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ΟΔΗΓΙΓ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΓΓΡΑΦΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ  

ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΞΟΥΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΥΑΝΙ 

 ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΥΓΡΟΝΗΟΤ ΓΣΟΤ 2019 

 

   Απυ ημ Δ.Σ. ηεξ Παηδηθήξ Γλμπήξ Κμθθίκε Φάκη θαη ημ Δήμμ Φενζμκήζμο, ακαθμηκχκεηαη 

υηη ζφμθςκα με ηεκ ΚΥΑ  με  αριθμ. Δ11 / οικ. 16878 /678 / 12.04.2019 (Φ.Ε.Κ. 1339/2019 τεύχος 

Β τμ θαιμθαίνη 2019 ζα ιεηημονγήζεη ε Παηδηθή Γλμπή Κμθθίκε Φάκη. 

   

   ηηξ Παηδηθέξ Γλμπέξ – Καηαζθεκώζεηξ ζύμθςκα με ηεκ ςξ άκς ΚΤΑ  θηιμλεκμύκηαη: 

A. Παηδηά ειηθίαξ 6-16 εηώκ, πμο έπμοκ ακάγθε παναζενηζμμύ.  

Απυ ηηξ Παηδηθέξ Γλμπέξ - Καηαζθεκχζεηξ απμθιείμκηαη μέπνη απμθαηαζηάζεςξ ηεξ 

ογείαξ ημοξ, ηα παηδηά πμο πάζπμοκ απυ μεηαδμηηθά κμζήμαηα (θμθίηεξ θ.ιπ.) θαη 

εκηειχξ ηα παηδηά πμο πάζπμοκ απυ ροπμκεονςηηθά κμζήμαηα (επηιερία θ.ι.π.) 

ζφμθςκα με ημ άνζνμ 1 § 3, 4 ημο Ν. 749/48.   

Σηηξ Παηδηθέξ Γλμπέξ - Καηαζθεκχζεηξ θηιμλεκμφκηαη θαη παηδηά με ακαπενίεξ, πμο 

πιενμφκ ηηξ παναπάκς πνμτπμζέζεηξ θαη δηαζέημοκ ηαηνηθή βεβαίςζε υηη ε θαηάζηαζε 

ηεξ ογείαξ ημοξ επηηνέπεη ηε ζομμεημπή ημοξ ζε πνυγναμμα Παηδηθήξ Γλμπήξ - 

Καηαζθήκςζεξ.  

B. Ηιηθηςμέκμη είηε επηζθέπημκηαη ΚΑΠΗ είηε όπη, εθυζμκ βνίζθμκηαη ζε μηθμκμμηθή 

αδοκαμία, είκαη μυκμη ιυγς έιιεηρεξ άιιεξ μηθμγέκεηαξ, πενείαξ θ.ιπ. θαη δηαζέημοκ 

ηαηνηθή βεβαίςζε υηη ε θαηάζηαζε ηεξ ογείαξ ημοξ επηηνέπεη ηε ζομμεημπή ημοξ ζε 

πνυγναμμα θαηαζθήκςζεξ.  

 Γ. Γκήιηθμη με ακαπενίεξ εθόζμκ πνμζθμμίζμοκ ηαηνηθή βεβαίςζε όηη ε θαηάζηαζε ηεξ 

    ογείαξ ημοξ επηηνέπεη ηε ζομμεημπή ημοξ ζε πνόγναμμα θαηαζθήκςζεξ. 

Γπίζεξ, ζύμθςκα με ηεκ Αν.Πν. Δ11 / μηθ. 18551/734 /22.04.2019 Απόθαζε 

Ακαπιενώηνηαξ Τπμονγμύ Γνγαζίαξ Κμηκςκηθήξ Αζθάιηζεξ θαη Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ: 

 Απυ  ηηξ  θαηαζθεκχζεηξ  απμθιείμκηαη,  μέπνη  απμθαηαζηάζεςξ  ηεξ  Υγείαξ  ημοξ,  ηα  

παηδηά  πμο  πάζπμοκ  απυ  μεηαδμηηθά  κμζήμαηα  θαη  εκηειχξ  ηα  παηδηά  πμο  

πάζπμοκ  απυ  ροπμκεονςηηθά  κμζήμαηα  (επηιερία  θ.ι.π.).    

 Τα  παηδηά  πμο  θηιμλεκμφκηαη  ζε  Ιδνφμαηα  Παηδηθήξ  Πνμζηαζίαξ  ζομμεηέπμοκ  ζηηξ  

παηδηθέξ  ελμπέξ  θαηά  πνμηεναηυηεηα.  Γηα  ηε  θηιμλεκία 10  παηδηχκ  θαη  άκς  θάζε  

Ίδνομα  ζα  πνέπεη  κα  ελαζθαιίζεη  θαη  έκα  (1)  ζοκμδυ.            

 Θα θηιμλεκεζμφκ θαηαζθεκςηέξ θαη απυ άιιμοξ Δήμμοξ ηεξ πχναξ, εθυζμκ 

οπμβιεζμφκ ζπεηηθέξ αηηήζεηξ. 

 Οη  Δήμμη  ζημοξ  μπμίμοξ  ζα  ιεηημονγήζμοκ  θαηαζθεκχζεηξ  θηιμλεκίαξ  Ηιηθηςμέκςκ  

Αηυμςκ  οπμπνεμφκηαη  κα  εκεμενχζμοκ  γηα  ημ  πνυγναμμα  αοηυ  υια  ηα  ΚΑΠΗ  ηεξ  

Πενηθένεηαξ  ζηεκ  μπμία  ακήθμοκ.    

 Καηά ηεκ επηιμγή ηςκ θαηαζθεκςηχκ πνμηημμφκηαη μη μηθμκμμηθά αζζεκέζηενμη. 
 

  Σηεκ Παηδηθή Γλμπή Κμθθίκε Φάκη ζα θηιμλεκεζμύκ  παηδηά από 6 έςξ 16 εηώκ, 

θμνίηζηα θαη αγυνηα, ζε ηέζζενηξ (4) θαηαζθεκςηηθέξ πενηόδμοξ θαη ειηθηςμέκα άημμα ζε 

μία (1) θαηαζθεκςηηθή πενίμδμ,  μη μπμίεξ έπμοκ ςξ ελήξ:  
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 Α΄ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΓΡΙΟΔΟ (θμνίηζηα θαη αγόνηα από 6 έςξ 16 εηώκ) 

Από 11.07.2019 (Πέμπηε) έςξ θαη 20.07.2019 (Παναζθεοή) 

 Β΄ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΓΡΙΟΔΟ (θμνίηζηα θαη αγόνηα από 6 έςξ 16 εηώκ) 

Από 22.07.2019 (Δεοηένα) έςξ θαη 31.07.2019 (Σεηάνηε) 

 Γ΄ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΓΡΙΟΔΟ (θμνίηζηα θαη αγόνηα από 6 έςξ 16 εηώκ)   

   Από 02.08.2019 (Παναζθεοή)  έςξ θαη 11.08.2019 (Κονηαθή) 

 Δ΄ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΓΡΙΟΔΟ (θμνίηζηα θαη αγόνηα από 6 έςξ 16 εηώκ)  

Από 13.08.2019 (Σνίηε)  έςξ θαη 22.08.2019 (Πέμπηε) 

 Γ΄ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΓΡΙΟΔΟ (ειηθηςμέκμη)  

   Από 25.08.2019 (Κονηαθή) έςξ θαη 03.09.2019 (Σνίηε) 

  Οη εγγναθέξ ηςκ θαηαζθεκςηώκ (πιεκ ηςκ αηόμςκ με ακαπενίεξ) ζα 

γίκμκηαη θαη 01.07.2019 εμένα Δεοηένα,  ζημ Δήμμ Υενζμκήζμο, ζημ 

Δεμανπείμ ζηηξ Γμύνκεξ (εκηόξ ηεξ πνώεκ Αμενηθακηθήξ Βάζεξ Γμονκώκ), 

θαηά ηηξ ενγάζημεξ μένεξ θαη ώνεξ από 09.00π.μ.-13.00μ.μ. 

Α. Γηα ηεκ εγγναθή ηςκ παηδηώκ απαηηείηαη:  

1. Αίηεζε ημο γμκέα ή θεδεμόκα πνμξ ημ Δήμμ Υενζμκήζμο, μ μπμίμξ έπεη ηεκ εοζφκε 

μνγάκςζεξ θαη ιεηημονγίαξ ηεξ θαηαζθήκςζεξ, ζηεκ μπμία ακαγνάθεηαη ημ 

μκμμαηεπώκομμ, ημ θύιμ θαη ε ειηθία ημο παηδημύ (βιέπε ζοκεμμέκμ Α.1). 

2. Τπεύζοκε Δήιςζε ημο γμκέα ή θεδεμόκα ζηεκ μπμία κα ακαγνάθεηαη: 

α. ημ φρμξ ημο εηήζημο μηθμγεκεηαθμφ εηζμδήμαημξ ημο πνμεγμφμεκμο έημοξ,  

β. μ ανηζμυξ ηςκ πνμζηαηεουμεκςκ μειχκ,  

γ. μη ειηθίεξ ηςκ ηέθκςκ,  

δ. μ ηφπμξ ηεξ μηθμγέκεηαξ (π.π. μμκμγμκεσθή, ηνίηεθκε, πμιφηεθκε),  

ε. άιια θμηκςκηθά παναθηενηζηηθά (π.π. άκενγμη, ακαζθάιηζημη, ζε θαηάζηαζε έκδεηαξ, 

μηθμγέκεηεξ ζε θνίζε, πιεζοζμηαθέξ μεημκυηεηεξ θ.ιπ.) (βιέπε ζοκεμμέκμ Α.2) 

3. Πνόζθαηε Βεβαίςζε ηδηώηε γηαηνμύ ή γηαηνμύ ημο αζθαιηζηηθμύ θμνέα ζηεκ μπμία 

οπμπνεςηηθά κα ακαγνάθεηαη:  

α. ε θαηάζηαζε ογείαξ ημο παηδημφ,  

β. μ εμβμιηαζμυξ ημο με ηα οπμπνεςηηθά εμβυιηα, 

γ. υηη δεκ πάζπεη απυ μεηαδμηηθά κμζήμαηα, 

δ. υηη ε εκ γέκεη θαηάζηαζε ηεξ ογείαξ ημο επηηνέπεη ηε ζομμεημπή ημο ζε 

θαηαζθεκςηηθυ πνυγναμμα θαη 

ε. ηοπυκ ιμηπέξ παναηενήζεηξ (θανμαθεοηηθή αγςγή, αιιενγίεξ θ.ιπ.). 

Β. Γηα ηεκ εγγναθή ειηθηςμέκςκ αηόμςκ απαηηείηαη: 

 Αίηεζε ημο αηόμμο ζημ Δήμμ Υενζμκήζμο, μ μπμίμξ έπεη ηεκ εοζφκε μνγάκςζεξ θαη 

ιεηημονγίαξ ηεξ θαηαζθήκςζεξ  (βιέπε ζοκεμμέκμ Β.1). 

 Τπεύζοκε δήιςζε πμο ζα ακαθένεη ημ φρμξ ημο μηθμγεκεηαθμφ ή αημμηθμφ εηζμδήμαηυξ 

ημο. (βιέπε ζοκεμμέκμ Β.2). 
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 Βεβαίςζε ηδηώηε γηαηνμύ ή γηαηνμύ ημο αζθαιηζηηθμύ θμνέα ζηεκ μπμία οπμπνεςηηθά 

κα ακαγνάθεηαη υηη δεκ πάζπεη απυ μεηαδμηηθά κμζήμαηα θαη υηη ε εκ γέκεη θαηάζηαζε ηεξ 

ογείαξ ημο επηηνέπεη ηε ζομμεημπή ημο ζε θαηαζθεκςηηθυ πνυγναμμα. 

Οη αηηήζεηξ ζα δηαβηβάδμκηαη αημμηθά ή ζοιιμγηθά μέζς ηςκ ΚΑΠΗ πμο ζομμεηέπεη 

θάζε ειηθηςμέκμξ. 

Γ. Γηα ηεκ εγγναθή αηόμςκ με ακαπενίεξ: 

    Οη αηηήζεηξ ζα οπμβάιιμκηαη ζηεκ Πακειιήκηα Ομμζπμκδία Σςμαηείςκ Γμκέςκ θαη 

Κεδεμυκςκ Αηυμςκ με Ακαπενίεξ (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.) πμο εδνεφεη επί ηεξ μδμφ Γιεοζενίμο 

Βεκηδέιμο 236, Ηιημφπμιε, ηειέθςκμ 2105236501, ε μπμία ζα έπεη θαη ηεκ εοζφκε 

επηιμγήξ ηςκ θαηαζθεκςηχκ, ηςκ ζοκμδχκ θαη ημο εηδηθμφ πνμζςπηθμφ.  

    

  Οη θαηεγμνίεξ θαηαζθεκςηώκ ζα θαηαβάιιμοκ έκα ζομβμιηθό πμζό ζομμεημπήξ ύρμοξ 

30,00 € ζύμθςκα με ημ άνζνμ 6 ηεξ ςξ άκς ΚΤΑ, όπμο νοζμίδμκηαη θαη μη ζπεηηθέξ 

ιεπημμένεηεξ. 

 Τα  παηδηά  ηςκ  πμιφηεθκςκ  θαη  ηνίηεθκςκ  μηθμγεκεηχκ,  ηςκ  μηθμγεκεηχκ  πμο  μ  

έκαξ  ή  θαη  μη  δφμ  γμκείξ  είκαη  άκενγμη  θαζχξ  θαη  ηςκ  μηθμγεκεηχκ  πμο  είκαη  

δηθαημφπμη  ημο  πνμγνάμμαημξ  ΚΓΑ  δεκ  ζα  θαηαβάιιμοκ  ζομμεημπή. 

 Τα  άημμα  με  ακαπενίεξ  δεκ  ζα  θαηαβάιιμοκ  ζομμεημπή  ακελάνηεηα  απυ  ημ  

πνυγναμμα  πμο  ζα  ζομμεηέπμοκ. 

 Ηιηθηςμέκα άημμα δηθαημφπμη ημο πνμγνάμμαημξ ΚΓΑ, δεκ  ζα  θαηαβάιιμοκ  

ζομμεημπή . 

 Τμ  πμζυ  ζομμεημπήξ  επηζηνέθεηαη  ζηεκ  πενίπηςζε  πμο  μ  εκδηαθενυμεκμξ  δεκ  

ζα  ζομμεηέπεη  ηειηθά  ζημ  θαηαζθεκςηηθυ  πνυγναμμα.    

  Ο  θαηαζθεκςηήξ,  εθόζμκ  επηιεγεί,  ζα  θαηαζέηεη  ημ  πμζό  ζομμεημπήξ  

ημο ζε ιμγανηαζμό ηνάπεδαξ - πμο ζα δμζεί από ημ Δήμμ Υενζμκήζμο -  θαη 

ζηε  ζοκέπεηα  μη  εκδηαθενόμεκμη  ζα  δώζμοκ  ημ  δηπιόηοπμ  ηεξ  απόδεηλεξ  

θαηάζεζεξ  ηεξ  Σνάπεδαξ  ζημκ  Δηαπεηνηζηή  ηεξ  θαηαζθήκςζεξ  με  ηεκ  

οπμπνέςζε  κα  εκεμενώζεη  ημκ  μηθμκμμηθό  ζύμβμοιμ  αοηήξ.            

Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ ζηα γναθεία ημο Δήμμο Υενζμκήζμο  (Πνώεκ 

Αμενηθακηθή Βάζε Γμονκώκ) ζηηξ Γμύνκεξ Ηναθιείμο (Ανμόδ. Τπάιιειμξ: θ. Παηενάθε 

Μανία, ηει. 2813404602, 2813404600)   

                                                  Γμύνκεξ:19.06.2019 

                                                       ΑΠΟ ΣΟ Δ  

                                              ΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΞΟΥΗ 

                                              ΔΗΜΟΤ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

Α. οκεμμέκα (πμο αθμνμύκ ηηξ εγγναθέξ ηςκ παηδηώκ – θαηαζθεκςηώκ) 

1. Έκηοπμ Αίηεζεξ εγγναθήξ θαηαζθεκςηή – παηδημύ ( ζομπιενώκεηαη από ημ γμκέα 

ή θεδεμόκα ημο παηδημύ) 

2. Έκηοπμ Τπεύζοκεξ Δήιςζεξ (ζομπιενώκεηαη από ημ γμκέα ή θεδεμόκα ημο 

παηδημύ) 

Β. οκεμμέκα (πμο αθμνμύκ ηηξ εγγναθέξ ειηθηςμέκςκ αηόμςκ – θαηαζθεκςηώκ) 

1. Έκηοπμ Αίηεζεξ εγγναθήξ  

2. Έκηοπμ Τπεύζοκεξ Δήιςζεξ  


