
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Από ην Γξαθείν ηνπ θπξίνπ Κσλζηαληίλνπ Καινγεξόπνπινπ, Δληεηαικέλνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνύινπ γηα ζέκαηα  Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο (Δπηθνηλσλία: ηει. 2109589569, 

2109589635 & e mail: kalogeropoulosk.1971@gmail.com) ιάβακε ην έγγραθο με Αρ. 

Πρωη. 16605/23-4-20 κε ην νπνίν ελεκεξώλνληαη ηα ζρνιεία όηη γηα ηελ παξνρή 

ςεθηαθνύ εμνπιηζκνύ (tablets) ζηνπο καζεηέο  ζα πξέπεη νη νηθνγέλεηέο ηνπο λα αλήθνπλ 

ζε κηα από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

1. Δικαιούτοι ΚΕΑ (Κοινωνικό Ειζόδημα Αλληλεγγύης). 

2. Δικαιούτοι Κοινωνικών Προγραμμάηων ηοσ Δήμοσ (Δικαιούτοι Δώροσ επιηαγών 

Χριζηοσγέννων και Πάζτα). 

3. Οικογένειες με ταμηλό εηήζιο οικογενειακό ειζόδημα (5.000 εσρώ ζσν 1.500 εσρώ για κάθε 

επιπλέον άηομο), άνεργοι,  πολύηεκνες  οικογένειες  και οικογένειες με άηομα με ειδικές 

ανάγκες. 

Δικαιολογηηικά γηα θάζε θαηεγνξία ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ: 

1. Για ηοσς δικαιούτοσς Κ.Ε.Α. → Οιόθιεξε ε εγθεθξηκέλε αίηεζε ηνπ Κ.Δ.Α 

2. Για ηοσς μη δικαιούτοσς Κ.Ε.Α. 

    α. Δθθαζαξηζηηθό Δθνξίαο,  Φνξνινγηθή  Γήισζε (Δ1)  θαη  (Δ9)  - αλ δελ ππάξρεη αθίλεην 

Δ9 κεδεληθό- θαη (Δ2) γηα όζνπο δηαζέηνπλ παξαπάλσ από έλα αθίλεην. 

   β. Βεβαίσζε αλεξγίαο ζε ηζρύ από ηνλ ΟΑΔΓ. 

          γ. Πηζηνπνηεηηθό αλαπεξίαο ζε ηζρύ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ησλ Κ Δ Π Α.  

   δ. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) θαη απνδεηθηηθό 

επηκέιεηαο ησλ παηδηώλ ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή δηάζηαζεο γνλέσλ. 

 

Δπίζεο, ζην έγγξαθν δίλνληαη νδεγίεο γηα ηη ζσγκένηρωζη από ηα ζτολεία έως ηην 

ΣΕΣΑΡΣΗ 29/4/2020 ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζε κλειζηό θάκελο, στον οποίο θα 

αναγράυεται το όνομα του μαθητή και το σχολείο του. 

Σηε ζπλέρεηα - ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο -  πξέπεη ην ζρνιείν λα παξαδώζεη ηνπο θαθέινπο ζε 

ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο ζα πεξάζεη από ην ζρνιείν ηελ Πέκπηε 30/4/20, γηα λα ηνπο 

παξαδώζεη ζην Τκήκα Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηνπ Γήκνπ.      

 

Καηόπηλ απηώλ ησλ νδεγηώλ παξαθαινύκε ηνπο γνλείο /θεδεκόλεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

παξνρή λα πξνζθνκίζνπλ ζε θιεηζηό θάθειν ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην ζρνιείν από 

ηε Δεσηέρα 27 Απριλίοσ έως ηελ Σεηάρηη 29 Απριλίοσ, ώξεο 8:30 – 1:30.  
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