρώνω τους 

κωδικούς taxisnet. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Και επιλέγω εξουσιοδότηση. 

 

 

 

6. Εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα 

 

Στο τέλος της οποίας υπάρχει η επιλογή: Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους ό 

ρους, την επιλέγουμε και πατάμε επόμενο. 



 

 

 

 

7. Αρχικά συμπληρώνουμε τα ατομικά μας στοιχεία. Στο τέλος επιλέγουμε 

Αποθήκευση  και Επόμενο. 

  



8. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία διαμονής που μας ζητούνται. Στο τέλος 

επιλέγουμε Αποθήκευση  και Επόμενο. 

  

9.  Συμπληρώνουμε την οικογενειακή κατάσταση. Στο τέλος επιλέγουμε 

Αποθήκευση  και Επόμενο.

 



10. Στην επόμενη σελίδα συμπληρώνουμε την απασχόλησή μας. Στο τέλος 

επιλέγουμε Αποθήκευση  και Επόμενο. 

  

11. Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται τα εισοδήματα της αιτούσας και του 

συζύγου . Στο τέλος επιλέγουμε Αποθήκευση  και Επόμενο.

 



12.  Στην επόμενη σελίδα αναγράφονται το όνομα/ τα ονόματα του  παιδιού/ 

των παιδιών της αιτούσας. 

 

 

 

 

 

Δίπλα από κάθε όνομα υπάρχει ένα κουτάκι. Επιλέγουμε το κουτί του παιδιού 

για το οποίο  θέλουμε να κάνουμε την αίτηση. . Στο τέλος επιλέγουμε 

Αποθήκευση  και Επόμενο. 

 

13. Στην επόμενη σελίδα μας δείχνει τα στοιχεία του παιδιού και 

συμπληρώνουμε ότι μας ζητάει. Στο τέλος επιλέγουμε Αποθήκευση  και 

Επόμενο. 



 

14. Στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 

την αξιολόγηση της αίτησης. 

Για τα δικαιολογητικά που τα στοιχεία τους αντλούνται από διεπαφές δεν 

απαιτείται επισύναψη. 

Για τα υπόλοιπα επιλέξτε «Επισύναψη δικαιολογητικού». 

Δικαιολογητικά με μπλε εικονίδιο: Απαιτείται επισύναψη. 

Δικαιολογητικά με λευκό εικονίδιο: Δεν απαιτείται επισύναψη, έγινε άντληση 

στοιχείων από την αντίστοιχη διεπαφή. 

Δικαιολογητικά με κόκκινο πλαίσιο: Δεν μπορείτε να επισυνάψετε 

δικαιολογητικά, θα πρέπει να τακτοποιήσετε τις 

εκκρεμότητες σας στις αντίστοιχες υπηρεσίες (ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ, ΑΑΔΕ) και να 

ξαναγίνει άντληση στοιχείων (με διόρθωση 

της αίτησης και οριστικοποίηση ξανά). 

 

15. Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι έγγαμη ή με σύμφωνο συμβίωσης 

απαιτείται επίσης και η συναίνεση του 

ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου) για τη χρήση οικονομικών του στοιχείων 

στον υπολογισμό του συνολικού 

οικογενειακού εισοδήματος. Η συναίνεση του ετέρου μέλους γίνεται μέσω της 

ίδιας εφαρμογής «Ηλεκτρονική 

υποβολή αιτήσεων» με τη χρήση των δικών του κωδικών-διαπιστευτηρίων της 

ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TaxisNet). 

 



 

16. Όταν είστε έτοιμες για την οριστική υποβολή της αίτησης, μεταβείτε στην 

ενότητα ΥΠΟΒΟΛΗ. 

o Επιλέξτε την επιλογή «Αποδοχή όρων της πρόσκλησης». 

o Επιλέξτε την επιλογή «Οριστική υποβολή αίτησης». 

 

 

 

 

 

 


