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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
«Δγγξαθέο θαηαζθελωηώλ –ηξηώλ ζηηο παηδηθέο εμνρέο
(θαηαζθελώζεηο) Νεξαΐδαο Πεδνύιαο ».
ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθώλ εμνρώλ (θαηαζθελώζεσλ) ΝεξαΐδαοΠεδνύιαο ηνπ Γήκνπ Λίκλεο Πιαζηήξα, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ.
Γ11/νηθ.26652/784/10-05-2018 (ΦΔΚ 1870/Β΄/24-05-2018) ΚΤΑ «Αλάζεζε
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζθελώζεσλ ηνπ θξαηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε
Γήκνπο» γηα ηελ έλαξμε ηεο εγγξαθήο θαη επηινγήο παηδηώλ ζαο θάλνπκε γλσζηά
ηα θαησηέξσ:
Ο Γήκνο Λίκλεο Πιαζηήξα έρεη αλαιάβεη ηελ επζύλε νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθώλ εμνρώλ – θαηαζθελώζεσλ ηεο Νεξαΐδαο Πεδνύιαο ηηο
νπνίεο ζα ιεηηνπξγήζεη γηα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν 2018.
ηηο θαηαζθελώζεηο ζα γίλνληαη δεθηά παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε
παξαζεξηζκνύ, αγόξηα θαη θνξίηζηα ειηθίαο από 6 έσο 16 εηώλ ήηνη γελλεκέλα από
01/01/2002 έσο 31/12/2012.
Οη θαηαζθελσηηθέο πεξίνδνη ζα είλαη ηξεηο (3) θαη ζα έρνπλ δηάξθεηα δέθα (10)
εκεξώλ ε θάζε κηα:
1ε Πεξίνδνο από 1/8/2018 έσο 10/8/2018 ζα θηινμελεζνύλ παηδηά.
2ε Πεξίνδνο από 14/8/2018 έσο 23/8/2018 ζα θηινμελεζνύλ παηδηά.
3ε Πεξίνδνο από 27/8/2018 έσο 5/9/2018 ζα θηινμελεζνύλ ειηθησκέλνη.
Η άθημε θαη ε απνρώξεζε ησλ παηδηώλ από ηελ θαηαζθήλσζε ζα γίλεηαη κε
επζύλε ηνπ γνλέα – θεδεκόλα ζε νξηζκέλεο ώξεο πνπ ζα γίλνπλ γλσζηέο.
Ο Σξόπνο θαη ε δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο ησλ θαηαζθελσηώλ πεξηγξάθεηαη
αλαιπηηθά ζηελ αλσηέξσ Κ.Τ.Α..
ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο αλσηέξσ Κ.Τ.Α. θαζνξίδεηαη ην πνζό ζπκκεηνρήο γηα
ηνπο θαηαζθελσηέο ζε ηξηάληα (30,00)€, ηο οποίο θα καηαβάλλεηαι όηαν ηο παιδί
ή ο ηλικιωμένος θα επιλεχθεί ζηο καηαζκηνωηικό πρόγραμμα.
Τα παηδηά ηωλ πνιύηεθλωλ θαη ηξίηεθλωλ νηθνγελεηώλ, ηωλ νηθνγελεηώλ πνπ ν έλαο ή
θαη νη δύν γνλείο είλαη άλεξγνη θαζώο θαη ηωλ νηθνγελεηώλ πνπ είλαη δηθαηνύρνη ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΚΕΑ , ηα άηνκα κε αλαπεξίεο αλεμάξηεηα από ην πξόγξακκα πνπ
ζπκκεηέρνπλ, δελ ζα θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή.
Γηα ηελ εγγξαθή ηωλ παηδηώλ απαηηείηαη:
-Αίηεζε-Τπεύζπλε δήισζε ηνπ γνλέα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην
νλνκαηεπώλπκν, ην θύιν θαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ. Δπηπιένλ ζα
αλαγξάθεηαη ην ύςνο ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο
2017, ν αξηζκόο ησλ πξνζηαηεπόκελσλ κειώλ , νη ειηθίεο ησλ ηέθλσλ, ν ηύπνο ηεο
νηθνγέλεηαο (π.ρ. κνλνγνλετθή, ηξίηεθλε, πνιύηεθλε), άιια θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά
(π.ρ. άλεξγνη, αλαζθάιηζηνη, ζε θαηάζηαζε ελδείαο, νηθνγέλεηεο ζε θξίζε ,
πιεζπζκηαθέο κεηνλόηεηεο θ.ι.π)
-.Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο αηηνύληνο γνλέα.
- Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα θνξνινγηθνύ έηνπο 2017
- Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.

-Βεβαίσζε ηδηώηε γηαηξνύ ή γηαηξνύ ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ζηελ νπνία
ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη : ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ παηδηνύ , ν εκβνιηαζκόο ηνπ
κε ηα ππνρξεσηηθά εκβόιηα , όηη δελ πάζρεη από κεηαδνηηθά λνζήκαηα , όηη ε
ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ηνπ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θαηαζθελσηηθό
πξόγξακκα θαη ηπρόλ ινηπέο παξαηεξήζεηο (θαξκαθεπηηθή αγσγή , αιιεξγίεο θ.ι.π)
- Φσηνηππία βηβιηαξίνπ πγείαο παηδηνύ.
Γηα ηηο θάησζη πεξηπηώζεηο :
- Μνλνγνλεηθή νηθνγέλεηα: Σν έληππν ηεο επηκέιεηαο θαη ηεο γνληθήο κέξηκλαο.
- Άλεξγνη: Βεβαίσζε αλεξγίαο ΟΑΔΓ έθδνζεο εληόο 5 εκεξώλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο.
-Αιινδαπνί: Φσηνηππία άδεηαο δηακνλήο ζε ηζρύ.
Γηα ηελ εγγξαθή ηωλ ειηθηωκέλωλ αηόκωλ απαηηείηαη:
- Αίηεζε αηόκνπ πξνο ην Γήκν Λίκλεο Πιαζηήξα.
- Τπεύζπλε δήισζε πνπ ζα αλαθέξεη ην ύςνο ηνπ νηθνγελεηαθνύ ή αηνκηθνύ
εηζνδήκαηνο ηνπ.
- Βεβαίσζε ηδηώηε γηαηξνύ ή γηαηξνύ ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ζηελ νπνία
ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη όηη δελ πάζρεη από κεηαδνηηθά λνζήκαηα θαη όηη ε ελ
γέλεη θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θαηαζθελσηηθό
πξόγξακκα.
Οη αηηήζεηο ζα δηαβηβάδνληαη ζπιινγηθά κέζω ΚΑΠΗ πνπ ζπκκεηέρεη θάζε
ειηθηωκέλνο.
-Γηα ηελ εγγξαθή αηόκσλ κε αλαπεξίεο νη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ
Παλειιήληα Οκνζπνλδία σκαηείσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο
(Π.Ο..Γ.Κ.Α κε Α. πνπ εδξεύεη επί ηεο νδνύ Δ. Βεληδέινπ 236 Ηιηνύπνιε Αζήλα
ηει. 2105236501.
ΠΡΟΟΥΗ!ΟΙ ΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΔ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ
ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ 19-6-2018.
ηελ αίηεζε-ππεύζπλε δήισζε λα αλαγξάθεηαη θαη ε πξνηίκεζε ηνπ
θαηαζθελσηή σο ηελ θαηαζθελσηηθή πεξίνδν πνπ ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη.
ηελ επηινγή ηωλ θαηαζθελωηώλ ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ωο πξνο
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο θαη
ηνπο δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Λίκλεο πιαζηήξα. .
Γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ θαηαζθήλσζε θαη νηηδήπνηε άιιν
απαξαίηεην έγγξαθν, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.plastiras-ota.gr από όπνπ κπνξνύλ λα ηα
εθηππώζνπλ.
Οη αηηήζεηο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζα θαηαηίζεληαη ή ζα
ηαρπδξνκνύληαη ζηνλ Γήκν Λίκλεο Πιαζηήξα ζηελ δηεύζπλζε :
ΓΗΜΟ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ(Γηα παηδηθέο εμνρέο-θαηαζθελώζεηο)
ΜΟΡΦΟΒΟΤΝΙ
Σ.Κ. 43150 ΚΑΡΓΙΣΑ
Σειέθσλα επηθνηλσλίαο γηα πιεξνθνξίεο :24413-52216 θαη 24413-52202
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