
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 

 

ANAΚΟΙΝΩΗ 

 

 

Εγγραθές και επανεγγραθές νηπίων ζηοσς Δημοηικούς Παιδικούς ηαθμούς ηοσ 

Δήμοσ Αλμωπίας 

 

Οη Γεκνηηθνί Παηδηθνί Σηαζκνί ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο δέρνληαη αηηήζεηο γηα 

εγγξαθέο θαη επαλεγγξαθέο λεπίσλ, για ηο ζτολικό έηος 2022 – 2023, από 10 

Μαΐοσ έως 31 Μαΐοσ 2022 για ηα νήπια ποσ έτοσν γεννηθεί από 1 Ιανοσαρίοσ 

2019 μέτρι 31 Μαρηίοσ 2020. 

 

Απαιηούμενα δικαιολογηηικά 

1)  Αίηεζε (δηαζέζηκε ζε θάζε Παηδηθό Σηαζκό). 

2) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, θαη όπνπ δελ είλαη εθηθηό 

ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ ή θαη ιεμηαξρηθή πξάμε ζπκθώλνπ 

ζπκβίσζεο. 

3.α)Βεβαίσζε εξγνδόηε, όηη θαη δύν γνλείο είλαη εξγαδόκελνη ή πξόθεηηαη λα 

εξγαζζνύλ εληόο κελόο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο, κε 

πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ απνδνρώλ ηνπο, θαη αληίγξαθν αλαγγειίαο 

πξόζιεςεο ηεο αηηνύζαο/ηνπ αηηνύληνο ή ηεο ζύκβαζεο καδί κε ην έληππν Δ4 

(εηήζηνο πίλαθαο πξνζσπηθνύ). 

   β)Βεβαίσζε αζθάιηζεο ηνπ ΔΦΚΑ, γηα γνλείο πνπ είλαη θαηά θύξην 

επάγγεικα αγξόηεο. 

   γ)Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο, απηναπαζρνινύκελνη εθηόο πξσηνγελή ηνκέα 

απαηηείηαη:  

- Αληίγξαθν ηεο Γήισζεο  Έλαξμεο Δπηηεδεύκαηνο ζηελ ΓΟΥ. 

- Υπεύζπλε δήισζε πεξί κε δηαθνπήο ηεο άζθεζεο ηνπ επηηεδεύκαηνο.  

4)  Βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ ή θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρύ, ηνπ γνλέα ή 

ησλ γνλέσλ πνπ είλαη άλεξγνη. 

5) Βεβαίσζε πγείαο ηνπ παηδηνύ ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε από 

Παηδίαηξν, αληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο κε ηα εκβόιηα πνπ πξνβιέπνληαη 

θάζε θνξά αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ θαη  θακπύιε αλάπηπμεο ύςνπο 

θαη βάξνπο ηνπ παηδηνύ(δηαζέζηκε από ηνλ Παηδηθό Σηαζκό). Δπίζεο 

απνηειέζκαηα θπκαηηλναληίδξαζεο (Mantoux), όπσο θάζε θνξά πξνβιέπεηαη 

από ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ θαη όπνπ ζπληζηάηαη από ηνλ 

παηδίαηξν. 

6) Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ησλ γνλέσλ ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 (αθνξά εηζνδήκαηα 2021). 

7)  Απόδεημε ινγαξηαζκνύ ξεύκαηνο ή ηειεθσληθήο ζύλδεζεο γηα ηελ αθξηβή 

δηεύζπλζε θαηνηθίαο. 

8)   Υπεύζπλε δήισζε ηνπ λόκνπ 1599/86 (δηαζέζηκε ζηνλ Παηδηθό Σηαζκό) 

ηνπ γνλέα ή θεδεκόλα ζηελ νπνία ζα δειώλεη ηα άηνκα πνπ ζα 

παξαιακβάλνπλ ην λήπην θαηά ηελ απνρώξεζε από ηνλ Παηδηθό Σηαζκό 

(ελήιηθεο).     

9)  Υπεύζπλε δήισζε ηνπ λόκνπ 1599/86 (δηαζέζηκε ζηνλ Παηδηθό Σηαζκό) 

ηνπ γνλέα ή θεδεκόλα, ζηελ νπνία  ζα δειώλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηξνθείσλ. 

-Γηα παηδί νξθαλό, ιεμηαξρηθή πξάμε ηνπ απνβηώζαληνο γνλέα, εάλ απηό δελ 

αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 



-Γηα γνλείο θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο, βεβαίσζε ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ζπνπδώλ 

από ηε Γξακκαηεία ηεο Σρνιήο. 

-Γηα γνλέα πνπ ππεξεηεί ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, βεβαίσζε από αξκόδηα 

ζηξαηησηηθή ππεξεζία. 

-Γηα δηαδεπγκέλνπο, αληίγξαθν δηαδεπθηεξίνπ (εάλ απηό δελ αλαθέξεηαη ζην 

πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο). 

-Γηα γνλείο ζε δηάζηαζε, αίηεζε δηαδπγίνπ ή νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθό 

έγγξαθν ηεο δηάζηαζεο, θαζώο θαη δηθαζηηθή απόθαζε επηκέιεηαο 

10) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην από ην Γ.Σ., γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο επηινγήο. 

 

Γηα ηελ εγγξαθή παηδηνύ ζην Σηαζκό αιινδαπώλ γνλέσλ, εθηόο από ηα 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη θαη ε άδεηα λόκηκεο 

παξακνλήο ζηε ρώξα καο. 

 

Για ηην επανεγγραθή απαηηνύληαη όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά. Σε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, αληί απηήο 

απαηηείηαη ππεύζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ πνπ βεβαηώλεη ηε κε κεηαβνιή (δηαζέζηκε 

από ηνλ Παηδηθό Σηαζκό).  

  Τα έληππα είλαη αλαξηεκέλα ζε κνξθή pdf ζηελ ηζηνζειίδα καο 

kekpaalmopias.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο dimosalmopias.gov.gr . 

 Οι αιηήζεις ζα θαηαηίζεληαη ζηνπο θαηά ηόπνπο Παηδηθνύο Σηαζκνύο ή ζα 

απνζηέιινληαη κε e-mail ζηα ηκήκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο  

Σηα ρσξηά ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ζηα νπνία δε ιεηηνπξγεί Παηδηθόο Σηαζκόο, 

νη ελδηαθεξόκελνη γνλείο κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε εγγξαθήο- επαλεγγξαθήο 

ζε ζηαζκό ηεο επηινγήο ηνπο. 

Πληροθορίες: 
1.Γ/λζε ΚΔ.Κ.Π.-Α  Νάκα-Πασλίδοσ Παραζκεσή, ζην ηειέθσλν-fax: 23840-

21830, 23840-22237 
2. Τκήκα πξνζρνιηθήο αγσγήο (Α΄ παηδηθόο ζηαζκόο, πεξηνρή δαζάθη) Λοσλούδη           

Κσριακή,  ηει.- fax: 23840-21442, mail: apaidaridaias@gmail.com  

α) Α΄ Παηδηθόο Σηαζκόο Αξηδαίαο  

β) Παηδηθόο Σηαζκόο Σσζάλδξαο 

γ) Παηδηθόο Σηαζκόο Πξνκάρσλ 

δ) Παηδηθόο Σηαζκόο Πεξίθιεηαο & Αξραγγέινπ 

3.  Τκήκα πξνζρνιηθήο αγσγήο (Β΄ παηδηθόο  ζηαζκόο, πεξηνρή εξγαηηθέο θαηνηθίεο) 

     Γεωργιάδοσ Δέζποινα,ηει. – fax: 23840-24916, mail:2paidaridaias@gmail.com 

α) Β΄ Παηδηθόο Σηαζκόο Αξηδαίαο  

β) Παηδηθόο Σηαζκόο Τζαθώλσλ 

γ) Παηδηθόο Σηαζκόο Λνπηξαθίνπ 

δ) Παηδηθόο Σηαζκόο Δμαπιαηάλνπ 

ε) Παηδηθόο Σηαζκόο Ίδαο                    
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