
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

 

KATAΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Ακόμη μια χρονιά ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη υλοποιεί Προγράμματα Κατασκηνώσεων και 

καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση.  

ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

1η περίοδος:  5/8 έως   12/8/2021 

2η περίοδος:  12/8 έως   19/8/2021 

 

Ηλικίες  συμμετοχής 

Παιδιά από 7 έως 15 ετών (γεννηθέντα το 2006 έως και το 2014) που κατοικούν στα όρια 

του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη. 

Κόστος   συμμετοχής 

Το 50% του κόστους συμμετοχής στην κατασκήνωση καλύπτει ο Δήμος και εκτιμάται στο 

ποσό των 77,00€ ανά παιδί, ενώ το υπόλοιπο θα καταβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των 

παιδιών.  Το ποσό που θα βαρύνει τους γονείς/κηδεμόνες θα καταβληθεί είτε στην 

τράπεζα είτε στην κατασκήνωση.  

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων θα λαμβάνεται 

υπόψη το συνολικό πραγματικό εισόδημα του νοικοκυριού όπως αυτό προκύπτει από το 

οικείο Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. Δεν υπολογίζονται τα εισοδήματα που 

απαλλάσσονται από  φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.  

Το ποσόν που ορίζεται ανέρχεται στις 23.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ 

για κάθε προστατευόμενο μέλος (ανήλικα τέκνα ή σπουδάζοντα έως 25 ετών, ΑΜΕΑ 

κ.λ.π.).  

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν συμπληρωθούν από τους – ως ανωτέρω – 

δικαιούχους μπορούν να συμπληρωθούν από παιδιά οικογενειών που ξεπερνούν τα 

ανωτέρω εισοδηματικά κριτήρια έως 5.000,00€ (ανά κατηγορία) και οι δύο γονείς έχουν 

κάρτα ανεργίας σε ισχύ με βεβαιωμένη ανεργία μεγαλύτερη των 4 μηνών.  

Τα παιδιά για τα οποία ο Δήμος θα καλύψει πλήρως τη συμμετοχή τους στην 

κατασκήνωση θα πρέπει να ανήκουν σε άπορες οικογένειες των οποίων το συνολικό 

πραγματικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως αναλύεται ανωτέρω, δεν ξεπερνά τις  

6.000€. Όσες θέσεις αυτής της κατηγορίας δεν καλυφθούν από τις αιτήσεις μπορούν να 

συμπληρωθούν από παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα εντός των ορίων του Δήμου. 

(ΜΕΛΙΣΣΑ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ κλπ).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.      Αίτηση του γονέα 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τρεις μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης). 

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ, 

Μισθωτήριο Συμβόλαιο κ.λ.π.  

4. Οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Δ.Ο.Υ και Ε1 



5. Βεβαίωση σπουδών (όπου απαιτείται) 

6. Κάρτα ανεργίας (όπου απαιτείται) 

7. Απόφαση που ορίζει την επιμέλεια (σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου).  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ  ΑμεΑ 

Περίοδος 26/8 έως 9/9/2021  

 

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες αφορά σε άτομα 

μεγαλύτερα των 6 ετών, με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 50% που κατοικούν στον 

Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη και ανήκουν σε οικογένειες ανασφάλιστες ή οικογένειες των οποίων ο 

ασφαλιστικός φορέας δεν καλύπτει φιλοξενία ΑΜΕΑ σε κατασκήνωση. Επίσης, θα συμμετέχουν 

άτομα φιλοξενούμενα σε ειδικά ιδρύματα ή ειδικά σχολεία εντός των ορίων του δήμου.  

  Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος καλύπτει εξ’ ολοκλήρου ο Δήμος. 

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αιτήσεων το εισοδηματικό κριτήριο 

(χωρίς υπολογισμό των μη ανταποδοτικών επιδομάτων αναπηρίας) μαζί με κοινωνικά κριτήρια θα 

συνεκτιμηθούν από τις Κοινωνικές Λειτουργούς για την επιλογή των συμμετεχόντων.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Αίτηση του γονέα 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες 

πριν την κατάθεση της αίτησης). 

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή πρόσφατη φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ, Μισθωτήριο 

Συμβόλαιο κ.λ.π.  

4. Οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Δ.Ο.Υ και Ε1 

5. Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας 

6. Βεβαίωση από τον Ασφαλιστικό Φορέα ή Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ασφαλιστικός φορέας 

του ωφελούμενου δεν καλύπτει φιλοξενία σε κατασκηνώσεις.  

7. Απόφαση που ορίζει την επιμέλεια (σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου).  

 

 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν  

έως την 9 Ιουλίου 2021. 

 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται ανά Δημοτική Ενότητα. Για οποιαδήποτε 

πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 

·2313302677,2313302674(Κοινότητα Πυλαίας) 

·2310343662 (Κοινότατα Πανοράματος)  

·2310678546, 2310677000 (Κοινότητα Φιλύρου)  

·2313302034, 2313302035,(Κοινότητες Ασβεστοχωρίου, Χορτιάτη και Εξοχής) 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ 


