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ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & 

ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΩΛ   ΑΘΖΛΑ 20/01/2010 

 

 

 

ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ 

 

 

 

Αξρίδεη ηε Δεπηέξα 25 Θαλνπαξίνπ παλειιαδηθά  ε θαη΄ 

αιθαβεηηθή ζεηξά απνγξαθή ησλ δηθαηνύρσλ παξνρώλ ηνπ 

Ξξγαληζκνύ Εξγαηηθήο Εζηίαο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην λέν 

πξόγξακκα θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ έηνπο 2010 (εθηόο από ηελ 

Οηνιεκατδα, ζηελ νπνία ε απνγξαθή ζα αξρίζεη κεηά ηηο 02/03/2010 

θαη γηα ηελ νπνία ζα ππάξμεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε). 

ν πξόγξακκα πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε παλειιαδηθά 550.000 

δειηίσλ θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ. 

Ρπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξα από 2.000 ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα: 

 Μελνδνρεία & μελνδνρεία ηύπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ από 5 

αζηέξσλ κέρξη 1 αζηεξηνύ 

 Δλνηθηαδόκελα δσκάηηα κέρξη θαη 2 θιεηδηώλ 

 Δλνηθηαδόκελα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα κέρξη θαη 2 θιεηδηώλ 

 Ξαξαδνζηαθά θαηαιύκαηα α΄ θαη β΄ ηάμεο 

 Ρνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο – επαύιεηο 

 Θάκπηλγθ , αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο θαη κόλν κε παξνρή εκηδηαηξνθήο 

Ξ θνηλσληθόο ηνπξίζηαο έρεη ηε δπλαηόηεηα πξσηλνύ, γεύκαηνο, 7 

δηαλπθηεξεύζεσλ, κε εκεξήζηα νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή αλάινγα ηηο 

παξερόκελεο ππεξεζίεο, ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηαιύκαηνο θαη ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπ. 
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Εάλ θαηά ηελ απνγξαθή ησλ δηθαηνύρσλ πξνθύςεη ππέξβαζε ηνπ 

νξίνπ ησλ 550.000 δειηίσλ, ε ρνξήγεζε απηώλ ζα γίλεη κε βάζε , 

θαηά πεξίπησζε, ην ζπλνιηθό αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό εηζόδεκα. 

Η δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κέρξη 08/01/2011. 

Ρην λνκό Αηηηθήο ε απνγξαθή ζα νινθιεξσζεί ζηηο 10/03/2010. 

Θα γίλεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηηο ώξεο 8.00 – 17.00 από ηα 

παξαθάησ γξαθεία δηαλνκήο 

 

ΑΘΗΝΑ  Παηηζίων 125  

 

ΑΘΗΝΑ 

 

Αγ. Μάρκοσ 11  

 

ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ   
Θίζβης 7  

 

ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

Ομηρίδοσ κσλίηζη 

19   

 

ΣΑΤΡΟΤ  

 

Σιμοθέοσ Εσγενικού 

5  

 

ΕΛΕΤΙΝΑ  

 

Υαριλάοσ 30  

 

 

Ν. ΙΩΝΙΑ-  Ν. 

ΦΙΛ/ΦΕΙΑ  

28
ης

 Οκηωβρίοσ 42   

 

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ  

 

Αργσροσπόλεως 94-

96  

 

ΥΟΛΑΡΓΟΤ  
Αγαμέμνονος  22  

 

ΑΙΓΑΛΕΩ  
Πλαζηήρα 105  

 

ΚΕΝΕ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ  
Ήρας 2   
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ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 

ΛΑΤΡΙΟΤ 

Μ. Μηηρόποσλοσ 

49-51  

 

 σο εμήο: 

Νη κε επώλπκν από  

 
 

Α 
ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΣΡΗΣΖ 

25/1/ 2010 

26/1/2010 

Β ΣΔΣΑΡΣΖ 27/ 1/ 2010 

Γ 
ΠΔΜΠΣΖ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 

28/1/ 2010 

1/2/2010 

Γ ΣΡΗΣΖ 2/ 2/ 2010 

Δ, Ε ΣΔΣΑΡΣΖ 3/ 2/ 2010 

Ζ, Θ, Η ΠΔΜΠΣΖ 4/ 2/ 2010 

Κ 
ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΣΡΗΣΖ 

ΣΔΣΑΡΣΖ 

8/ 2/ 2010 

9/ 2/ 2010 

10/ 2/ 2010 

Λ ΠΔΜΠΣΖ 11 / 2/ 2010 

Μ 
ΣΡΗΣΖ 

ΣΔΣΑΡΣΖ 

ΠΔΜΠΣΖ 

16/ 2/ 2010 

17/ 2/ 2010 

18/ 2/ 2010 

Ν, Ξ, 
Ο 

ΓΔΤΣΔΡΑ 22/ 2/ 2010 

Π 
ΣΡΗΣΖ 

ΣΔΣΑΡΣΖ 

23/ 2/ 2010 

24/ 2/ 2010 
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ΠΔΜΠΣΖ 25/ 2/ 2010 

Ρ,  
ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΣΡΗΣΖ 

1/ 3/ 2010 

2/ 3/ 2010 

Σ 
ΣΔΣΑΡΣΖ 

ΠΔΜΠΣΖ 

3/3/ 2010 

4/3/2010 

Τ, Φ ΓΔΤΣΔΡΑ 8/ 3/ 2010 

Υ, Φ, 
Χ 

ΣΡΗΣΖ 

ΣΔΣΑΡΣΖ 

9/3/ 2010 

10/3/2010 

 

Ξη δηθαηνύρνη ζα παξαιάβνπλ ηα δειηία ηνπο από ηα γξαθεία 

όπνπ ζα απνγξαθνύλ. 

Ρηελ ππόινηπε Ειιάδα (πιελ ηεο Ξηνιεκατδαο) ε απνγξαθή ζα γίλεη 

ζηα θαηά ηόπνπο Ξεξηθεξεηαθά Γξαθεία θαη Ρνπηθέο πεξεζίεο ηνπ 

Νξγαληζκνύ Δξγαηηθήο Δζηίαο, κε αιθαβεηηθή ζεηξά σο εμήο: 

Νη κε επώλπκν: 

 

Α 
ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΣΡΗΣΖ 

25/1/ 2010 

26/1/2010 

Β ΣΔΣΑΡΣΖ 27/ 1/ 2010 

Γ 
ΠΔΜΠΣΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

28/1/ 2010 

29/1/2010 

Γ ΓΔΤΣΔΡΑ 1/ 2/ 2010 

Δ, Ε ΣΡΗΣΖ 2/ 2/ 2010 

Ζ, Θ, Η ΣΔΣΑΡΣΖ 3/ 2/ 2010 
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Κ 
ΠΔΜΠΣΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 

4/ 2/ 2010 

5/ 2/ 2010 

8/ 2/ 2010 

Λ ΣΡΗΣΖ 9 / 2/ 2010 

Μ 
ΣΔΣΑΡΣΖ 

ΠΔΜΠΣΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

10/ 2/ 2010 

11/ 2/ 2010 

12/ 2/ 2010 

Ν, Ξ, Ο ΣΡΗΣΖ 16/ 2/ 2010 

Π 
ΣΔΣΑΡΣΖ 

ΠΔΜΠΣΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

17/ 2/ 2010 

18/ 2/ 2010 

19/ 2/ 2010 

Ρ,  
ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΣΡΗΣΖ 

22/ 2/ 2010 

23/ 2/ 2010 

Σ 
ΣΔΣΑΡΣΖ 

ΠΔΜΠΣΖ 

24/2/ 2010 

25/2/2010 

Τ, Φ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 26/ 2/ 2010 

Υ, Φ, Χ 
ΓΔΤΣΔΡΑ 

ΣΡΗΣΖ 

1/3/ 2010 

2/3/2010 

 

Ρηελ Θεζζαινλίθε νη δηθαηνύρνη ζα απνγξαθνύλ ζην Θέληξν 

Δξγαδόκελεο Λεόηεηαο Ξπιαίαο, Ιαδάξνπ Ρζάκε 74 θαη ζην Δξγαηηθό Θέληξν, 

Αξηζηνηέινπο 32. 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα έρνπλ όζνη εξγαδόκελνη ή 

ζπληαμηνύρνη θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο δελ έιαβαλ δειηία θνηλσληθνύ 

ηνπξηζκνύ έηνπο 2009 ή εηζηηήξηα ζεξηλνύ εθδξνκηθνύ πξνγξάκκαηνο έηνπο 

2009 ή εηζηηήξηα θξνπαδηέξαο 2009. 

Ξη πνιύηεθλνη, νη ηξίηεθλνη, νη άγακεο κεηέξεο θαη νη 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, δηθαηνύληαη δειηία θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ 

έηνπο 2010 αλεμάξηεηα αλ ην 2009 έιαβαλ απηή ηε παξνρή ή 
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εηζηηήξηα ζεξηλνύ εθδξνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ή εηζηηήξηα 

θξνπαδηέξαο. 

α άηνκα κε αλαπεξίεο δηθαηνύληαη κόλν δειηία θνηλσληθνύ 

ηνπξηζκνύ έηνπο 2010, νη ίδηνη θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε ηνπο, 

αλεμάξηεηα αλ έιαβαλ ηελ παξνρή απηή ην έηνο 2009. 

Ρε δηθαηνύρνπο δειηίσλ θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ άιισλ θνξέσλ 

(ΞΓΑ, ΕΞ) ν Ξξγαληζκόο Εξγαηηθήο Εζηίαο δελ ρνξεγεί Δειηία 

Ινηλσληθνύ νπξηζκνύ. 

 
 
ΔΘΙΑΘΞΣΤΞΘ – ΟΠΞΫΟΞΘΕΡΕΘΡ 
 
1.- Εξγαδόκελνη  πνπ  θαηαβάιινπλ  εηζθνξέο ππέξ ηνπ Νξγαληζκνύ 

Δξγαηηθήο  Δζηίαο  θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εθαηό (100) εκέξεο εξγαζίαο ή 

πελήληα (50) εκέξεο  επηδνηνύκελεο  αλεξγίαο  κέζα  ζην  έηνο  2009. 

 Ξη  εξγαδόκελνη ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ θαηαβάιινπλ 

εηζθνξέο ππέξ ηνπ Νξγαληζκνύ  θαη  έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 75 

εκέξεο εξγαζίαο ή 50 πελήληα εκέξεο επηδνηνύκελεο αλεξγίαο, 

κέζα ζην έηνο 2009. 

 Ξη εξγαδόκελνη ζηε Μαππεγνεπηζθεπαζηηθή Ζώλε 

Οεηξαηά,  πνπ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ππέξ ηνπ Νξγαληζκνύ θαη 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη πελήληα 50 εκέξεο εξγαζίαο ή 

επηδνηνύκελεο αλεξγίαο κέζα ζην έηνο 2009   

 Ξη  άγακεο  κεηέξεο θαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (πνπ 

έρνπλ ελ δσή έλα γνλέα) πνπ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ππέξ ηνπ 

Νξγαληζκνύ θαη έρνπλ  πξαγκαηνπνηήζεη πελήληα  50 εκέξεο 

εξγαζίαο  ή  επηδνηνύκελεο   αλεξγίαο  κέζα  ζην  έηνο  2009.   

 

 
2.- Ρπληαμηνύρνη πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ από θνξέα ζηε δηάξθεηα 

αζθάιηζεο ηνπ νπνίνπ  θαηέβαιαλ  εηζθνξέο  ππέξ  ηνπ Νξγαληζκνύ 

Δξγαηηθήο Δζηίαο, γηα ηνπιάρηζηνλ  1.500 εκέξεο εξγαζίαο. 
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 Όζνη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 4.500 εκέξεο 

εξγαζίαο ζηνλ θιάδν  αζθάιηζεο θαηά ηνπ θηλδύλνπ ηεο 

αλεξγίαο  ζε  πξνεγνύκελν  ηεο  ζπληαμηνδόηεζήο  ηνπο  θνξέα. 

Εμαηξνύληαη όζνη έθαλαλ απηαζθάιηζε, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηηο απαηηνύκελεο εκέξεο εξγαζίαο. Γηα απηνύο απαηηνύληαη 

4.000 εκέξεο εξγαζίαο γηα θιάδν θαηά ηνπ θηλδύλνπ ηεο Αλεξγίαο.  

3.- Άηνκα  κε αλαπεξία,  κε  πνζνζηό αλαπεξίαο  67%  θαη  άλσ,  

εθ’  όζνλ ηνύην  πξνθύπηεη  από  Γλσκαηεύζεηο Α΄/ βαζκίσλ ή  Β/βαζκίσλ  

γεηνλνκηθώλ  Δπηηξνπώλ ησλ Αζθαιηζηηθώλ ηνπο θνξέσλ,  δηθαηνύληαη 

δειηία θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ έηνπο 2010 νη ίδηνη θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε 

ηνπο, αλεμάξηεηα αλ έιαβαλ ηελ παξνρή απηή ην έηνο 2009 θαη δελ 

δηθαηνύληαη εηζηηήξηα ζεξηλνύ εθδξνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ή θξνπαδηέξαο έηνπο 

2010. 

Ξξνζηαηεπόκελν κέινο δηθαηνύρνπ παξνρώλ ηνπ Νξγαληζκνύ πνπ είλαη 

άηνκν κε αλαπεξία, δηθαηνύηαη δειηίν θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ έηνπο 2010 γηα 

ην ίδην θαη γηα ηνλ άκεζα αζθαιηζκέλν απηνύ σο ζπλνδό, εθόζνλ πξνθύπηεη ε 

αλαγθαηόηεηα ζπλνδείαο από βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα.  

Δηεπθξηλίδεηαη, όηη θάζε δηθαηνύρνο παξνρώλ ηνπ Ν.Δ.Δ, πνπ έρεη 

πξνζηαηεπόκελν κέινο άηνκν κε αλαπεξία, δηθαηνύηαη δειηία θνηλσληθνύ 

ηνπξηζκνύ ή εηζηηήξηα ζεξηλήο πεξηόδνπ ή εηζηηήξηα θξνπαδηέξαο ηε κία ρξνληά  

γηα ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη ηελ άιιε ρξνληά κόλν 

δειηίν θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ γηα ην πξνζηαηεπόκελν κέινο  κε αλαπεξία θαη 

ηνλ ίδην σο ζπλνδό, εθόζνλ πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα ζπλνδείαο από 

βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα. 

Γηθαηνύρνη παξνρώλ ηνπ Ν.Δ.Δ θάζε ρξόλν κε πξνζηαηεπόκελν κέινο, 

πνπ είλαη άηνκν κε αλαπεξία, δελ δηθαηνύληαη  επηπιένλ δειηίν θνηλσληθνύ 

ηνπξηζκνύ. γηα ην κέινο απηό. 

4) Ξη  ππάιιεινη  ηνπ  Ξ..Ε.  κεηά  ηελ  ηζρύ  ηεο  δηάηαμεο  ηνπ  

άξζξνπ  68, ηνπ  Λ. 2676/99  θαη  ηνπ   αξηζκ.  19467/ 6-3-2001   

δηεπθξηληζηηθνύ  εγγξάθνπ  ηνπ   πνπξγείνπ  Δξγαζίαο  θαη  Θνηλσληθώλ  

Αζθαιίζεσλ. 
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5) Ξη  ππάιιεινη  ηνπ Ξ.Ρ.Ε. κεηά  ηελ ηζρύ ηεο   δηάηαμεο ηνπ  

άξζξνπ 8,  ηνπ Λ.  2671/98 

6) Ξη  ππάιιεινη  ησλ  ΕΚ.Α,  κεηά ηελ  ηζρύ ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 26 ηνπ Λ. 2668/98.  

7) Ξη εξγαδόκελνη ζηνλ εληαίν Γεκνζηνγξαθηθό Νξγαληζκό 

Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη  Ξεξίζαιςεο. 

8)  Ξη Ξξθσηνί Κνγηζηέο, πνπ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ππέξ ηνπ 

Ν.Δ.Δ. 

9) Ξη ζπληαμηνύρνη ηνπ ΑΟΞΕ (ΝΡΔ, ΔΙ.ΡΑ, ΝΠΔ), πνπ 

ζπληαμηνδνηήζεθαλ κέρξη ην έηνο 31/12/1977 θαη όζνη ζπληαμηνδνηήζεθαλ 

από 1/1/2006 θαη κεηά.  

10)  Ξη  ζπληαμηνύρνη  ηνπ  « ΕΣΑΓΓΕΚΘΡΛΞΣ»    σο  εμήο: 

Όζνη  θαηέζηεζαλ  ζπληαμηνύρνη  κέρξη  θαη  20/3/88. 

Όζνη  θαηέζηεζαλ  ζπληαμηνύρνη  από  21/3/88  θαη  κεηά  θαη  εθ’  

όζνλ  δελ  επέιεμαλ ηελ  ππαγσγή ηνπο  ζηελ  αζθαιηζηηθή  θάιπςε ηνπ  

Γεκνζίνπ. 

α πξνζηαηεπόκελα κέιε (παηδηά) ησλ δηθαηνύρσλ δηθαηνύληαη 

δειηία θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ από ειηθίαο 5 εηώλ θαη κέρξη ηεο ζπκπιήξσζεο 

ηνπ 18νπ έηνπο, ή ηνπ 24νπ εθόζνλ είλαη άλεξγα, ή ηνπ 26νπ εθόζνλ 

ζπνπδάδνπλ ζε νπνηαδήπνηε Γεκόζηα Πρνιή. 

 

ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΗΘΙΑ 

 

ΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΘ 

1. Αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό βηβιηάξην αζζελείαο (ζεσξεκέλα) 

2. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα άκεζα αζθαιηζκέλνπ θαη όζσλ εθ ησλ 

πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ έρνπλ 

3. Απόζπαζκα αηνκηθνύ ινγαξηαζκνύ αζθάιηζεο εξγαδνκέλσλ κε 100 

εκέξεο εξγαζίαο ην έηνο 2009. Δμαηξνύληαη νη εξγαδόκελνη ζηε 

Λαππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε Ξεηξαηά, νη άγακεο κεηέξεο θαη νη 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηνύληαη 50 εκέξεο 

εξγαζίαο ή επηδνηνύκελεο αλεξγίαο έηνπο 2009. Γηα ηνπο εξγαδόκελνπο 
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ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο απαηηνύληαη 75 εκέξεο εξγαζίαο ή 50 εκέξεο 

επηδνηνύκελεο αλεξγίαο ην έηνο 2009. 

Ρε πεξίπησζε επηδνηνύκελεο αλεξγίαο ζα πξνζθνκίδεηαη 

απαξαίηεηα ε εγθξηηηθή απόθαζε επηδνηνύκελεο αλεξγίαο από ηνλ ΝΑΔΓ. 

Ρηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί ηα απνζπάζκαηα 

αηνκηθνύ ινγαξηαζκνύ αζθάιηζεο γηα ην έηνο 2009 απαηηείηαη 

βεβαίσζε από ην ΗΘΑ, ή βεβαίσζε εξγνδόηε κε ηνλ αξηζκό εκεξώλ 

εξγαζίαο θαη ην θιάδν αζθάιηζεο ζεσξεκέλε από ην ΗΘΑ. 

Ξη εξγαδόκελνη ζε άιιν θύξην αζθαιηζηηθό θνξέα εθηόο ΘΙΑ 

(ΓΔΖ,ΡΑΞΝΡΔ, ΡΟΑΞΔΕΔΠ) ζα πξνζθνκίδνπλ βηβιηάξην αζζελείαο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πξνζηαηεύνπλ παηδηά ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ή 

βεβαίσζε ζπνπδώλ, εθόζνλ ζπνπδάδνπλ.   

4. Οξσηόηππν θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο θόξνπ 

εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2009 κε ην ΑΦΚ θαη ησλ δύν ζπδύγσλ 

Ξη απνιπόκελνη από ην ζηξάηεπκα, νη νπνίνη πξηλ ηε ζηξάηεπζή ηνπο 

ήηαλ δηθαηνύρνη παξνρώλ ΝΔΔ θαη κέζα ζε δηάζηεκα έμη κελώλ από ηελ 

απόιπζή ηνπο, ζα πξνζθνκίδνπλ απνιπηήξην ζηξαηνύ θαη ζεσξεκέλν 

βηβιηάξην αζζελείαο από ην ΗΘΑ γηα ην έηνο 2009 

Ξη δηαδεπγκέλνη γνλείο πνπ πξνζηαηεύνπλ παηδηά, ζα πξνζθνκίδνπλ 

δηαδεπθηήξην ή αληίγξαθν αγσγήο, θαζώο θαη απόθαζε δηθαζηεξίνπ γηα 

ηνλ θαζνξηζκό ηεο επηκέιεηαο ησλ ηέθλσλ. 

Άλδξεο ή γπλαίθεο ζε ρεξεία πνπ πξνζηαηεύνπλ παηδηά ζα 

πξνζθνκίδνπλ ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ 

Ξη άγακεο κεηέξεο θαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ζα πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

Ξη εξγαδόκελνη ζηνλ ΕΔΞΕΑΟ θαη νη νξθσηνί ινγηζηέο πνπ είλαη 

δηθαηνύρνη παξνρώλ ΝΔΔ ζα πξνζθνκίδνπλ δειηίν παξνρώλ, ηελ 

αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα θαη πξσηόηππν θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ 

ζεκεηώκαηνο θόξνπ εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο  2009, κε ην ΑΦΚ θαη 

ησλ δύν ζπδύγσλ. 
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ΡΣΜΑΝΘΞΣΤΞΘ 

1. Αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό βηβιηάξην αζζελείαο (ζεσξεκέλα) 

2. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα άκεζα αζθαιηζκέλνπ θαη όζσλ εθ ησλ 

πξνζηαηεπνκέλσλ κειώλ έρνπλ 

3. Αξρηθή απόθαζε ζύληαμεο ή βεβαίσζε από ην ζπληαμηνδνηηθό θνξέα 

4. Ξξσηόηππν θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο θόξνπ 

εηζνδήκαηνο νηθ. Έηνπο 2009 (κε ην ΑΦΚ θαη ησλ δύν ζπδύγσλ) 

 

ΑΞΛΑ ΛΕ ΑΜΑΟΗΠΘΑ 

1. Βηβιηάξην αζζελείαο, αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό ζε ηζρύ 

2. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα 

3. Γλσκαηεύζεηο Α/βάζκησλ ή Β/βάζκησλ γεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ ησλ 

αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ από ηηο νπνίεο λα πξνθύπηνπλ παζήζεηο πνπ 

επηθέξνπλ αλαπεξία ίζε ή κεγαιύηεξε ηνπ 67% 

4. Ξξσηόηππν ή αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο θόξνπ 

εηζνδήκαηνο νηθ. Έηνπο 2009 (κε ην ΑΦΚ θαη ησλ δύν ζπδύγσλ) 

5. Βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ζπλνδείαο 

(ρνξήγεζε δειηίνπ θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ ζην ζπλνδό) 

Μα ζεκεησζεί ηέινο όηη ζην Μ. Αηηηθήο ιόγσ ηεο απνγξαθήο ησλ 

δηθαηνύρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ, ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 25/01/2010 – 10/03/2010, ηα δειηία ζεάκαηνο 

ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ (εηζηηήξηα ζεάηξνπ) ζα δηαλέκνληαη ΛΞΜΞ 

ΙΑΘΕ ΟΑΠΑΡΙΕΣΗ ΘΡ ΩΠΕΡ 8.00 – 14.00 από ηα θαηά ηόπνπο 

γξαθεία δηαλνκήο. 

 


