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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Εγκρίκθκε θ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωροσ» του διμου Μεγαρζων για 
ίδρυςθ βρεφικοφ τμιματοσ 

 
 
Εγκρίκθκε προσ χρθματοδότθςθ από τθν ΕΕΤΑ θ πρόταςθ ςυνολικοφ ποςοφ 50.000 ευρϊ που κατατζκθκε από το 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου Μεγαρζων για τθ δθμιουργία νζου βρεφικοφ τμιματοσ δυναμικότθτασ 12 

βρεφϊν ςτον υφιςτάμενο Γ’ παιδικό ςτακμό ςτο Κουρκοφρι.  

Η χρθματοδότθςθ καλφπτει, το κόςτοσ προμικειασ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθ λειτουργία του νζου 

τμιματοσ βρεφικισ φροντίδασ, τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ για παραπάνω εργαςίεσ, τθν παροχι υπθρεςιϊν 

υποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου. Πιο ςυγκεκριμζνα κα γίνουν οικοδομικζσ εργαςίεσ 

διαμόρφωςθσ αλλά και προμικεια εξοπλιςμοφ ςτο ιςόγειο κτίριο του ςτακμοφ ϊςτε ο χϊροσ να καταςτεί 

κατάλλθλοσ και αςφαλισ για τθν ςτζγαςθ του νζου βρεφικοφ τμιματοσ. 

 

Ευχαριςτϊ το Διοικθτικό προςωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου Μεγαρζων που εργάςτθκε 

ακοφραςτα κακϋ όλθ τθ διάρκεια των εορτϊν για να υποβάλλουμε τθν πρόταςθ χρθματοδότθςθσ.  

Ένα ακόμα  ευχαριςτϊ οφείλω επίςθσ ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ των δομϊν του Νομικοφ Προςϊπου (ΚΑΠΗ, 

Βοικεια ςτο πίτι, τουσ εργαηόμενουσ ςτον Ακλθτιςμό και ςτισ Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ) που εργάηονται κάτω 

από δφςκολεσ ςυνκικεσ λόγω τθσ ιδιαίτερθσ κατάςταςθσ που αντιμετωπίηουμε. 

Τζλοσ, δεν κα μποροφςα να παραλείψω να ευχαριςτιςω το ζμψυχο δυναμικό των παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν 

ςτακμϊν (που λόγω lockdown δεν λειτουργοφςαν μζχρι πρόςφατα) για τθν καταλυτικι και πολφτιμθ ςυνδρομι 

τουσ ςτισ άλλεσ υπθρεςίεσ του νομικοφ προςϊπου. 

 

Με ομαδικι δουλειά και ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ κα ςυνεχίςουμε να διεκδικοφμε χρθματοδοτιςεισ για τθ 

βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ςτζγαςθσ των υπαρχόντων ςτακμϊν, τθ δθμιουργία αςφαλϊν υποδομϊν ςφμφωνα με 

τισ ανάγκεσ των παιδιϊν και τθν ίδρυςθ περιςςότερων τμθμάτων ςτο μζλλον, μεριμνϊντασ για τισ οικογζνειεσ και 

τισ ανάγκεσ των ςυμπολιτϊν μασ.  

 

Η Πρόεδροσ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου Μεγαρζων 

Γιάννα Ριγα 

 


