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ΤΙΤΛΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ SUMMER CAMP ΣΤΟ 9ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο  ΚΑΙ                                                      
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

1.ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  “ΕΠΙΛΟΓΗ” 

2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

Ονομ/μο ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Έτος γέννησης …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ονομ/μο Γονέα ή Κηδεμόνα ……………………………………………………………………………………………………….. 

Δ/νση κατοικίας …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για εξαιρετικές περιπτώσεις και το όνομα του κατόχου 
…………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
α) Κατηγορία αναπηρίας  (Νοητ.αναπηρία, Αυτισμός,Εγκ.Παράλυση, Ψυχοσωματικές  ή 
κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες) 

β) Βαρύτητα καταστάσεως υγείας : Μέτρια,  Σοβαρή, Πολύ σοβαρή 
γ) Άλλα προβλήματα υγείας (πέρα από αναπηρία) 
-Αλλεργία                                                                                  [   ] 
-Καρδιοπάθεια                                                                         [   ] 
-Ικανότητα όρασης : -Κανονική                                             [   ] 
                                      -Μειωμένη                                          [   ] 
- Ικανότητα ακοής :   -Κανονική                                            [  ]                     
                                      -Μειωμένη                                          [   ]       
 -Ικανότητα επικοινωνίας                                                       [   ] 
-Υπάρχει λεκτική επικοινωνία;              ΝΑΙ   [   ]     ΟΧΙ     [   ] 
δ) Υπάρχουν δερματικά προβλήματα; Αν ναι, αναφέρετε λεπτομερώς το πρόβλημα. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….. 
ε) Εμφανίζει επιληπτικές κρίσεις ;       ΝΑΙ   [   ]     ΟΧΙ   [   ] 
στ) Έχει συμμετάσχει σε προηγούμενα παρόμοια προγράμματα και αν ναι, σε ποια έτη; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ζ) Κάλυψη από εμβολιασμούς (Απαραιτήτως επισυνάπτεται ως αποδεικτικό, φωτοαντίγραφο 
του βιβλιαρίου εμβολίων) 

 
 
     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΦΜ 997167070,  Δ.Ο.Υ.  Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ,  Α.Μ.Κ.Ε. : Γ00854 

 



Πρεβέζης 3, Ν.Φιλαδέλφεια, ΤΚ 14342,  Τηλ: 6937414444 
www.epilogi.edu.gr  -  email :  info@epilogi.edu.gr 

 

i.  Ηπατίτιδας Α         [   ] 
ii. Φυματίωσης          [   ] 
iii.Τετάνου                  [   ] 
η) Υπάρχει μεταδοτικό νόσημα;                  ΝΑΙ   [   ]     ΟΧΙ   [   ] 
θ) Φαρμακευτική αγωγή                              ΝΑΙ   [   ]     ΟΧΙ   [   ] 
    Είδος φαρμάκου ………………………………………………………………………………………………………………… 
    Ποσότητες – Δοσολογία ……………………………………………………………………………………………………. 
(Σημείωση : Κατά την περίοδο του Summer Camp, την ευθύνη για την προμήθεια και την 
επάρκεια των φαρμάκων της αγωγής του ωφελούμενου, έχει η οικογένεια του) 
ι) Έχει ειδικές παθήσεις  (Σακχ.  Διαβήτη,  έλλειψη ενζύμων κλπ.)         ΝΑΙ   [   ]     ΟΧΙ   [   ] 
ια) Έχει ανάγκες ειδικής διατροφής λόγω νοσήματος ή πάθησης και αν ναι ποιες είναι αυτές; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ιβ) Μήπως ο ωφελούμενος υπεβλήθη πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση; ΝΑΙ  [   ]     ΟΧΙ   [   ] 
ιγ) Το άτομο είναι αυτοεξυπηρετούμενο; 
      Τηρεί μόνο του τους όρους της ατομικής του υγιεινής  (π.χ.τουαλέτα)             ΝΑΙ [   ]  ΟΧΙ  [   ] 
      Μήπως έχει ακράτεια, χρησιμοποιεί πάνες ή υποφέρει από δυσκοιλιότητα;  ΝΑΙ [   ]   ΟΧΙ [   ] 
     Μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο;                                                                       ΝΑΙ [   ]   ΟΧΙ [   ] 

4.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΑ – ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 
α) η παραλαβή του παιδιού μου θα γίνεται από (να καταγραφούν τα ονόματα) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
β) επιτρέπω στην διάρκεια του Summer Camp να προσφέρονται στο παιδί μου διάφορα σνάκ, 
μπισκότα, παγωτά κτλ. 
γ) επιτρέπω στον φορέα υλοποίησης ΕΠΙΛΟΓΗ Κοιν.Σ.Επ. να αναρτήσει  φωτογραφίες  στα 
social media από τη δράση που συμμετέχει το παιδί μου με την απαραίτητη προϋπόθεση να 
μην φαίνεται το πρόσωπό του. 
δ) δέχομαι να ενημερώνομαι στο email μου για δράσεις της ΕΠΙΛΟΓΗ Κοιν.Σ.Επ. 
ε) τα παραπάνω στοιχεία του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ είναι αληθή και ακριβή και 
συμφωνώ για την συμμετοχή του/της  ………………………………………………………………………………….. 
στο Summer Camp που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στο 9ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γουδί 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                             Υπογραφή Γονέα- Κηδεμόνα  
                                                                                                           ………………………………………….                                                                                                                                                                                    

ΠΡΟΣΟΧΗ !                       

 Α) Κατά την προσέλευση του παιδιού πρέπει οι γονείς και κηδεμόνες να φροντίσουν να είναι 
τοποθετημένο ειδικό αυτοκόλλητο στο στήθος του παιδιού  με το ονοματεπώνυμό του  
Β) Οι γονείς και κηδεμόνες φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη για την αλήθεια και την ακρίβεια 
των στοιχείων που αναφέρονται στο πληροφοριακό δελτίο   
Γ) Πληροφοριακά δελτία τα οποία δεν φέρουν υπογραφές καθώς και πληροφοριακά δελτία 
τα οποία δεν είναι επαρκώς συμπληρωμένα δεν θα γίνονται αποδεκτά.     
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