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                Ελεκεξώλνπκε όηη ην Σρνιείν παξέιαβε πέληε ηακπιέηεο πξνο δαλεηζκό ζε 

καζεηέο/ηξηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηειεθπαίδεπζεο. Η δηαδηθαζία  είλαη αλεμάξηεηε από απηή 

πνπ εμειίζζεηαη ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα κε ην επίδνκα  (voucher) ησλ 200 επξώ. Αλ Γνλέαο 

ιάβεη για το ίδιο παιδί ην επίδνκα (voucher) ησλ 200 επξώ, ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη ηε 

ζπζθεπή ζην Σρνιείν, ώζηε  λα δηαηεζεί ζε άιινλ καζεηή/ηξηα. Τν Σρνιείν ζα δηαζέζεη ηηο 

ζπζθεπέο κε βάζε ηα παξαθάησ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (Φ. 8/165707/Δ4/ 04-12-2020) :  

1)  Άλεξγνη θαη νη δύν Γνλείο (απνδεηθηηθά ΟΑΕΔ πνπ βξίζθνληαη ελ ηζρύ), 

2) Πνιύηεθλνη αλεμαξηήησο αλ όια ηα παηδηά θνηηνύλ ζην Σρνιείν (πηζηνπνηεηηθό 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο), 

4) Οξθαληθέο νηθνγέλεηεο, 

5) α) Οηθνγέλεηα κε δύν Γνλείο θαη έλα παηδί, εηήζην νηθνγελεηαθό   εηζόδεκα  10.500 επξώ. 

β) Οηθνγέλεηα  κε δύν Γνλείο θαη δύν παηδηά,  εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 12.000 επξώ. 

γ) Οηθνγέλεηα  κε δύν Γνλείο θαη ηξία παηδηά,  εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 13.500 επξώ. 

 

δ) Οηθνγέλεηα κε έλαλ Γνλέα θαη έλα παηδί, εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα   9.000 επξώ.  

 

ε) Οηθνγέλεηα κε έλαλ Γνλέα θαη δύν παηδηά, εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα  10.500 επξώ. 

  

ζη) Οηθνγέλεηα κε έλαλ Γνλέα θαη ηξία παηδηά, εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα  12.000 επξώ.  

 

(γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ θξηηεξίνπ 5 ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή δήισζε έηνπο 2019 θαη 

πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο) . 



 

6) Μαζεηέο/ηξηεο κε εηδηθέο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο (αλ έρεη ππνβιεζεί ζην Σρνιείν 

γλσκάηεπζε, δελ επαλππνβάιιεηαη).  

Αλ θάπνηα νηθνγέλεηα πιεξνί πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ππνβάιιεη 

ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά γηα ην θαζέλα. 

       Τα απνδεηθηηθά (βεβαηώζεηο ΟΑΕΔ - πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο - θνξνινγηθή 

δήισζε έηνπο 2019 - γλσκαηεύζεηο Μ.Δ.) καδί κε ηελ αίηεζε πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην 

ηζηνιόγην ζα ππνβιεζνύλ ζην Σρνιείν εληύπσο ή ειεθηξνληθώο σο   31 / 3 / 2021. 

Ο Σύιινγνο Δηδαζθόλησλ ζα αμηνινγήζεη ηα αηηήκαηα κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη ζα 

πξνρσξήζεη ζηνλ δαλεηζκό ησλ ζπζθεπώλ. 

 Καηά ηελ παξάδνζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο  ν παξαιήπηεο (Γνλέαο/Κεδεκόλαο) 

ππνγξάθεη Υπεύζπλε Δήισζε, ζηελ νπνία αλαθέξεη ξεηά όηη παξέιαβε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπζθεπή (αλαιπηηθή πεξηγξαθή), αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αθελόο  επηζηξνθήο ηεο 

αλσηέξσ ζπζθεπήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, όηαλ εθιείςνπλ νη ιόγνη, γηα ηνπο νπνίνπο ηνπ 

παξαρσξήζεθε ε ρξήζε ηεο (όηαλ ιήμεη ε αλαζηνιή ηεο δηα δώζεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ) ή νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί από ηε Δηεύζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη αθεηέξνπ 

θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζην Ειιεληθό Δεκόζην ή αληηθαηάζηαζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε απώιεηαο, θαηαζηξνθήο ή βιάβεο, ε νπνία ππεξβαίλεη ηελ 

αλακελόκελε από ηε ζπλήζε ρξήζε ηεο θαη δελ νθείιεηαη ζε ειάηησκα ηεο ζπζθεπήο, θαζώο 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ απιώο αξλεζεί ηελ επηζηξνθή ηεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, από ηελ 

νπνία ηελ παξέιαβε. Δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ θαη πξνγξακκάησλ θαη ε 

ρξήζε γηα ιόγνπο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηειεθπαίδεπζε.



 

 


