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ΘΕΜΑ: «Δεύτερη φάση παροχής ψηφιακού εξοπλισμού για την υλοποίηση της εξ
αποστάσεως διδασκαλίας»

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να προχωρήσουμε στη δεύτερη
φάση προμήθειας ψηφιακού εξοπλισμού για τους μαθητές που αδυνατούν να παρακολουθήσουν την εξ
αποστάσεως διδασκαλία, θα τηρηθεί η ίδια διαδικασία με την πρώτη φάση .
Το αίτημα της κάθε σχολικής μονάδας για προμήθεια εξοπλισμού θα πρέπει να βασίζεται
σαφώς σε οικονομικά στοιχεία και συναφώς να διαπιστώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ως πρόσφορο μέσο, το εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. έτους 2019 το οποίο μπορεί να ληφθεί
κατόπιν ρητής γραπτής συγκατάθεσης του γονέα που το προσκομίζει πως επιτρέπει τη συλλογή και
επεξεργασία των οικονομικών του στοιχείων, από τη Διεύθυνση του Σχολείου σε συνεργασία με τη
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προκειμένου να προκύψει η
αιτιολόγηση του αιτήματος για το απολύτως αναγκαίο πλήθος των συσκευών για τη στήριξη των μαθητών
που έχουν ανάγκη.
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 104/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ''Μέτρα
ενίσχυσης κατηγοριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης
από τον κορωνοϊό COVID-19'' η διαδικασία θα ολοκληρωθεί βάση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.
Τα εισοδηματικά κριτήρια που τέθηκαν για την προμήθεια του ψηφιακού εξοπλισμού είναι τα παρακάτω:







οικογένεια με 1 τέκνο έως 10.000€
οικογένεια με 2 τέκνα έως 11.000€
οικογένεια με 3 τέκνα έως 12.500€
οικογένεια με 4 τέκνα έως 14.000€
οικογένεια με 5 τέκνα έως 16.000€
οικογένεια με 6 τέκνα και πάνω, έως 18.000€

Τα σχετικά έγγραφα να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναφέρεται το όνομα
του μαθητή και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των φακέλων τότε αυτοί θα παραδοθούν στα γραφεία των
Σχολικών Επιτροπών με διαβιβαστικό του σχολείου.

Να σημειωθεί σε μαθητές και γονείς ότι ο παραδοτέος ψηφιακός εξοπλισμός θα αποτελεί
δημόσια περιουσία και θα επιστραφεί στις σχολικές μονάδες με την λήξη της σχολικής χρονιάς.
Παρακαλείσθε όπως συλλέξετε και αποστείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα στα
γραφεία της Σχολικής Επιτροπής το συντομότερο δυνατόν.
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