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                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
«Απνζηνιή παηδηώλ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ 

ζε θαηαζθελώζεηο θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν 2015» 

 

   ηα πιαίζηα ηεο Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ καο θαη ζηελ πξνζπάζεηά καο λα πξνζθέξνπκε 

κηα  δεκηνπξγηθή επθαηξία μελνηαζηάο, παηρληδηνύ θαη επηθνηλωλίαο, πινπνηνύκε θαη θέηνο ην 

πξόγξακκα «ΚΑΣΑΚΗΝΩΔΙ 2015» 

 

ηο ππόγπαμμα μποπούν να ζςμμεηέσοςν  για ηην γεληθή θαηεγνξία  εθαηόλ νγδόληα (180) παηδηά, γηα 

ηελ θαηεγνξία ΑκεΑ δέθα (10) παηδηά δημοηών και καηοίκων ηος Δήμος Ωπαιοκάζηπος πος 

ολοκλήπωζαν ηην Σπίηη ηάξη Δημοηικού έωρ και ηην Σπίηη ηάξη Γςμναζίος, ηα νπνία δελ είλαη 

αζθαιηζκέλα ζε θαλέλα αζθαιηζηηθό νξγαληζκό ή θνξέα αζθάιηζεο ή ν αζθαιηζηηθόο θνξέαο  δελ 

θαιύπηεη έμνδα θαηαζθήλωζεο. 

 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή είλαη: 

 

1. Βεβαίωζε κνλίκνπ θαηνηθίαο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή απόδεημε Γ.Δ.Η.-Ο.Σ.Δ.  

 

2. Απνδεηθηηθό θνίηεζεο ηνπ παηδηνύ ζε πξνεγνύκελε ηάμε ζε ζρνιείν ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 

 

3. Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Ν.1599/83 ηνπ γνλέα ή θεδεκόλα, όηη ην παηδί πνπ ζπκκεηέρεη ζην 

πξόγξακκα δελ είλαη αζθαιηζκέλν ζε θαλέλα άιιν Αζθαιηζηηθό Οξγαληζκό ή Φνξέα 

Αζθάιηζεο ή όηη ν Αζθαιηζηηθόο Φνξέαο δελ θαιύπηεη ηα έμνδα ηεο θαηαζθήλωζεο, 

             θαζώο θαη γηα ηελ ηάμε πνπ θνηηά ην παηδί. 

 

4. Φωηνηππία ηνπ αζθαιηζηηθνύ βηβιηαξίνπ ηνπ θεδεκόλα όπνπ θαίλνληαη ηα πξνζηαηεπόκελα 

ηέθλα (ή ην αηνκηθό βηβιηάξην ηνπ παηδηνύ εθόζνλ ππάξρεη). 

 

5. Δθθαζαξηζηηθό εθνξίαο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 ή αληίγξαθν Φνξνινγηθήο Γήιωζεο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 ή 2015. 

 

6. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

 

7. Κάξηα αλεξγίαο ηνπ ελόο ή θαη ηωλ δύν γνλέωλ (εθόζνλ ππάξρεη). 

 

8. Γηα ηα παηδηά  ΑκεΑ, απόθαζε ΚΔΠΑ. 

 

ΚΑΣΑΚΗΝΩΔΙ 

 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 

YUPPI CAMP      01/08/15 έωο 12/08/15                                                                                                  

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ 02/08/15 έωο 13/08/15 

13/08/15 έωο 24/08/15 

HAPPY DAYS 14/08/15 έωο 25/08/15 

                         Κόζηνο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε παηδηνύ 

1
ν
 / 2

ν
 Παηδί (90,00€ ) 

 

3
ν
 Παηδί  θαη πάλω (81,00€ ) 



(10% έθπηωζε ) 

                                                                                

ΚΑΣΑΚΗΝΩΔΙ ΓΙΑ Α.Μ.Δ.Α. ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 

 

HAPPY DAYS 25/08/15 έωρ 05/09/15 
 

YUPPI CAMP      23/08/2015  έωρ 06/09/2015 

Κόζηνο ζπκκεηνρήο ηωλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

 

Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα έωο 30.000€ (ΓΩΡΔΑΝ) 

 

Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα κεγαιύηεξν από 30.000 € (550,00€ ) 

 

                                                                                                

Γηεπθξηλήζεηο: 
 

1. Η επηινγή ηωλ παηδηώλ ζα γίλεη ζύκθωλα κε θνηλωληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη κεηά από 

έθζεζε ηωλ θνηλωληθώλ ιεηηνπξγώλ. 

 

2. ε νηθνγέλεηεο κε εηζόδεκα άλω ηωλ 30.000€ δελ ζα ππάξρεη ε αλάινγε επηδόηεζε από ηνλ 

Γήκν.  ε πεξίπηωζε πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιινπλ όιν ην πνζό ηωλ 180,00€ αλά παηδί γηα ηελ γεληθή θαηεγνξία θαη ην πνζό ηωλ 

550,00€ γηα Α.Μ.Δ.Α. 
 

3. Σν πνζό ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε παηδηνύ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αξηζκό ινγαξηαζκνύ 

πνπ καο έρεη δειώζεη ε θάζε θαηαζθήλωζε θαη ζα πξνζθνκίδεηαη ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθό 

ζηνλ αξκόδην ππάιιειν ηνπ δήκνπ γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο εγγξαθήο ηνπ παηδηνύ. Η 

θαηάζεζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζην νλνκαηεπώλπκν ηνπ παηδηνύ θαη όρη ηνπ γνλέα.  
 

4. Μόλν κία πεξίνδνο κπνξεί λα επηιεγεί αλά παηδί. 

 

Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ  

από   24-06-2015   έωο    01-07-2015   από 10:00 έωο 14:00 
 

Γηα ηε Γεκνηηθή ελόηεηα Ωξαηνθάζηξνπ 

 

ηελ Κνηλωληθή Μέξηκλα θαη ζηελ θνηλωληθή ιεηηνπξγό ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην ζπίηη  

 (ην ηζόγεην ηνπ Κηηξίνπ  Ι. Καπνδίζηξηαο ) Σει. 2313304068 

 

Γηα ηε Γεκνηηθή ελόηεηα Μπγδνλίαο 
 

ηελ θνηλωληθή ιεηηνπξγό ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην ζπίηη  

(ην ηζόγεην ηνπ Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Γξπκνύ) Σει. 2394032700 

 

Γηα ηε Γεκνηηθή ελόηεηα Καιιηζέαο 
 

ηελ θνηλωληθή ιεηηνπξγό ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην ζπίηη  

(ην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Πεληαιόθνπ) Σει. 2313300832 

 

Ανηιδήμαπσορ  Κοινωνικήρ Πολιηικήρ, Πολιηιζμού, 

Αθληηιζμού & Νέαρ Γενιάρ 

 

 

Αηαμιάν Πέηπορ 

                                                                                         


