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                           Κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμεΑ 2021 

 

  Ο ύιιογος Γολέφλ Κεδεκόλφλ θαη Φίιφλ Αηόκφλ κε Αλαπερία Κέρθσρας 

δείτλοληας γηα αθόκε κηα θορά έκπραθηα ηο ελδηαθέρολ, ηελ αιιειεγγύε , ηελ αγάπε 

γηα ηοσς λέοσς κε αλαπερία θαη γλφρίδοληας ηης υστοιογηθές επηπηώζεης, ηα 

θαζεκερηλά προβιήκαηα θαη ηε υστηθή επηβάρσλζε ηφλ ίδηφλ αιιά θαη ηφλ 

οηθογελεηώλ ηοσς , ιόγφ ηες παλδεκίας ηοσ θορφλοχού, ελεκερώλεη όηη ηο Γ ηοσ 

σιιόγοσ  κε οκόθφλε απόθαζε  δειώλεη ηε ζσκκεηοτή ηοσ ζηο θαηαζθελφηηθό 

πρόγρακκα ηοσ Τποσργείοσ Δργαζίας θαη Κοηλφληθώλ Τποζέζεφλ.  ύκθφλα κε ηελ 

σπ’ αρηζκ. 205/18-06-2021 αλαθοίλφζε ηες Παλειιήληας σλοκοζπολδίας Γολέφλ 

Κεδεκόλφλ κε Αλαπερία αλαθοηλώλεη ηελ πρόζθιεζε εθδήιφζες ελδηαθέροληος 

ζσκκεηοτής γηα άηοκα κε αλαπερία ειηθίας από 10 φς 50 εηώλ θαη ζσλοδώλ 

αληίζηοητα. Ζ θαηαζθελφηηθή περίοδος ζα είλαη 10ήκερες δηάρθεηας (9 πιήρεης 

δηαλσθηερεύζεης) ελώ οη αθρηβείς εκεροκελίες ζα γλφζηοποηεζούλ από ηολ  Γήκο 

Κεληρηθής Κέρθσρας & Γηαποληίφλ Νήζφλ.  

  Έτοληας φς δεδοκέλο όηη ε θρηζηκόηεηα ηες θαηάζηαζες παρακέλεη, επηβάιιεηαη λα 

ηερήζοσκε όιοη απαρέγθιηηα ηα κέηρα πρόιευες θαη προζηαζίας, ελεργώληας κε 

σπεσζσλόηεηα θαη ζσκβάιιοληας κε όιες κας ηης δσλάκεης ζηελ πρόιευε εκθάληζες 

ηες λόζοσ ζηοσς θαηαζθελφηηθούς τώροσς  γη ασηό θαη ε θαηαζθήλφζε ζα 

αληηκεηφπίδεηαη φς ΚΛΔΗΣΖ ΓΟΜΖ. Δπηπρόζζεηα όζοη ζσκκεηέτοληες 

θαηαζθελωηές  θαη ζσλοδοί δελ είλαη πιήρως εκβοιηαζκέλοη ή είλαη 

αλεκβοιίαζηοη ή δελ έτεη παρέιζεη ηο δηάζηεκα ηωλ 14 εκερώλ από ηελ 

οιοθιήρωζε ηοσ εκβοιηαζκού ηοσς, σποβάιιοληαη: 

-εληός 48 έως 72 ωρώλ πρηλ ηελ είζοδο ηοσς ζηολ θαηαζθελωηηθό τώρο ζε 

κορηαθό έιεγτο γηα θορωλοϊό SARS-CoV-2 ή 

-εληός 24 έως 48 ωρώλ πρηλ ηελ είζοδό ηοσς ζηοσς θαηαζθελωηηθούς τώροσς ζε 

ηατεία αλίτλεσζε αληηγόλοσ (rapid test) γηα θορωλοϊό SARS-CoV-2. 

 

  Οη ελδηαθερόκελοη κπορούλ λα σποβάιιοσλ έφς  ηης 30 Ηοσλίοσ 2021, θαηόπηλ 

ηειεθφληθής επηθοηλφλίας κε ηε γρακκαηέα ηοσ σιιόγοσ θα. Εαταροπούιοσ 

Ροδάλζε ζηο ηει. 2661047565, ηα θάηφζη δηθαηοιογεηηθά: 

  

Γηθαηοιογεηηθά  Καηαζθελωηή 

 

1. Γειηίο θαηαζθελφηή  

2. Γλφκάηεσζε Τγεηολοκηθής Δπηηροπής ΚΔΠΑ ή ΑΤΔ, ΑΝΤΔ, ΑΔ 

Διιεληθής Αζησλοκίας ή Τγεηολοκηθής Δπηηροπής Νοκαρτίας, Περηθέρεηας ή 

Φορέα Κοηλφληθής Αζθάιηζες 



3. Απιή (εσθρηλής) θφηογραθία επηθοιιεκέλε ζηο Γειηίο Καηαζθελφηή 

4. Φφηοαληίγραθο ηοσ βηβιηαρίοσ εκβοιίφλ  

5. Βεβαίφζε εκβοιηαζκού SARS-CoV-2 (εθόζολ σπάρτεη)  

6. Έγγραθε ζσγθαηάζεζε ηοσ ζεράποληος ηαηρού ηοσς ζε περίπηφζε 

θαηαζθελφηή κε σποθείκελα λοζήκαηα (θαρδηοιογηθά, αλαπλεσζηηθά, 

λεσροιογηθά θ.α) 

 

Γηθαηοιογεηηθά  σλοδού  

 

1. Αίηεζε σλοδού  

2. Φφηοαληίγραθο ηες ηασηόηεηας 

3. ΑΜΚΑ 

4. ΑΦΜ 

5. ΗΒΑΝ κόλο Δζληθής Σράπεδας (ζηολ οποίο ζα πρέπεη οπφζδήποηε λα είλαη 

δηθαηούτοη, δηαθορεηηθά δελ ζα είλαη δσλαηή ε πιερφκή ηοσς) 

  

  Σο δειηίο ηοσ θαηαζθελφηή θαη ηελ αίηεζε ηοσ ζσλοδού κπορείηε λα ηελ 

αλαδεηήζεηε ζηελ ηζηοζειίδα κας www.melissa-amea-corfu.gr είηε ζηελ ηζηοζειίδα 

ηες ΠΟΓΚΑκεΑ www.posgamea.gr. Δπίζες κπορείηε λα ηελ προκεζεσηείηε από ηε 

γρακκαηεία ηοσ σιιόγοσ (2
ε
 παρ. Δι. Βεληδέιοσ 5, πίζφ από ηο ΗΚΑ). 

 Γηα οποηαδήποηε δηεσθρίληζε κπορείηε λα επηθοηλφλήζεηε κε ηελ γρακκαηέα ηοσ 

σιιόγοσ, θα. Εαταροπούιοσ Ροδάλζε 2661047565 θαη κε ηολ Πρόεδρο θ. 

Εοσκποσιίδε π. 6945106118. 

 

 

                                              Με εθηίκεζε 

 

     Ο Πρόεδρος                                                                           Ζ   Γρακκαηέας   

           

 

 

Εοσκποσιίδες πσρίδφλ                                                               Κοληού Μαρία 
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