
 Δωρεάν συνδρομή στις ακαδημίες μας  !!! 

η Νέα Γενεά για την χρονιά 2020-2021 εξασφάλισε σε συνεργασία με μεγάλα Κ.Δ.ΑΠ.  (Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης) της ευρύτερης περιοχής , την δωρεάν συμμετοχή παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών, στις ακαδημίες 

ποδοσφαίρου και βόλει κοριτσιών του Συλλόγου μας με την προκόμιση του ανάλογου Voucher. 

οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αιτηθούν το ανάλογο Voucher από την eetaa μέχρι την 5/Αυγούστου/2020!!! και 

εφόσον το εξασφαλίσουν να το προσκομίσουν σε εκπρόσωπο του συλλόγου ώστε να γίνει η εγγραφή στα 

συνεργαζόμενα Κ.Δ.ΑΠ. και ακολούθως στο Σύλλογο. 

Το παιδί σας θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί μετασχολικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου σε 

σύγχρονες εγκαταστάσεις με δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό λεωφορείο με συνοδό από και προς τα Κ.Δ.ΑΠ. και να 

εγγραφεί εντελώς δωρεάν στα αναπτυξιακά τμήματα των ακαδημιών του συλλόγου μας στο Ασβεστοχώρι . 

Δραστηριότητες  : 

• Ενισχυτική διδασκαλία  

• Μοντέρνοι & παραδοσιακοί χοροί 

• Εικαστικά και κατασκευές  

• Σκάκι 

• Εκπαιδευτικά projects 

• Υπολογιστές 

• Μουσική προπαιδεία 

• Ρομποτική 

• Θέατρο 

• Μικροί σεφ 

• Αθλοπαιδιές  

• Θεματικά projects 

Οι δραστηριότατες ανάλογα με την ζήτηση θα εμπλουτίζονται  

Αιτήσεις για την απόκτηση του Voucher στο www.eetaa.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες στο 6977361059 

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Ελάτε μαζί. Μας και εμπιστευτείτε τα παιδιά σας 

σε ένα ταξίδι εμπειριών και γνωσεων 
 

➢ ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της αίτησης  

 

Οδηγίες για την υποβολή 

ηλεκτρονικής αίτησης των VOUCHER για 

ΚΔΑΠ 

http://www.eetaa.gr/


ΙΣΧΥΕΙ μόνο για μητέρες η  για τους άνδρες 

που είναι νόμιμοι κηδεμόνες. 

Για να δηλώσετε την αίτηση ακολουθείστε τα 

παρακάτω βήματα: 

• Με σύνδεση στο διαδίκτυο 

πατάμε: https://www.eetaa.gr/ όπου 

εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα. 
 

• Πατάμε πάνω δεξιά εκεί που 

λέει ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2020-

2021 στο κόκκινο βελάκι. 

• Εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα και πατάμε 

ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. 

https://www.eetaa.gr/


 

• Ανοίγει η παρακάτω σελίδα και 

πατάμε αιτούσα γυναικά ή αιτών άνδρας 
 



• Στην συνέχεια συμπληρώνουμε την πλατφόρμα 

εισάγοντας το όνομα και τους κωδικούς 

TAXISNET. 
 

• Διαβάζουμε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες 

και στην συνέχεια συμπληρώνουμε τα στοιχεία 

μας . 



 

• Τέλος , χρειάζεται ,μετά την οριστική υποβολή 

της μητέρας ,και την συναίνεση του έτερου 

μέλους με τους δικούς του 

κωδικούς  TAXISNET. 
 


