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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΥΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΥΗ ΝΗΠΙΩΝ
ΣΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΛΕΙΟΤ 2018-2019
Οι αιτήςεισ θα υποβάλλονται από την Παραςκευή 10 έωσ και την Παραςκευή 31 Μαΐου
2019 και ώρεσ από 07:00 π.μ. έωσ 15:00 μ.μ ςτον Παιδικό ταθμό Κλειςςούσ, ςτην οδό
Αναγεννόςεωσ & Βιζβύζη γωνύα ςτην κ. Μουτρύκα Ρούλα.
Σην αξιολόγηςη τησ πληρότητασ των αιτόςεων και την ειςόγηςη των εγγραφών και
επανεγγραφών, κατόπιν μοριοδότηςησ, θα επιμεληθεύ επιτροπό που θα οριςτεύ από το
Διοικητικό υμβούλιο τησ-ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.
Η ςχετικό ανακούνωςη, τα ςχετικϊ ϋντυπα (αύτηςησ υπεύθυνησ δόλωςησ, Δελτύο Τγεύασ για
ςυμπλόρωςη από Παιδύατρο, κτλ εύναι διαθϋςιμα ςτον Παιδικό ςταθμό Κλειςςούσ.
Για την εγγραφό και τοποθϋτηςη του νηπύου θα λαμβϊνεται υπόψη αρχικϊ το ύψοσ των μορύων
που θα ϋχουν ςυγκεντρώςει οι ενδιαφερόμενοι και η κατϊ ςειρϊ προτύμηςησ επιλογό.
Η διαδικαςύα επιλογόσ των παιδιών εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνη με τη διαθεςιμότητα των θϋςεων
που θα προκύψουν από τη ςυμμετοχό μασ ωσ φορϋασ ςτο πρόγραμμα του ΕΠΑ.
Σο αντύτιμο τησ μηνιαύασ οικονομικόσ ςυνδρομόσ καθορύζεται ειςοδηματικϊ, ςύμφωνα με την
απόφαςη Διοικητικού υμβουλύου τησ ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο, ωσ κατωτϋρω:
Α/Α
ΚΛΙΜΑΚΑ

1.
2.
3.
4.

ΤΨΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΤ
ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ

Για ειζόδημα έως 15.000€
Για εηήζιο ειζόδημα από 15.001 €
έως 25.000 €
Για εηήζιο ειζόδημα από 25.001 €
έως 40.000 €
Για εηήζιο ειζόδημα από 40.001 €
και άνω

ΤΨΟ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΝΔΡΟΜΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ

45 €
60 €
70

€

90

€

Επιπρόςθετα, ςασ ενημερώνουμε ότι πρώτα θα δημοςιευτούν τα αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ
ΕΠΑ από την ΕΕΣΑΑ και κατόπιν ςε ςύντομο χρονικό διϊςτημα θα αναρτηθούν τα οικεύα ςε όλουσ
τουσ ταθμούσ του δόμου μασ εφόςον οι δομϋσ μασ ενταχθούν ςτο πρόγραμμα (το ποςοςτό
δυναμικότητασ προκύπτει ςύμφωνα με την πρόςκληςη ενδιαφϋροντοσ τησ Ε.Ε.Σ.Α.Α), ςυνεπώσ τα
αποτελϋςματα του ΕΠΑ προηγούνται.
Η υποβολή των αιτήςεων για τουσ γονείσ που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματοσ
ορίζεται με πρόςκληςη από την ΕΕΣΑΑ.
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Αύτηςη-Τπεύθυνη δόλωςη παραλαβόσ παιδιού και καταβολόσ τροφεύων από γονϋα ό
κηδεμόνα του παιδιού.
2. Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ, και όπου αυτό δεν εύναι εφικτό ληξιαρχικό
πρϊξη γϋννηςησ του παιδιού, ό/και ληξιαρχικό πρϊξη ςυμφώνου ςυμβύωςησ.
3. Βεβαύωςη εργαςύασ όταν πρόκειται:
Δημόςιο, ΟΣΑ ή ΝΠΔΔ αυτών: πρόςφατη βεβαύωςη εργαςύασ
Ιδιωτικόσ τομέασ:
 Βεβαύωςη εργοδότη ότι και οι δύο γονεύσ εύναι εργαζόμενοι ό πρόκειται να εργαςθούν
εντόσ μηνόσ από την υποβολό τησ αύτηςησ εγγραφόσ, με προςδιοριςμό του ύψουσ των
αποδοχών τουσ, και αντύγραφο αναγγελύασ πρόςληψησ τησ αιτούςασ/του αιτούντοσ ό
τησ ςύμβαςησ μαζύ με το ϋντυπο Ε4 (ετόςιοσ πύνακασ προςωπικού).
Ελεύθεροι επαγγελματίεσ:


βεβαύωςη αςφϊλιςησ από τον
Ο.Α.Ε.Ε. ό Ε.Σ.Α.Α τελευταύου διμόνου
(εξοφλημϋνου ό μη) και όχι απόδειξη πληρωμόσ.
 Αντύγραφο τησ Δόλωςησ ΄Εναρξησ Επιτηδεύματοσ ςτην ΔΟΤ ό βεβαύωςη
αςφαλιςτικού φορϋα ότι ϋχουν καταβληθεύ ό ρυθμιςτεύ ειςφορϋσ.
 Τπεύθυνη δόλωςη περύ μη διακοπό τησ ϊςκηςησ του επιτηδεύματοσ.
Απαςχολούμενοι ςτον πρωτογενή τομέα απαιτείται:
 Βεβαύωςη αςφαλύςεωσ από τον ΟΓΑ ό βεβαύωςη από τον ΟΓΑ ότι ϋχουν καταβληθεύ ό
ρυθμιςτεύ ειςφορϋσ.
4. Βεβαύωςη ανεργύασ από τον ΟΑΕΔ ό κϊρτα ανεργύασ ςε ιςχύ, του γονϋα ό των γονϋων που
εύναι ϊνεργοι.
5. Βεβαύωςη υγεύασ του παιδιού ςυμπληρωμϋνη και υπογεγραμμϋνη από Παιδύατρο, καθώσ και
αντύγραφο του βιβλιαρύου υγεύασ του με τα εμβόλια που προβλϋπονται κϊθε φορϊ ανϊλογα
με την ηλικύα του παιδιού. Επύςησ, αποτελϋςματα φυματινοαντύδραςησ Mantoux, όπωσ κϊθε
φορϊ προβλϋπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμών.
6. Αντύγραφο τησ δόλωςησ φορολογύασ ειςοδόματοσ του τρϋχοντοσ οικονομικού ϋτουσ και
αντύγραφο εκκαθαριςτικού ςημειώματοσ των γονϋων.
7. Τπεύθυνη δόλωςη (ςε περύπτωςη μη υποβολόσ φορολογικόσ δόλωςησ).
8. Για την εγγραφό παιδιών αλλοδαπών γονϋων ςτο ςταθμό εκτόσ των προηγούμενων
δικαιολογητικών απαραύτητη προώπόθεςη εύναι και η ϊδεια νόμιμησ διαμονόσ ςτη χώρα
μασ, όπωσ αυτό αποδεικνύεται από τισ ιςχύουςεσ κϊθε φορϊ διατϊξεισ.
9. Τπεύθυνη δόλωςη (ςε περύπτωςη ανεργύασ του γονϋα χωρύσ δυνατότητα προςκόμιςησ
κϊρτασ ανεργύασ) ανεργύασ .
10. Κϊθε ϊλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό υμβούλιο θεωρεύ απαραύτητο.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΙΣΗΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΥΗ
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1. Όλα τα ωσ ανωτϋρω δικαιολογητικϊ εγγραφόσ.
Η αίτηςη επανεγγραφήσ υπάγεται ςτο ςύςτημα μοριοδότηςησ και ςυνεπώσ
μοριοδοτείται.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ
1. Αναπηρύα γονϋων ό τϋκνου: Αντύγραφο απόφαςησ Τγειονομικόσ Επιτροπόσ.
2. Πολύτεκνη ό τρύτεκνη οικογϋνεια: Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ για τουσ
τρύτεκνουσ και Πιςτοποιητικό ΑΠΕ για τουσ πολύτεκνουσ.
3. Άγαμοι γονεύσ: Πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ.
11. Διαζευγμϋνοι γονεύσ ό γονεύσ ςε διϊςταςη: Βεβαύωςη επιμϋλειασ μόνιμησ ό προςωρινόσ
αρμόδιου δικαςτηρύου και διαζευκτόριο. Η διϊςταςη
πιςτοποιεύται με ϋγγραφο
Πρωτοδικεύου και όχι με Τπεύθυνη Δόλωςη. Εϊν την επιμϋλεια του νηπύου ϋχει ο πατϋρασ
θα πρϋπει να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ τα οπούα αφορούν την μητϋρα.
4. Γονεύσ φοιτητϋσ: βεβαύωςη τελευταύου εξαμόνου από την γραμματεύα τησ χολόσ.
5. Γονϋασ ςτρατευμϋνοσ: βεβαύωςη από την μονϊδα που υπηρετεύ ό το αρμόδιο τρατολογικό
Γραφεύο
6. Για παιδύ ορφανό απαιτεύται ληξιαρχικό πρϊξη του αποβιώςαντοσ γονϋα, εϊν αυτό δεν
αναφϋρεται ςτο πιςτοποιητικό οικογενειακόσ κατϊςταςησ.
Με την αύτηςη θα κατατύθενται όλα τα δικαιολογητικϊ.
Αιτόςεισ με ελλειπό δικαιολογητικϊ δεν θα γύνονται δεκτϋσ.
Η αύτηςη κατατύθεται από τουσ γονεύσ ό νόμιμα εξουςιοδοτημϋνο ϊτομο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο
Αρχοντίδησ Αρχοντήσ
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