
 

ΠΡΟΚΛΗΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – 09/09/2013  

 

ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο «Δλέξγεηεο ηήξημεο Ζιηθηωκέλωλ θαη ινηπώλ αηόκωλ πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο Απαζρνιεζηκόηεηαο ηωλ εκκέζωο ωθεινπκέλωλ αηόκωλ», πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην 

ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 2007-2013» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο (Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4.3 Δλέξγεηεο ζηήξημεο αηόκωλ 

πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο) κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ Σακείνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ 

2007 – 2013, Σν Κέληξν Δηδηθώλ Παηδηώλ  «Ζ ΕΩΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ»  θαιεί:  

Γνλείο θαη θεδεκόλεο ΑκεΑ πνπ επηζπκνύλ ηα παηδηά ΑκεΑ κε Ννεηηθή Τζηέξεζε λα εληαρζνύλ ζην 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΗΓΗΚΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ « Ζ ΕΩΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ», λα επηθνηλωλήζνπλ κε ην Κέληξν 

«Εωνδόρνο Πεγή» ζηελ Νέα Αιηθαξλαζζό, γηα ηελ θαηάζεζε αηηήζεωλ κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

έωο ηελ Παξαζθεπή 13 επηεκβξίνπ 2013 θαη ώξα  14:30. 

 

Απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά: 

 

1. Αίηεζε 

2. γηα ηνπο έκκεζα ωθεινπκέλνπο: 

 α) Θεωρημένο ανηίγραθο αζησνομικής ηασηόηηηας ή διαβαηηρίοσ. Δάλ νη έκκεζα 

ωθεινύκελνη είλαη αιινδαπνί από ηξίηεο ρώξεο απαηηείηαη και άδεηα δηακνλήο ζε ηζρύ. Δάλ νη 

έκκεζα ωθεινύκελνη είλαη έιιελεο Οκνγελείο απαηηείηαη αληίγξαθν ηαπηόηεηαο Οκνγελνύο.  

β) Εκηύπωζη εκκαθαριζηικού ζημειώμαηος ή αληίγξαθν απηνύ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2012 

(δειαδή γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ από 1/1/2011 έωο 31/12/2011) ή Τπεύζπλε Γήιωζε 

ζεωξεκέλε από ηε Γ.Ο.Τ όηη δελ έρνπλ ππνβάιιεη Φνξνινγηθή Γήιωζε γηα ην νηθνλνκηθό 

έηνο 2012. 

γ)  Πρόζθαηο πιζηοποιηηικό οικογενειακής καηάζηαζης. 

δ) Υπεύθσνη δήλωζη ηνπ Ν. 1599/΄86 ηνπ έκκεζα ωθεινύκελνπ, όηη είλαη επιθορηιζμένος με ηη 

θρονηίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άκεζα ωθεινύκελνπ. 

ε) Δάλ νη έκκεζα ωθεινύκελνη ανήκοσν ζηην ομάδα ηων ΑμεΑ ή ζε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ 

– πέραν ηοσ άμεζα ωθελούμενοσ - απαηηείηαη Βεβαίωζε πνπ έρεη εθδνζεί από νπνηαδήπνηε 

αξκόδηα αξρή εθόζνλ απηή ηζρύεη εθόξνπ δωήο ή δελ έρεη ιήμεη ε ρξνληθή ηζρύο ηεο. 

ζη) Δάλ νη έκκεζα ωθεινύκελνη είλαη εξγαδόκελνη, απαηηείηαη βεβαίωζη εργοδόηη από ηελ νπνία 

λα πξνθύπηεη ην είδνο απαζρόιεζεο (πιήξεο ή κεξηθή απαζρόιεζε, ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ). ε περίπηωζη ασηοαπαζτόληζης, απαηηείηαη επίζεκν αληίγξαθν ηεο Γήιωζεο 

Έλαξμεο Δπηηεδεύκαηνο ζηε Γ.Ο.Τ θαη ππεύζπλε δήιωζε, κε ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 

ππνγξαθήο, πεξί κε δηαθνπήο ηεο άζθεζεο ηνπ επηηεδεύκαηνο. ε περίπηωζη 

ασηοαπαζτόληζης ζηον πρωηογενή ηομέα, απαηηείηαη βεβαίωζε αζθαιίζεωο από ηνλ ΟΓΑ ή 

βεβαίωζε όηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.  



 

δ) Δάλ νη έκκεζα ωθεινύκελνη είλαη άλεξγνη, απαηηείηαη επίζεκν αληίγξαθν Γειηίνπ Αλεξγίαο 

ζε ηζρύ, θαη:  

 Δπίζεκν αληίγξαθν Βεβαίωζεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ 

Ο.Α.Δ.Γ.  

Δάλ ν/ε έκκεζα ωθεινύκελνο/ε ιακβάλεη ή έρεη ιάβεη ηαθηηθό επίδνκα αλεξγίαο από ηνλ 

Ο.Α.Δ.Γ, θαη παξακέλεη άλεξγνο/ε, απαηηείηαη επίζεκν αληίγξαθν ηεο εγθξηηηθήο 

απόθαζεο επηδόηεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.    

 

3. γηα ηνπο άκεζα ωθεινύκελνπο: 

α) Θεωρημένο ανηίγραθο αζησνομικής ηασηόηηηας ή διαβαηηρίοσ, εθόζνλ θαηά Νόκν 

ρνξεγείηαη, άιιωο πιζηοποιηηικό γεννήζεως. Δάλ νη άκεζα ωθεινύκελνη είλαη αιινδαπνί από 

ηξίηεο ρώξεο απαηηείηαη και άδεηα δηακνλήο ζε ηζρύ. Δάλ νη άκεζα ωθεινύκελνη είλαη έιιελεο 

Οκνγελείο απαηηείηαη αληίγξαθν ηαπηόηεηαο Οκνγελνύο.  

β) ε πεξίπηωζε πνπ γηα ηνλ άκεζα ωθεινύκελν ππνβάιιεηαη μερωξηζηή θνξνινγηθή δήιωζε, 

εκηύπωζη εκκαθαριζηικού ζημειώμαηος ή αληίγξαθν απηνύ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2012 

(δειαδή γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ από 1/1/2011 έωο 31/12/2011) ή Τπεύζπλε Γήιωζε 

ζεωξεκέλε από ηε Γ.Ο.Τ όηη δελ έρνπλ ππνβάιιεη Φνξνινγηθή Γήιωζε γηα ην νηθνλνκηθό 

έηνο 2012. 

 

 

Πιεξνθνξίεο, από Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή (10:00-14:00), ζην ηειέθωλν 2810 344094. 

 

 


