
 
   

 

                                                                        

 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ                                  ΙΞΘΜΩΜΘΙΗΡ ΦΠΞΜΘΔΑΡ&ΑΜΑΟΣΝΗΡ  

ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ                                              ΔΗΛΞΣ ΠΞΔΞΣ 

ΔΗΛΞΡ ΠΞΔΞΣ                                                            ΗΚ: 22410-43995 

Δ/ΜΡΗ ΟΠΞΡΤΞΚΘΙΗΡ ΑΓΩΓΗΡ & 

 ΔΗΛΘΞΣΠΓΘΙΗΡ ΑΟΑΡΤΞΚΗΡΗΡ 

ΗΚ: 22410-60490,31882 

 

ΔΕΚΘΞ ΣΟΞΣ 
 

Έλαξμε ππνβνιήο αηηήζεωλ γηα ηελ δξάζε 

  «ΕΜΑΠΛΞΜΘΡΗ ΞΘΙΞΓΕΜΕΘΑΙΗΡ ΙΑΘ ΕΟΑΓΓΕΚΛΑΘΙΗΡ ΖΩΗΡ»  2017-2018 

  ΓΘΑ ΞΣΡ ΔΗΛΞΘΙΞΣΡ ΟΑΘΔΘΙΞΣΡ ΡΑΘΛΞΣΡ – ΙΔΑΟ ΙΑΘ ΙΔΑΟ-ΛΕΑ 

 ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΠΞΔΞΣ ΙΑΘ ΗΡ Α.Λ.Ι.Ε 

 

 Από εηάξηε 24 / 05 / 2017  έωο θαη Οαξαζθεπή 09/ 06/ 

2017 θαζνξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα  ππνβνιήο «Αηηήζεωλ Ρπκκεηνρήο» από  

ωθεινύκελεο/νπο  ζύκθωλα κε ηελ λέα πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο 2017-2018 ηεο 

Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ, γηα ΔΩΠΕΑΜ ΕΓΓΠΑΦΗ ηωλ λεπίωλ, παηδηώλ θαη αηόκωλ ΜΔΑ ζηα 

πξνγξάκκαηα ηωλ Δεκνηηθώλ Οαηδηθώλ Ρηαζκώλ – ΙΔΑΟ θαη ΙΔΑΟ-ΛΕΑ  ηνπ  Δήκνπ 

Πόδνπ θαη ηεο «Α.Λ.Ι. Εηαηξία Ινηλωληθήο Φξνληίδαο & Αλάπηπμεο Δήκνπ Πνδίωλ», 

ζην πιαίζην ηεο δξάζεο  «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο & Δπαγγεικαηηθήο Εωήο», πνπ εληάζζεηαη 

ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα βίνπ 

Μάζεζε» (ΔΠ ΑΝΑΓ ΓΒΜ) 2014-2020 ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Τνπξηζκνύ 

θαζώο θαη ζηα 13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) 2014-2020, θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξωπαϊθό Θνηλωληθό Τακείν (ΔΘΤ) ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΠΑ 2014-

2020,  

Οεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη ζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο & 

ΙΔΑΟ ηνπ Δήκνπ θαη ζηελ Δηεύζπλζε Οξνζρνιηθήο Αγωγήο θαη Δεκηνπξγηθήο 

Απαζρόιεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 



Αίτηση συμμετοχής 
 
Θάζε ελδηαθεξόκελε/νο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ παξνύζα δξάζε ζα πξέπεη: 
 

1. Μα ζπκπιεξώζεη θαη λα ππνβάιεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Δ.Δ.ΤΑΑ.  

http://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017  ηελ θόξκα «Αίηεζε Ρπκκεηνρήο», 

ε νπνία ππέρεη ζέζε Σπεύζπλεο Δήιωζεο.  

2. Τν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ζα αλνίμεη ζηηο 24.5.2017 θαη ώξα 12.00. Θάζε 

ωθεινύκελνο/ε κπνξεί λα ππνβάιεη κηα θαη κνλαδηθή αίηεζε, βάζεη ΑΦΛ θαη ΑΛΙΑ, πνπ 

ζα δειώζεη θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Ιαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ηωλ Αηηήζεωλ, νξίδεηαη ε 9.6.2017 θαη ώξα 

24:00. 

3. Να απνζηείιεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο καδί κε ηελ εθηύπωζε ηεο ειεθηξνληθήο 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ζηελ Ε.Ε..Α.Α, κόλν ηαρπδξνκηθά ή κε ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξάο 

courier, ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 24.5.2017 έωο 9/6/2017. 

Ιαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ηωλ απαηηνύκελωλ δηθαηνινγεηηθώλ, νξίδεηαη 

ε 9.6.2017 θαη ώξα 24:00, βάζεη απόδεημεο ηαρπδξνκείνπ ή εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο 

(courier). 

Τα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά μαζί με την εθηύπωζε ηεο «Αίηεζεο ζπκκεηνρήο - Γήιωζεο», ζε 

θάθειν ζηνλ νπνίν εμωηεξηθά ζα πξέπεη ππνρξεωηηθά λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΓΘΑ ΣΗΜ 

ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΓΘΑ ΣΗΜ ΤΚΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ ΕΜΑΡΛΟΜΘΗ 

ΟΘΙΟΓΕΜΕΘΑΙΗ ΙΑΘ ΕΠΑΓΓΕΚΛΑΣΘΙΗ ΖΩΗ» ΕΣΟΤ 2017-2018, αποστέλλονται  ζηα 

Γξαθεία ηεο Ε.Ε..Α.Α. Α.Ε. Λπιιέξνπ 73-77 .Ι. 10436 Αζήλα . 

Σηελ «Αίηεζε Σπκκεηνρήο - Γήιωζε» θαη εηδηθόηεξα ζην πξναηξεηηθό ζθέινο, νη 

ελδηαθεξόκελεο/νη έρνπλ δηθαίωκα δήιωζεο θαηά ζεηξά επηινγήο έωο θαη πέληε (5) 

πξνηηκήζεωλ Γνκώλ γηα ηηο θαηεγνξίεο Α θαη Β θαη έωο δύν (2) γηα ηηο θαηεγνξίεο Γ. θαη Γ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή δελ είλαη δεζκεπηηθή.  

 

 

 

 

 

 

                                         Ο Αληηδήκαξρνο    

                                                          Πξνζρνιηθήο Αγωγήο, Παηδείαο 
                           & Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

 
                                                                   Θoξωλαίνο Ηωάλλεο 
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