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ηνπο) 

 ΠΙΝΑΚΑ Γ/Γ 
                                                                             ( Να αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ) 

 
 
 
 

ΣΗΛΔΣΤΠΙΚΟ ΗΜΑ 
 
 
Πεξίιεςε : Καηαζκηνωηικό ππόγπαμμα 2013 
 
  ρεηηθά κε ην Καηαζθελσηηθό πξόγξακκα γηα ην θαινθαίξη ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζαο 
γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα : 
 
1. ΗΓΗΟΚΣΖΣΔ ΚΑΣΑΚΖΝΩΔΗ «ΩΣΖΡΑ» «ΤΓΡΤΛΗ» 

 

      ύκθσλα κε ην ππ. αξηζκ. 8734/12-4-2012 έγγξαθν ηεο ΓΑΝΠ/ΓΔΖ Α.Δ., ε ιεηηνπξγία 
ησλ Ηδηόθηεησλ θαηαζθελώζεσλ ΩΣΖΡΑ & ΤΓΡΗΛΗ, γηα ην ηξέρνλ έηνο, δελ είλαη εθηθηή.   

 
2. ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΓΔΖ Α.Δ. ΚΑΗ ΑΖΚ. 



 2 

 

ύκθσλα κε ην ππ. αξηζκ. 8734/12-4-2012 έγγξαθν ηεο ΓΑΝΠ/ΓΔΖ Α.Δ., δελ ζα 
ιεηηνπξγήζεη, γηα ην ηξέρνλ έηνο, ην πξόγξακκα αληαιιαγήο θηινμεληώλ κε ηελ Κύπξν. 

 
3. ΗΓΗΩΣΗΚΔ ΚΑΣΑΚΖΝΩΔΗ 

 

α)     Αθνξά ηε ζπκκεηνρή παηδηώλ από 6 εηών έωρ 15 εηών, πνπ έρνπλ γελλεζεί από 1-1-
1998 έσο 31-12-2007 , ζπκπιεξώλνληαο ηελ  ζπλεκκέλε ΑΗΣΖΖ-ΓΖΛΩΖ. 

       Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηηο ηδησηηθέο θαηαζθελώζεηο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζε κηα από ηηο ηξεηο (3 ) Α΄, Β΄ & Γ’ Καηαζθελσηηθέο  πεξηόδνπο. 

 

β)    εκεηώλνπκε επίζεο όηη η εςθύνη μεηαθοπάρ ησλ παηδηώλ, πξνο θαη από ηηο ηδησηηθέο 
θαηαζθελώζεηο, είναι ηος γονέα θαη επηβαξύλεη απνθιεηζηηθά απηόλ. 

 

γ)  Οη γνλείο πνπ επηζπκνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθελσηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ηελ θαηαζθήλσζε ηεο αξεζθείαο ηνπο, αξθεί λα 
αποδέσεηαι ε θαηαζθήλσζε λα ζπλεξγαζηεί κε ην ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΖ, λα έρεη άδεια 
λειηοςπγίαρ και αζθαλιζηήπιο ζςμβόλαιο, όπσο επίζεο λα κπνξεί λα πξνζθνκίζεη (ε 
θαηαζθήλσζε) θαηά ηελ πιεξσκή θοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα. 

 

δ)  Η αίηηζη πνπ επηζπλάπηεηαη, ζα πξέπεη λα ζςμπληπωθεί ιδιοσείπωρ από ηνπο 
κηζζσηνύο ή ηνπο ζπληαμηνύρνπο, κε πξνζνρή σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη πιεξόηεηα ησλ 
ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη λα θαηαηεζεί ζηηο ππεξεζίεο (γξακκαηείεο) ή ζηα θαηά ηόπνπο 
αζθαιηζηηθά γξαθεία πνπ αλήθεη ν θάζε κηζζσηόο ή ζπληαμηνύρνο. 

 

ΠΡΟΟΥΗ. 

 

Πέξαλ ηεο αίηεζεο πνπ ζα θαηαζέζνπλ ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ 
ηελ ζέζε ηνπ παηδηνύ ηνπο, ζα πξέπεη λα θιείζνπλ έγθαηξα νη ίδηνη ζέζε θαη ζηελ 
θαηαζθήλσζε ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. 
  ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ ζηηο ππεξεζίεο – 
αζθαιηζηηθά θιηκάθηα ή δελ θιείζνπλ ζέζε ζηελ θαηαζθήλσζε, η ςπηπεζία δεν θα 
καηαβάλει ηα έξοδα ηνπ εκεξήζηνπ ηξνθείνπ ηα νπνία ζα επηβαξύλεηαη ν ίδηνο ν γνλέαο. 

 

ε)   Σν ΣΑΤΣΔΚΩ  νξίδεη επηηξνπέο ειέγρνπ γηα ηηο ηδησηηθέο θαηαζθελώζεηο γηα απνθπγή 
ηπρόλ πιαζηνπξνζσπίαο θαη κε δήισζεο πξαγκαηηθώλ εκεξώλ παξακνλήο ζε απηέο. 

       ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί πιαζηνπξνζσπία, εηθνληθή δήισζε 
παξακνλήο παηδηώλ ή απνπζία παηδηώλ από ηελ θαηαζθήλσζε, ην εκεξήζην ηξνθείν ζα 
θαηαβιεζεί από ηνπο αζθαιηζκέλνπο γνλείο. 

 

 ζη)   εκεηώλεηαη όηη ηα παηδηά πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην ηδησηηθό θαηαζθελσηηθό πξόγξακκα 
κε ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηηο θαηαζθελώζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηα εμήο 
έγγξαθα: 
1. Ιαηπική Βεβαίωζη από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό ηνπο. 
2. Κάπηα Καηαζκηνωηή κε ππόζθαηη θωηογπαθία πνπ απνδεηθλύεη ηελ 

ηαπηνπξνζσπία ην παηδηνύ θαη ππνγεγξακκέλε από ηελ ππεξεζηαθή κνλάδα πνπ 
θαηαηέζεθε ε αίηεζε.  

3. Τπεύθςνη Γήλωζη Πποζέλεςζηρ ζπκπιεξσκέλε κε αθξίβεηα. 
  Σα πην πάλσ ζα ηα παξαδίδνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο θαηαζθήλσζεο, γηα ηελ δηεπθόιπλζε θαη 
ην θαιύηεξν έιεγρν ησλ επηηξνπώλ. 
 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπκε αθξηβέζηεξν έιεγρν γηα ηηο εκέξεο παξακνλήο, ζηελ 
θαηαζθήλσζε ν γονέαρ ςποσπεούηαι να ενημεπώζει (απνζηνιή FAX) κε Τπεύθςνη 
Γήλωζη Οπιζηικήρ Αποσώπηζηρ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ( FAX:210- 
5223421) αλαγξάθνληαο εκεξνκελία, εκέξα θαη ηελ ώξα απνρώξεζεο. Ζ νπνηαδήπνηε 
παξάιεςε ζα αλαγθάδεη ηελ Τπεξεζία ζηελ κε θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ ηξνθείνπ. 

Αίηηζη πος δεν έσει εςκπινώρ ζςμπληπωμένα ΟΛΑ ηα ζηοισεία, δεν θα γίνεηαι δεκηή. 
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ε πεξίπησζε αθύξσζεο ζέζεο, αιιαγή θαηαζθήλσζεο ή αιιαγή πεξηόδνπ, ν αζθαιηζκέλνο 
γνλέαο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη κε ππεύζπλε δήισζε ηα αζθαιηζηηθά γξαθεία, ηελ νπνία 
ζα ζηείιεη είηε κέζσ ηαρπδξνκείνπ είηε κέζσ FAX. 

 

ΟΛΔ νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηα Κενηρικά Γραθεία  ζηη διεύθσνζη 
ΜΤΛΛΕΡΟΤ 13 4Ος Όροθος Κα Γεωργίοσ μέτρι  24/5/2013  ημέρα ΠΑΡΑΚΕΥΗ.  
 

 
4.  Οη ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ., ηνπ ΑΓΜΖΔ Α.Δ θαη ηνπ ΛΑΓΖΔ 

Α.Δ. κε επζύλε ηνπο, αθνύ ελεκεξώζνπλ ενςπόγπαθα ην πξνζσπηθό ηνπο, ζα 
ζπγθεληξώζνπλ ηηο αηηήζεηο θαη ζα ηηο απνζηείινπλ ζηα θεληξηθά γξαθεία  ζηε δηεύζπλζε 
Μπιιέξνπ 13 4Οο όξνθνο Κα Γεσξγίνπ  ην αξγόηεξν κέρξη 24/5/2013 ημέρα ΠΑΡΑΚΕΥΗ. 

 

     ΔΠΗΖΜΑΝΖ:  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη όζνη θαηαβάιινπλ εηζθνξέο Πξόλνηαο ζην ΣΑΤΣΔΚΩ 
ΚΑΠ-ΓΔΖ. 
Ηδηαίηεξα γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο κε 8κελε ζύκβαζε, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θέξνπλ όζνη, 
ζύκθσλα κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζήο ηνπο δηαλύνπλ ηνλ 7ν κήλα απαζρόιεζεο 
ηνπο θαη έσο δύν κήλεο κεηά από ηελ εκεξνκελία ιήμεο απηήο. 
Πξνϋπόζεζε ε ύπαξμε βηβιηαξίνπ αζθάιηζεο ΣΑΤΣΔΚΩ/ ΚΑΠ-ΓΔΖ θαη ε απζηεξή ηήξεζε 
ησλ πξναλαθεξζέλησλ ρξνληθώλ εκεξνκεληώλ ησλ ζπκβάζεσλ. 
 Όζνη παξαβνύλ ηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδνπλ ηνλ 7ν κήλα θαη ηελ παξέιεπζε ηνπ δηκήλνπ 
από ηελ ιήμε ηεο ζπκβάζεσο ( δηθαίσκα ζπκκεηνρήο) δελ ζα θαηαβάιιεηαη ε δαπάλε από 
ηνλ Φνξέα.    
     
Μεηά ηελ αλαγξαθείζα εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, θακία αίηεζε δελ ζα γίλεηαη 
ΓΔΚΣΖ θαη όζεο είλαη εθπξόζεζκεο ζα είλαη απηόκαηα απνξξηπηέεο.  

 
  εκεηώλεηαη όηη ηα αζθαιηζηηθά γξαθεία, νη γξακκαηείεο πξνζσπηθνύ, ζα πξέπεη λα 
ππνγξάθνπλ θαη λα ζθξαγίδνπλ ηελ ΚΑΡΣΑ ΚΑΣΑΚΖΝΩΣΖ για επικύπωζη ησλ ζηνηρείσλ 
θαη ζα ηελ δίλνπλ ζηνλ ελδηαθεξόκελν, πξνθεηκέλνπ λα ηελ πξνζθνκίζεη ζηελ θαηαζθήλσζε 
ηεο επηινγήο ηνπ.  
 
Οη αζθαιηζκέλνη ζπληαμηνύρνη θαζώο θαη όζνη αζθαιηζκέλνη κηζζσηνί, πνπ γηα εμαηξεηηθνύο 
ιόγνπο αδπλαηνύλ λα πξνζέιζνπλ ζηηο γξακκαηείεο πξνζσπηθνύ όπνπ αλήθνπλ, ε 
επαιήζεπζε επηθύξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΑΗΣΖΖ θαη ηεο ΚΑΡΣΑ ΚΑΣΑΚΖΝΩΣΖ ζα 
γίλεηαη από ηα ΚΔΠ ηεο πεξηνρήο πνπ δηακέλνπλ ή εθηεινύλ εθηόο έδξαο εξγαζία. 
Ζ κε επηθύξσζε ησλ ζηνηρείσλ, ζύκθσλα με ηα προαναθερόμενα, καθιζηά ηης ΑΙΣΗΕΙ 
ασηόμαηα άκσρες και απορριπηέες. 
 
  Δπηζεκαίλνπκε ηδηαίηεξα όηη ε ζπκπιήξσζε όλων ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΑΗΣΖΖ δηεπθνιύλεη 
ηελ εύξπζκε ζπλεξγαζία θαη ιεηηνπξγία όζσλ ππεξεζηώλ εκπιέθνληαη ζην θαηαζθελσηηθό 
πξόγξακκα θαη ιδιαίηεπα ζηον επιμεπιζμό ηων δαπανών ( ΓΔΖ, ΑΓΜΖΔ, ΓΔΓΓΖΔ, 
Λ.ΑΓ.Ζ.Δ) αλά εηαηξία. 
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ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ  
  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ/ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX 

1. ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΖ          
 

Κα Γεσξγίνπ 210-5273871-
873 

 

210-5223421 
 

  
 
Σέινο νη απνδέθηεο ηνπ παξόληνο παξαθαινύληαη γηα ηελ ελεκέξσζε όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ 
ηνπο. 
 
ΑΙΣΗΕΙ, ΚΑΡΣΑ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ, ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΥΩΡΗΗ, οι αζθαλιζμένοι μπορούν να βροσν ζηην ηλεκηρονική διεύθσνζη ηοσ Φορέα : 

tayteko.gr 

 
 
πλεκκέλα  
- Αίηεζε- Γήισζε πκκεηνρήο   
   Α. ΑΣΣΗΚΖ,  Β. ΔΠΑΡΥΗΑ ( ζεκεηώλνπκε Ννκό)  
- Κάξηα θαηαζθελσηή 
- Τπεύζπλε δήισζε Πξνζέιεπζεο  
- Τπεύζπλε δήισζε Απνρώξεζεο 
 
 

H   ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ  
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΡΟΥΩΝ ΠΡΟΝΟΗΑ 

 
 

ΑΓΑΜΑΝΣΗΑ ΜΠΑΛΗΑΚΑ  
 
 
 
 
 

 
 

                   Κοινοποιήζειρ 

 ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ & Γ/ΝΣΟ  ΤΜΒ. ΓΔΖ Α.Δ. 

 ΑΓΜΖΔ Α.Δ  

 ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ 

 ΛΑΓΖΔ Α.Δ 

 Γ/Γ ΑΝΠΟ / ΓΔΖ Α.Δ. 

 ΓΑΝΠ/ΓΔΖ Α.Δ.                                                                               

 ΓΔΝΟΠ- ΚΖΔ/ΓΔΖ 

 OME/ΓΔΖ 


