
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Κ.Δ.ΑΠ.)          
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Αγαπητοί γονείς, 
 
 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όλες οι αιτήσεις εγγραφών, για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

(Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήμου Ζωγράφου, για την περίοδο 2021 - 2022, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω 

ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://zografoukdap.tcloudapp.net 
 

 Για την περίοδο 2021 - 2022, σας γνωρίζουμε ότι γίνονται δεκτά τα παιδιά με ημερομηνία γέννησης, 

από 01/01/2010 έως και 31/12/2016. Για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε να καλείτε στα 

τηλέφωνα 210.7485106 (Τραυλαντώνη 53, «Ζωγραφόκηπος»), 210.7487915 (Βακτριανής 94, 

«Αερόστατο») και 210.7485904 (Αργυροκάστρου & 34ου Συντάγματος, «Βυσσινόκηπος») καθημερινά 

από τις 08:00 π.μ. έως και τις 14:30 μ.μ. 

 Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210 9885396 τις 

εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 16:00.  

 Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ξεκινά την Δευτέρα 07/06/2021 και θα διαρκέσει 

έως και την Παρασκευή 09/07/2021. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τις 00:00 έως τις 01:00 κάθε μέρα το σύστημα δε θα λειτουργεί λόγω 

προγραμματισμένης συντήρησης και αναβάθμισης. 
 

 ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ, ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ.  

 
 ΕΛΛΙΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ. 
 

 Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήμου Ζωγράφου έχουν στη δύναμή τους τρία 

(3) παραρτήματα, που λειτουργούν στις εξής διευθύνσεις: 
 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

1 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 11 & 34ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, «Βυσσινόκηπος» 

2 ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ 53 & ΜΑΙΚΗΝΑ, «Ζωγραφόκηπος» 

3 ΒΑΚΤΡΙΑΝΗΣ 94 & ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ, «Αερόστατο» 
 

Σας ενημερώνουμε ότι οι γονείς που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή του παιδιού τους 

και στη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’’ (ΕΣΠΑ)  δύνανται να 

υποβάλλουν αίτηση και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης  (Κ.Δ.ΑΠ.)  του Δήμου Ζωγράφου με 

τους όρους που θέτει το κάθε πρόγραμμα. 

  

https://zografoukdap.tcloudapp.net/


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού. 

2. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού (επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης). 

3. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, συμπληρωμένο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών που 

προβλέπονται για την ηλικία του παιδιού. 

4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2021. Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση που δεν έχει 

ανοίξει η πλατφόρμα κατάθεσης φορολογικών δηλώσεων για τη δραστηριότητά σας μπορείτε 

να καταθέσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τα εισοδήματα που θα δηλώσετε στη φορολογική σας 

δήλωση. 

5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού του 2021.  

  α) Σε περίπτωση συμφώνου συμβίωσης υποχρεούνται και οι δύο γονείς κατάθεσης αντιγράφου 

φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικού. 

   β) Βεβαίωση από την εφορία απαλλαγής για μη υπόχρεους φορολογικής δήλωσης.  

 Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση που το εκκαθαριστικό σας δεν έχει εκδοθεί από την Εφορία, 

υποχρεούστε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε την Υπεύθυνη Δήλωση περί προσκόμισής του μέχρι την 

01/09/2021 στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήμου Ζωγράφου. 

6. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή σταθερής τηλεφωνίας, από όπου προκύπτει η 

διεύθυνση κατοικίας των γονέων ή αντίγραφο ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης Μίσθωσης Κατοικίας 

από www.aade.gr/Υπηρεσίες προς πολίτες/Ακίνητα/Μισθωτήρια Ακινήτων. 

7. Βεβαίωση εργασίας τελευταίου εξαμήνου για τη μητέρα ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ. 

 

 

 

 

 

Η Αντιδήμαρχος 
Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ 

& Κοινωνικών Υπηρεσιών 
 

 

Ρένα Χαλκιαδάκη 

 

http://www.aade.gr/Υπηρεσίες

