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Θέκα:  «Οδεγίες γηα ηελ κεηαθορά καζεηώλ κε γοληθό επίδοκα ». 

 
 

ρεηηθά κε ηα γνληθά επηδόκαηα κεηαθνξάο καζεηώλ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ δαπαλώλ ηνπο πξέπεη: 

 1) λα πξνζθνκίδεηαη θσηνηππία ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ γνλέα/θεδεκόλα/δηθαηνύρνπ 

(ελήιηθνη καζεηέο), ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία πξέπεη λα ηασηίδοληαη κε ηα ζηνηρεία όισλ ησλ 

ππνινίπσλ εγγξάθσλ (ππεύζπλεο δειώζεηο, θσηνηππία ΙΒΑΝ, βεβαίσζε θνίηεζεο). 

2) Πξνζνρή ζηε ζπκπιήξσζε ησλ Τπεύζπλσλ Γειώζεσλ ησλ γνλέσλ – θεδεκόλσλ λα 

αλαγξάθνληαη  θαη λα ζπκπιεξώλνληαη όια ηα ζηνηρεία (π.ρ. ην ρξνληθό δηάζηεκα θιπ.) 

3) Ο γνλέαο-δηθαηνύρνο ζα πξέπεη λα ππνγξάθεη ηελ Τπεύζπλε Γήισζε κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ εμακήλνπ θαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο λα γίλεηαη ηελ ίδηα εκέξα. 

4) Θα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε από ηελ αξκόδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ εθάζηνηε 

Γήκνπ, ζηελ νπνία λα βεβαηώλεηαη ε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ηελ θαηνηθία ηνπ 

κεηαθεξόκελνπ καζεηή σο ην ζρνιείν, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβέο θσηναληίγξαθν 

(ζε πεξίπησζε πνπ ε πξσηόηππε θαηαηίζεηαη ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ ή βξίζθεηαη ζηελ 

θαηνρή ηνπ δηθαηνύρνπ) κεηά από νδεγία ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο. 

5) Η απόζηαζε πνπ βεβαηώλεηαη από ηελ αξκόδηα Σερληθή Τπεξεζία  ζα πξέπεη λα 

ηαπηίδεηαη κε ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε πνπ βεβαηώλεηαη ζην ζρεηηθό έγγξαθν  ηνπ 

ζρνιείνπ. 

6) Θα πξνζθνκίδεηαη ππεύζπλε δήισζε γηα ην ΙΒΑΝ ηνπ δηθαηνύρνπ. 
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7) ηε βεβαίσζε θνίηεζεο θαη ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο ζα αλαγράθεηαη οπωζδήποηε 

αξηζκόο πξσηνθόιινπ κε εκεξνκελία. 

8) Σέινο όια ηα έγξαθα  δελ πξέπεη λα θέξνπλ ρεηξόγξαθεο δηνξζώζεηο.  

 Δπηζπλάπηνληαη εθ λένπ ππνδείγκαηα Τπεύζπλσλ Γειώζεσλ ηνπ Ν. 1599/1986 

(πξνζνρή λα γίλεηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο), θαζώο θαη βεβαίσζε θνίηεζεο 

θαη ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο πξνο δηεπθόιπλζε ζαο.  

Όια ηα έγγξαθα βξίζθνληαη ζηε ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔ Πεηξαηά ζηε δηαδξνκή:  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ\ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ\ ΓΙΑ ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΘΔΣΩΝ 

ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΝΣΔ ΚΛΙΚ ΔΓΩ\ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ\ΜΔ ΓΟΝΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ. 

  

Παξαθαινύληαη νη Γ/ληεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα ηελ αθρίβεηα ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ απνζηέιινπλ πξνο δηεπθόιπλζε ηνπ ειέγρνπ.   

 σλεκκέλα: 4 έγγραθα      

                                                       

                                                                             Ο Γηεπζπληήο  ηεο  Γ.Δ. Πεηξαηά 

                                                                  

 

                                                                           Γηνλύζηνο Αλαζηαζόπνπινο Γξ.  

         Φηιόινγνο 
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