ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οη εγγξαθέο θαη επαλεγγξαθέο ηωλ λεπίωλ θαη βξεθώλ, ζηνπο βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο ηεο
Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020 – 2021, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θαζεκεξηλά, από ηελ
01.06.2020 έωο θαη ηηο 20.06.2020 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηηο εμήο δηεπζύλζεηο:
- Παηδηθόο ζηαζκόο (πξωηλόο - απνγεπκαηηλόο) «Τν πξώην κνπ ζρνιείν»
Καιαβξύηωλ 17, η.θ. 55133, ηει.& fax 2310458366.
- Βξεθηθόο ζηαζκόο «Βξεθηθή Φωιηά»
Αληηγόλεο & Δξαηύξαο 35, η.θ.55133, ηει.& fax 2310446087
Σύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία νη ζηαζκνί ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ζα θηινμελήζνπλ παηδηά
ειηθίαο από 5 κελώλ έωο ηελ ειηθία ππνρξεωηηθήο θνίηεζεο ζην λεπηαγωγείν .
Αηηήζεηο ζα κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα όζα βξέθε θαη λήπηα έρνπλ γελλεζεί ηα έηε 2017,
2018, 2019 θαη το πρώτο τρίμηνο τοσ 2020.
Οη ελδηαθεξόκελνη θαηά ηελ εγγξαθή ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ(ΟΦΙ ιεμηαξρηθή πξάμε) ή πηζηνπνηεηηθό
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γηα ηξίηεθλνπο & πνιύηεθλνπο.
2. Ιαηξηθή βεβαίωζε γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ παηδηνύ θαη ηνλ ππνρξεωηηθό
εκβνιηαζκό
3. Δθθαζαξηζηηθό ηεο εθνξίαο ηειεπηαίνπ έηνπο
4. Απόδεημε ινγαξηαζκνύ γηα ηελ αθξηβή δηεύζπλζε θαηνηθίαο
5. Εάν η ενδιαθερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται: Αντίγραυο Δελτίοσ Ανεργίας
σε ιστύ.
6. Εάν η ενδιαθερόμενη είναι αυηοαπαζχολούμενη: Αληίγξαθν ηεο Γήιωζεο

Δλάξμεωο Δπηηεδεύκαηνο ζηελ Γ.Ο.Υ θαη Υπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί
κε δηαθνπήο ηεο άζθεζεο ηνπ επηηεδεύκαηνο

7. Εάν η ενδιαθερόμενη είναι μιζθωηή ηου δημοζίου ή ιδιωηικού ηομέα:
Βεβαίωςθ εργοδότθ τθσ μθτζρασ και αποδεικτικό των ειςφορών που
καταβάλει για τθν εργαςία τθσ ι βεβαίωςθ (απόδειξθ) μιςκοδοςίασ
εργαηόμενθσ.
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Υπάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο → Βεβαίωζε από ηελ ππεξεζία
Πνιύηεθλε ή ηξίηεθλε νηθνγέλεηα → Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο εληόο ηνπ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ
Παηδί νξθαλό → Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ γνλέα
Άγακε κεηέξα → Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
Γηαδεπγκέλνη γνλείο → Γηαδεπθηήξην ή αληίγξαθν αγωγήο δηαδπγίνπ
Καη νη δπν γνλείο θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο → Βεβαίωζε από ηε γξακκαηεία ηεο ζρνιήο
Γνλέαο ζηξαηηώηεο → Βεβαίωζε από ην ζηξαηό
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Γνλέαο πνπ δεη καθξηά ιόγω θύζεο ηνπ επαγγέικαηνο → Βεβαίωζε από ηελ ππεξεζία
ή ηνλ εξγνδόηε πνπ εξγάδεηαη
Άδεηα λόκηκεο παξακνλήο θαζώο θαη αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε ηζρύ ή
αίηεζε αλαλέωζεο (όπωο απηή απνδεηθλύεηαη από ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο)
- γηα ηελ εγγξαθή αιινδαπώλ λεπίωλ

Για επανεγγραφές απαιτείται :
1. H αίηεζε ηνπ γνλέα.
2. Ιαηξηθή βεβαίωζε γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ παηδηνύ θαη ηνλ ππνρξεωηηθό
εκβνιηαζκό
3. Δθθαζαξηζηηθό ηεο εθνξίαο ηειεπηαίνπ έηνπο
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα ΔΣΠΑ «Δλαξκόληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο
δωήο» όζεο κεηέξεο έρνπλ ήδε δειηίν αλεξγίαο παξαθαινύληαη όπωο κεξηκλήζνπλ γηα ηελ
αλαλέωζε απηνύ.
Η ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΟΓΚΑΛΙΓΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ

