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ΑΝΑΙΟΘΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο Δήμμξ Ιθανίαξ, εκεμενώκεη ημοξ γμκείξ πμο επηζομμύκ κα ζομμεηάζπμοκ ζημ
πνόγναμμα ηςκ παηδηθώκ θαη βνεθμκεπηαθώκ ζηαζμώκ μέζς ΕΠΑ «Εμαρμόμιζη ηης
Οικογεμειακής και Επαγγελμαηικής Ζωής» έημοξ 2019-2020, ζημ μπμίμ μ Δήμμξ
Ιθανίαξ είκαη θαη εθέημξ δηθαημύπμξ, δηαζέημκηαξ 50 θέσεις (Πνμκήπηα από 2,5 εηώμ
έωξ ηεκ ειηθία εγγναθήξ ημοξ ζηεκ οπμπνεωηηθή εθπαίδεοζε) γηα ημοξ δομ Παηδηθμύξ ημο
Δήμμο μαξ (33 Αγ. Ιηρύκοσ & 17 Ρατώμ), όηη μπμνμύκ κα οπμβάιιμοκ ειεθηνμκηθά
ηηξ αηηήζεηξ ημοξ. Πημ ζογθεθνημέκα, ε Γ.Γ.Σ.Α.Α πνμζθαιεί:
 Τις Μηηέρες βρεθώμ, μηπίωμ και παιδιώμ
 Τις Μηηέρες μηπίωμ, παιδιώμ και εθήβωμ και αηόμωμ με Αμαπηρία
 Τα άηομα (άκδνεξ θαη γοκαίθεξ), ζηα οποία έτει παρατωρηθεί με δικαζηική
απόθαζη η επιμέλεια παιδιώμ
Οη μπμίμη/εξ επηζομμύκ κα εγγνάρμοκ ηα ηέθκα ημο ζε Δμμέξ πανμπήξ θνμκηίδαξ θαη
θηιμλεκίαξ, ώζηε κα δηαζθαιηζηεί ε ηζόηημε πνόζβαζε ημοξ ζηεκ ενγαζία, μέζς ηεξ
πανμπήξ πμημηηθώκ οπενεζηώκ. (Σεμεηώκεηαη όηη εθελήξ όπμο γίκεηαη ακαθμνά ζε «μεηένεξ» ή
«ωθειμύμεκεξ» κμμύκηαη ακηηζημίπωξ μη άκδνεξ – παηένεξ). Οη ςθειμύμεκμη πμο ζα
εκηαπζμύκ ζηεκ πνάλε ζα πνέπεη κα πιενμύκ ηηξ θάηςζη πνμϋπμζέζεηξ:
Α) Να ενγάδμκηαη ζηεκ Ειιάδα ςξ μηζζςημί ή αοημαπαζπμιμύμεκμη.
Β) Να είκαη άκενγμη/εξ, μη μπμίμη/εξ δηαζέημοκ Δειηίμ Ακενγίαξ ΟΑΕΔ ζε ηζπύ θαη
ακηίγναθμ βεβαίςζεξ ελαημμηθεομέκεξ πνμζέγγηζεξ από ηηξ οπενεζίεξ ημο Ο.Α.Ε.Δ.
ηηξ ακςηένς ςθειμύμεκεξ/μοξ πμνεγμύκηαη «Αλίεξ Τμπμζέηεζεξ (Vocher)»,
ζομθςκά με ηεκ θαηάηαλε ημοξ ςξ πνμξ ημ όνημ ηεξ θηώπεηαξ, όπςξ αοηό πνμζδημνίδεηαη
από ηεκ ΕΛΣΑΣ γηα θάζε θαηεγμνία κμηθμθονημύ.
ΓΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΗΗ: ΟΙ ΣΑΚΣΙΚΟΙ & ΑΟΡΙΣΟΤ
ΥΡΟΝΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ, ΣΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ &
ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. (α’ θαη β’ βαζμμύ).

Οη εκδηαθενόμεκμη πμο επηζομμύκ κα εγγνάρμοκ ημ παηδί ημοξ ζημοξ Δεμμηηθμύξ
Παηδηθμύξ ηαζμμύξ ημο Δήμοσ Ικαρίας μέζς ΕΠΑ, θα σποβάλλοσμ τημ «Αίτηση
σσμμετοτής – Δήλωσή» ημοξ ειεθηνμκηθά από 8/6/2019 έςξ 28/6/2019 ζηεκ
δηεύζοκζε: www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr (Καηαιεθηηθή εμενμμεκία γηα ηεκ οπμβμιή
ηωκ αηηήζεωκ, μνίδεηαη ε 28/6/2019, βάζεη ημο απμδεηθηηθμύ ημο ειεθηνμκηθμύ
πνωημθόιιμο, πμο δίκεηαη αοηόμαηα).

