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       Θέμα:« Υορήγηζη δεκαηιανού ζε σποζιηιζόμενοσς μαθηηές ». 

 

Δπραξηζηνύκε γηα ηελ έσο ηώξα  πνιύ θαιή ζπλεξγαζίαο ζαο,  όζνλ αθνξάζηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ζίηηζε καζεηώλ – δεθαηηαλό» ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή 

ρξνληά. 

 Παξά ηηο δπζθνιίεο, πνπ αληηκεησπίζακε γηα κηα πξσηόγλσξε δξάζε, ηελ πξώηε ρξνληά 

2014-2015εληάρζεθαλ 700 καζεηέο,  ην 2015-2016 εληάρζεθαλ 1040 καζεηέο,ην 2016-

2017 εληάρζεθαλ 1300 καζεηέο  θαη  ηελπεξζηλή ρξνληά 2017-2018,1600 πεξίπνπ 

καζεηέο. Φέηνο γηα ην ζρνιηθόέηνο 2018-2019 έρνπκε πξνεηνηκαζηεί θαιύηεξα ώζηε λα 

θαιύςνπκε αθόκε κεγαιύηεξεο αλάγθεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε πεξηζζόηεξεο 

δηαλνκέο ζπγθξηηηθά κε πέξζη. 

  Υξεηαδόκαζηε θαη πάιη ηελ θαιύηεξε δπλαηή ζπλεξγαζία ζαο γηα ηε θεηηλή ρξνληά, ώζηε 

λα βνεζήζνπκε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξνπο καζεηέο, πνπ έρνπλ αλάγθε  θαη ζαο 

γλσζηνπνηνύκε όηη, ε δηαδηθαζία ησλ αηηήζεσλ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

είλαη παξόκνηα κε ηελ πεξζηλή. 

 πγθεθξηκέλα:Η ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ νηθνγελεηώλ, πνπ ζα επηζπκνύζαλ λα 

εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ζρνιείσλ (κε επζύλε ησλ 

Γηεπζπληώλ) ή κέζσ ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ. 

Α) Μέζσ ησλ ζρνιείσλ: 

 Οη γνλείο ζα πξνζθνκίδνπλ ζην ζρνιείν θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 Οη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ζα ζπιιέμνπλ  ηνποπαξαπάλσ  θαθέινπο θαη καδί 

κε ηηο ιίζηεο κε ηα νλόκαηα ησλ αηηνύλησλ, ηηο δηεπζύλζεηο θαη ηα ηειέθσλα ησλ 

νηθνγελεηώλ, ζα ηα απνζηείινπλ ζην Κνηλσληθό Παληνπσιείν (Βεληδέινπ θαη 



νισκνύ –πξώελ θηίξην ΑΓΔΠ )ζπγθεληξσηηθά ζε θιεηζηό ζθξαγηζκέλν 

θάθειν. 

 

Β) Μέζσ ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ (Βεληδέινπ θαη νισκνύ –πξώελ θηίξην 

ΑΓΔΠ )όπνπ θαηαζέηνπλαπεπζείαο νη γνλείο ηα  παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά. 

 

Η ζσγκένηρωζη ηων προζωπικών δεδομένων θα πρέπει να γίνει με εμπιζηεσηικό 

ηρόπο και ηην πρέποσζα διακριηικόηηηα, διαθσλάηηονηας έηζι ηα προζωπικά 

δεδομένα ηων οικογενειών και ηην αποθσγή έκθεζης ηοσς, ζε ζσνεργαζία με ηον 

ζύλλογο διδαζκόνηων και ηο ζύλλογο γονέων και κηδεμόνων. 

Οι γονείς,αθού ενημερωθούν ζτεηικά, θα πρέπει ζύμθωνα με ηο άρθρο 6.1α ηοσ 

Κανονιζμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), να ζσναινούν ζε ασηή ηην διατείριζη ηων 

προζωπικών ηοσς δεδομένων μέζω ηης αίηηζής ηοσς.     

 

Δικαιολογηηικά (ζε θωηοησπία) 

 Αίηεζε γνλέα / θεδεκόλα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξόγξακκα( αο 

απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ώζηε λα δνζεί ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο γνλείο ). 

 Δθθαζαξηζηηθό εθνξίαο ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο  

 Σαπηόηεηα γνλέα/θεδεκόλα 

 Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

 Βεβαίσζε θνίηεζεο ζην ζρνιείν γηα ην θάζε παηδί πνπ αηηείηαη 

 Απνδεηθηηθό αλαλέσζεο αλεξγίαο / κηζζνδνζία / ζύληαμε γνλέσλ (όηη ππάξρεη) 

 Κνηλσληθό εηζόδεκα Αιιειεγγύεο (πνζό, εθόζνλ ιακβάλεηαη) 

 πκβόιαην κίζζσζεο (αλ ππάξρεη) 

 Δπηκέιεηα παηδηώλ θαη πνζό δηαηξνθήο (εθόζνλ πθίζηαηαη)  

 Δ2 (ζε κίζζσζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο) 

 Δ3 (ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο) 

ηε ζπλέρεηα ε ρνξήγεζε ησλ ηξνθίκσλ, πνπ αθνξνύλζην δεθαηηαλό, ζα  γίλεηαη ζην 

Κνηλσληθό Παληνπσιείν, κεηά από ζπγθεθξηκέλε θιήζε  ησλ γνληώλ, ησλ νπνίσλ ηα 

παηδηά ζα εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα. 

 Γηα λα ζρεδηάζνπκε θαη λα πινπνηήζνπκε θαιύηεξα θαη λσξίηεξα ην πξόγξακκα, 

παξαθαινύκε όπσο ελεκεξώζεηε ηνπο γνλείο όηηε ζπιινγή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 

πξναλαθέξνπκε ζα γίλεηαη από  Πέμπηη 27/09/18 μέτρι ηη Δεσηέρα 15/10/18. Θα 

ζπλερίζνπκε βέβαηα λα δερόκαζηε αηηήζεηο, θαζ’όιε ηε ζρνιηθή ρξνληά.  



Η κέρξη ηώξα ρξεκαηνδόηεζε γίλεηαη απνθιεηζηηθά από ην Γήκν Παηξέσλ δηόηη ην 

αληίζηνηρν ππνπξγείν δελ έρεη αληαπνθξηζεί ζηα   αηηήκαηα καο γηα ρξεκαηνδόηεζε 

Δπραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηηο ελέξγεηεο ζαο θαη είκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε δηεπθξίληζε.   

 

 

Γηα ζρεηηθή επηθνηλσλία:ηα ηειέθσλα2610311561 και  2614409977 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Κνηλσληθνύ Οξγαληζκνύ 

 

ΣΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΘΔΟΓΩΡΟ  


