Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
ΣΤΟΥΣ Β Ρ Ε Φ Ο Ν Η Π Ι Α Κ Ο Υ Σ / Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Υ Σ

ΣΤΑΘΜΟΥΣ

1. Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής (δίνεται από την υπηρεσία)
2. Υπεύθυνη Δήλωση για την επεξεργασία της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών
αυτής (δίνεται από την υπηρεσία)
3. Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά την ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με
τον κανονισμό 679/2016 της Ε.Ε. (δίνεται από την υπηρεσία)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου. Σε περίπτωση Συμφώνου
Συμβίωσης, να προσκομισθεί η ληξιαρχική πράξη.
5. Πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να
εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του
ύψους των αποδοχών τους. Επίσης, προσκομίζεται :
α) αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή
β) φωτοτυπία της σύμβασης
6. Για

τους

ελεύθερους

επαγγελματίες

χρειάζεται

αντίγραφο

Βεβαίωσης

Έναρξης

Επιτηδεύματος από την εφορία.
7. Για τους άνεργους γονείς, Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ.
8. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο.
9. Αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης - mantoux. (το εμβόλιο ισχύει για δύο χρόνια).
10. Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, με το ονοματεπώνυμό
του καθώς και με τα εμβόλια που προβλέ πονται

αναλόγως της ηλικίας του

παιδιού. (να έχετε μαζί σας και το βιβλιάριο υγείας του παιδιού).
11. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2018 για τον υπολογισμό της μοριοδότησης.
12. Φωτοτυπία παραστατικού Δ.Ε.Η. ή

Ο.Τ.Ε. τελευταίου τριμήνου ή άλλο έγγραφο

υποχρεωτικά στο όνομα ενός εκ των δύο γονέων.
13. Για τις αιτήσεις των επανεγγραφών βρεφών – νηπίων, προσκόμιση της απόδειξης
καταβολής τροφείων μηνός Απριλίου 2019, εφόσον υποχρεούνται οικονομικής συμμετοχής.

Οποιαδήποτε δήλωση που αφορά στην οικογενειακή, κοινωνική, ιατρική και
οικονομική κατάσταση θα πρέπει να αποδεικνύεται από αντίστοιχο έγγραφο.
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές
από Δευτέρα 13 Μαΐου έως Παρασκευή 31 Μαΐου 2019,
σε αυστηρό χρόνο παραλαβής τους από τις 9:00 π.μ. μέχρι 12:00 π.μ.,
στο

Γραφείο

Διοίκησης

Παιδικών

και Βρεφικών Σταθμών, που βρίσκεται στην οδό

Μητροπόλεως 27 (Άνω Λιόσια, πλησίον Ιερού Ναού Αγ. Κων/νου & Ελένης)
τηλέφωνα : 210 2475433 και 210 2486697.

