ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΖΩΗ»
Θ Διεφκυνςθ των Βρεφονθπιακϊν τακμϊν του Διμου Κορυδαλλοφ ςασ ενθμερϊνει, ότι
προτίκεται να ςυμμετζχει και για τθν ςχολικι χρονιά 2018-2019 ςτο Πρόγραμμα ΕΠΑ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΘ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΗΩΘ»
Σα επτά προθγοφμενα χρόνια πάνω από 1000 οικογζνειεσ ωφελικθκαν από το
πρόγραμμα. Ευπαθείσ ομάδεσ όπωσ οικογζνειεσ με χαμθλό ειςόδθμα, μονογονεϊκζσ
οικογζνειεσ, άνεργεσ μθτζρεσ (με κάρτα ανεργίασ ςε ιςχφ που ζχει εκδοκεί πριν τθν
ανακοίνωςθ του προγράμματοσ), μθτζρεσ εργαηόμενεσ ςτον ιδιωτικό τομζα ι
αυτοαπαςχολοφμενεσ, άνδρεσ που βρίςκονται ςε κατάςταςθ χθρείασ και άνδρεσ που
ζχουν τθν επιμζλεια του παιδιοφ τουσ, κακϊσ και οικογζνειεσ ποφ ζνα ι περιςςότερα
μζλθ τουσ είχαν ποςοςτό αναπθρίασ άνω του 67%, εξαςφάλιςαν κζςθ για τα παιδιά
τουσ, χωρίσ να ζχουν απολφτωσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ. Ζτςι πολλζσ οικογζνειεσ
είχαν μία ακόμθ 2θ ευκαιρία να εγγράψουν το παιδί τουσ ςτουσ Παιδικοφσ τακμοφσ του
Διμου μασ, μζςω του προγράμματοσ ΕΠΑ και δόκθκε ςτουσ Δθμότεσ και Κατοίκουσ τθσ
Πόλθσ μασ θ ζμπρακτθ ςτιριξι μασ, μζςα ςτισ πολφ δφςκολεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ που
βιϊνουμε όλοι μασ.
Θ ςυμμετοχι τθσ Διεφκυνςθσ των Βρεφονθπιακϊν τακμϊν του Διμου μασ ςτθν
υλοποίθςθ του προγράμματοσ είχε ωσ αποτζλεςμα να εξαςφαλιςτοφν τα απαραίτθτα
κονδφλια, ϊςτε να απαςχολοφμε ςιμερα 20 παιδαγωγοφσ Προςχολικισ Θλικίασ,1
ψυχολόγο και 5 υπαλλιλουσ κακαριότθτασ, με ςυμβάςεισ που ανανεϊνονται κάκε
ςχολικό ζτοσ, διάρκειασ 12 μθνϊν, με τθν αυςτθρι προχπόκεςθ να επιλεγοφμε ωσ
Δομζσ, ϊςτε να ςυμμετζχουμε ςτθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ ΕΠΑ.
Θ ςυμμετοχι μασ ςτο πρόγραμμα αφορά βρζφθ θλικίασ 8 μθνϊν ζωσ 2,6 ετϊν και
νιπια θλικίασ 2,6 ετϊν ζωσ τθν εγγραφι τουσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και ςε κάκε
περίπτωςθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ ΕΕΣΑΑ .
Με αυτό τον τρόπο, δίνεται θ δυνατότθτα να προςλάβουμε επιπλζον
παιδαγωγικό και βοθκθτικό προςωπικό που μαηί με το Μόνιμο και Αορίςτου χρόνου
Προςωπικό μασ, να ςυνεχίςουμε να προςφζρουμε υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ, τόςο
εκπλθρϊνοντασ τουσ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ αλλά και καλφπτοντασ όλεσ τισ ανάγκεσ
των παιδιϊν, με τθ ςυμβολι τθσ Παιδιάτρου μασ, τθσ Εργοκεραπεφτριασ, τθσ
Παιδοψυχολόγου, του δαςκάλου μουςικισ αγωγισ, τθσ δαςκάλασ μουςικοκινθτικισ, και
του δάςκαλου γυμναςτικισ μασ. ιμερα
το προςωπικό που υπθρετεί ςτουσ
Βρεφονθπιακοφσ τακμοφσ του Διμου μασ ανζρχεται ςε 85 άτομα, εκ των οποίων οι
Μόνιμοι είναι 15, οι Αορίςτου Χρόνου 44 και οι Οριςμζνου Χρόνου 26.
Θ ςυμμετοχι του Διμου μασ ςε άλλα προγράμματα που χρθματοδοτοφνται από
το ΕΠΑ, μασ ζδωςε τθ δυνατότθτα να λειτουργιςουμε ζνα υπερςφγχρονο νεόδμθτο
κτιριο, τον 4ο Βρεφονθπιακό τακμό, Ολοκλθρωμζνθσ Φροντίδασ, δίνοντασ μασ ζτςι τθ

δυνατότθτα να μεταςτεγάςουμε τμιματα που λειτουργοφςαν ςε μιςκωμζνα κτιρια και
δεν πλθροφςαν τισ ςφγχρονεσ κτθριακζσ προδιαγραφζσ. Επίςθσ εξοπλίςαμε τουσ
τακμοφσ με νζα ζπιπλα (τραπεηάκια, καρεκλάκια, «γωνιζσ παιχνιδιοφ» κλπ.),
ανανεϊςαμε τον επαγγελματικό εξοπλιςμό μασ ςε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ-ψυγεία,
κουηίνεσ, πλυντιρια, ςε είδθ εςτίαςθσ και μαγειρείου- ςκεφθ, μίξερ κλπ- κακϊσ και ςε
ιματιςμό
όπωσ κουρτίνεσ, μαξιλάρια, ςτρϊματα και ςε παιχνίδια κατάλλθλα
προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν, φροντίηοντασ ο υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ
να βρίςκεται ςυνεχϊσ ςε άριςτθ κατάςταςθ.
Για να μπορζςουμε να ςυνεχίςουμε είναι απαραίτητη η δική ςασ ςυμμετοχή.
Πρζπει να γίνει κατανοθτό από όλουσ μασ, ότι θ υποβολι αιτιςεων για τθν εγγραφι
του παιδιοφ ςασ μζςω ΕΠΑ, αποφζρει μεγαλφτερα κονδφλια, τα οποία
χρθςιμοποιοφνται προσ όφελοσ των παιδιϊν και των οικογενειϊν τουσ.
Για αυτοφσ τουσ λόγουσ οι οικογζνειεσ, που πλθροφν τα κριτιρια εγγραφισ μζςω
του προγράμματοσ ΕΠΑ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά, πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ
ςυμμετοχισ.
Αρχικά κα δθλϊςουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα οι φορείσ
(Βρεφονθπιακοί τακμοί) . αφοφ επιλεγοφν οι δομζσ από το πρόγραμμα κα ανακοινωκεί
θ διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ τθσ ωφελοφμενθσ μθτζρασ και τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά. Μετά τθν επεξεργαςία κα ενθμερϊνονται για τα αποτελζςματα
επιλογισ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ ΕΕΣΑΑ.
Παρακαλοφνται οι γονείσ και οι κθδεμόνεσ που επικυμοφν να λαμβάνουν
ενθμζρωςθ από τθν υπθρεςία μασ για τθ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων μζςω του
προγράμματοσ ΕΠΑ « Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» 20182019, να ςυμπλθρϊςουν το ζντυπο που επιςυνάπτεται και να το παραδϊςουν ςτθν
υπθρεςία μασ. (ΠΡΟΟΧΗ: Απαιτείται να ζχετε κατακζςει φορολογικι διλωςθ για τα
ειςοδιματα του 2017).
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