ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την αναπηρία στην Ελλάδα και
γενικότερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη , στόχο μας αποτελεί η ίδρυση και
λειτουργία Πρότυπων Συμπεριληπτικών Ερευνητικών Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης σε κάθε νομό της Ελλάδος. Με τη συμπλήρωση 50 ή 100
ενδιαφερόμενων ωφελούμενων στη πόλη σας κατασκευάζονται εντός δύο
μηνών υπερσύγχρονα κέντρα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Για δηλώσεις
συμμετοχών και επαγγελματικής συνεργασίας μπορείτε να καλέσετε την πρόεδρο
του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
« Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ» κα Μπεκιάρη Όλγα Ρόζμαρι στο τηλέφωνο
6944290111.
Τα πρότυπα Συμπεριληπτικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΜΕΑ «
Εφυραίος Άθλος» , «Μεσσήνιος Άθλος» , «Λακεδαιμόνιος Άθλος» και «Αρκάδας
Άθλος» και οποιουδήποτε άλλου νομού, σας προσκαλούν να δηλώσετε συμμετοχή
στο πρόγραμμα Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»
έτους 2021-2022 , το οποίο χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ και παρέχει δωρεάν
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης σε παιδιά, εφήβους και άτομα με
αναπηρία. Το πρόγραμμα διαρκεί 11 μήνες (από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου) με
δωρεάν μετακίνηση από και προς το κέντρο και αφορά παιδιά από 5 έως 18 ετών
και ενήλικες ανεξαρτήτως ηλικίας με πιστοποίηση αναπηρίας άνω του 67%
(Γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή). Τα 4
πρότυπα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης λειτουργούν σε δύο βάρδιες, μία
βάρδια πρωινή 6:00 με 14:00 για τους ενήλικες και μία βάρδια απογευματινή
14:00 με 22:00 για τους ανήλικους.

Είναι σημαντικό οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση
για το έτος 2020 εγκαίρως, πριν την έναρξη των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις αναμένονται να ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου (η ακριβής ημερομηνία θα
αναρτηθεί σε επόμενη δημοσίευση) και υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον
ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr («Ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων»)

Η διαπίστευση για την υποβολή της αίτησης γίνεται με τη χρήση κωδικώνδιαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TaxisNet) αποκλειστικά της αιτούσας,
έχουσας την επιμέλεια και όχι με τους κωδικούς του/της συζύγου/συντρόφου με
σύμφωνο συμβίωσης ή άλλου προσώπου.

Αίτηση από άνδρα γίνεται δεκτή μόνο στις περιπτώσεις που είναι:
α) χήρος ή
β) κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή Ατόμου
με Αναπηρία (ΑμεΑ).
 Σε περιπτώσεις που η αιτούσα είναι έγγαμη ή διατηρεί σύμφωνο συμβίωσης
απαιτείται επίσης και η συναίνεση του ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου) για
τη χρήση οικονομικών του στοιχείων στον υπολογισμό του συνολικού
οικογενειακού εισοδήματος.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να υποβληθούν ηλεκτρονικά είναι τα
εξής :
Για παιδί κάτω των 18 :
-Στοιχεία αιτούσας : ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου
- Γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
(για το παιδί ΜΕΑ)
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου
- Βεβαίωση απασχόλησης μητέρας και αναγγελία πρόσληψης (μόνο σε
περίπτωση που εργάζεται)
- Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020 αιτούσας
Για ενήλικες (άνω των 18) :
-Στοιχεία αιτούσας : ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου
-Αντίγραφο Δικαστικού Συμπαραστάτη
- Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης ενήλικα ΑΜΕΑ

- Γνωμάτευση ΚΕΠΑ
- Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020 (ενήλικα ΑΜΕΑ και
κηδεμόνα)
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου
- Βεβαίωση απασχόλησης μητέρας – αναγγελία πρόσληψης (μόνο σε
περιπτώσεις που εργάζεται)
Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τις αιτήσεις μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο : 210 7101375 καθώς και στο
email : info@ephyraiosathlos.gr (κεντρική διοίκηση) αλλά και να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.the-european-inclusion.com.

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής
που θα βρείτε παρακάτω :
 ΚΔΑΠ Αμπάριζα Λουτρακίου

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfycbs7IgrlI5WzvtrAwmuOae0X___Gi
F55-kVmKGJPSTgm6g/viewform
 ΚΔΑΠ Αμπάριζα Κορίνθου

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDitW5iQxRAdIWsTA_RHmyoNAC
Syj1D-VgjGMhqUEazuMO_g/viewform
 ΚΔΑΠ ΜΕΑ Εφυραίος Άθλος

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelVUlLh6lM2Q5VNZ13Jfi6QNFNwyi
1db7ILwF6wigy0qWakA/viewform
 ΚΔΑΠ ΜΕΑ Μεσσήνιος Άθλος

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHgYBZ1mpMSMfL2SpYjFyOECO3
Xpj-pvr2H5lioFUf3rKH1A/viewform
 ΚΔΑΠ ΜΕΑ Λακεδαιμόνιος Άθλος

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl6CqsRUcI6MvdkRw7yXskRHfH80KRC-jhB3X7ygsb9ZINA/viewform
 ΚΔΑΠ ΜΕΑ Αρκάδας Άθλος

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnJP3h4gPPOizx0Lo8eHYal96JPPCw
zsU2iXEWMVoMQf7JVw/viewform

Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο του Ευρωπαϊκού
Εκπαιδευτικού Ομίλου Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας που
πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι στις 14 Ιουνίου, με θέμα «
Συμπερίληψη- συνεκπαίδευση και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στην
Ελλάδα» στον παρακάτω σύνδεσμο.
Link :
https://www.youtube.com/watch?v=Ha3Xk4DzKJc
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