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1οσ Παιδικόσ τακμόσ  
του Πολιτιςτικοφ Ακλθτικοφ Κοινωνικοφ Οργανιςμοφ  (Π.Α.Κ.Ο). «Γ. Αξιϊτθσ» 
     

ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
 
Στον Διμο Μυκόνου λειτουργεί ο 1οσ Παιδικόσ Στακμόσ Διμου Μυκόνου με τα ακόλουκα 
παραρτιματα: 

1) Παιδικόσ Στακμόσ περιοχισ Ομβροδζκτθ – Αεροδρoμίου. 
2) Παιδικόσ Στακμόσ περιοχισ Άνω Μεράσ.  

 
                   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 
Δικαίωμα εγγραφισ ζχουν όλα τα παιδιά εργαηόμενων γονζων και τα παιδιά οικονομικά 
αδυνάτων οικογενειϊν, προτιμϊμενων εκείνων που ζχουν ανάγκθ φροντίδασ για 
κοινωνικοφσ λόγουσ όπωσ παιδιά ορφανά από δφο ι ζνα γονζα, παιδιά αγάμων μθτζρων, 
διαηευγμζνων ι ςε διάςταςθ γονζων, παιδιά που προζρχονται από γονείσ με ςωματικι ι 
πνευματικι αναπθρία, τριτζκνων ι πολυτζκνων οικογενειϊν, εφόςον απαραίτθτα 
προθγουμζνωσ ζχουν   ςυμπλθρϊςει τα δυόμιςθ ζτθ (30 μινεσ) και αυτοεξυπθρετοφνται 
(πχ. ζχουν αποκτιςει τον ζλεγχο των ςφιγκτιρων τουσ, κα.) ζωσ τθν θλικία που 
εγγράφονται ςτο νθπιαγωγείο. Παιδιά που πάςχουν από ςωματικζσ, πνευματικζσ ι ψυχικζσ 
πακιςεισ κα εξυπθρετοφνται,όταν ο Παιδικόσ Στακμόσ κα διακζτει τθν κατάλλθλθυποδομι. 
 
Τα εγγραφόμενα παιδιά που εξυπθρετοφνται ςτον Παιδικό τακμό Περιοχισ Ομβροδζκτθ 
προζρχονται από τισ περιοχζσ: Αεροδρομίου, Καλαμοπόδι, Δραφάκι, Πετεινάροσ, 
Αργφραινα, Χϊρα, Ορνόσ, Πλατφ Γιαλόσ, Γλάςτροσ, Κόρφοσ, Τοφρλοσ, Αγ, Στζφανοσ. 
Τα εγγραφόμενα παιδιά που εξυπθρετοφνται ςτον Παιδικό τακμό Περιοχισ Άνω Μεράσ 
προζρχονται από τισ περιοχζσ: Βόκωνασ, Μαράκι, Κλουβάσ, Καντοφνια, Πάνορμοσ, 
Ταξιάρχθσ, Φτελιά, Άνω Μερά, Χάλαρα, Αγράρι, Καλό Λιβάδι. Καλαφάτθσ, Ελιά, Λια. 
 
                ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
 
Η διακοπι φιλοξενίασ διενεργείται με απόφαςθ ΔΣ, εφόςον ςυντρζχουν οι παρακάτω 
περιπτϊςεισ: 

1) Εφόςον το ηθτιςουν με αίτθςθ τουσ οι γονείσ ι κθδεμόνεσ 
2) Όταν εμφανιςκοφν ςοβαρά προβλιματα ςυμπεριφοράσ ι υγείασ που δεν 

μποροφν να αντιμετωπιςκοφν από τον Παιδικό Στακμό, αφοφ προθγθκεί 
επικοινωνία με τουσ γονείσ και ειδικό γιατρό. 

3) Όταν δεν καταβάλλεται από τουσ γονείσ θ οικονομικι τουσ ςυμμετοχι για 
χρονικό διάςτθμα πζρα των δφο (2) μθνϊν, χωρίσ να υπάρχει ςοβαρόσ προσ τοφτο 
λόγο και αφοφ ειδοποιθκοφν να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποςό. 

 
                                               ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 
 
Η λειτουργία των Παιδικϊν Στακμϊν αρχίηει 5 Φεβρουαρίου και λιγει 31 Δεκεμβρίου. Οι 
παιδικοί ςτακμοί διακόπτουν τθν εργαςία τουσ κατά τισ επίςθμεσ αργίεσ των Δθμόςιων 
Υπθρεςιϊν, κατά τθν τοπικι αργία του πολιοφχου του νθςιοφ ςτισ 20 Οκτωβρίου, κατά τθν 
περίοδο από 24/12 ζωσ και 5/1 (διακοπζσ Χριςτουγζννων) κακϊσ και από Μ. Πζμπτθ ζωσ 
Κυριακι του Θωμά (διακοπζσ Πάςχα). 
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 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
Η προςζλευςθ των παιδιϊν ορίηεται από τισ 7.00π.μ. μζχρι 9.00π.μ. αυςτθρά. 
Το πρωινό ςερβίρεται ςτισ 9.30πμ και το μεςθμεριανό ςτισ 12.30μμ. 
Η αποχϊρθςθ των παιδιϊν ορίηεται από τισ 13.30 μζχρι 15.30 αυςτθρά. 
 
 
Για να είναι θ προςαρμογι των νζο εγγεγραμμζνων παιδιϊν ςτουσ Παιδικοφσ τακμοφσ 
ομαλι, θ προςαρμογι γίνεται ςταδιακά, ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό τθσ 
υπεφκυνθσ του Παιδικοφ τακμοφ και του παιδαγωγικοφ προςωπικοφ. 

 
ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Στουσ Παιδικοφσ Στακμοφσ κατά τθν διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ: 

1. Πραγματοποιοφνται ςυναντιςεισ  με ςτόχο τθν  ενθμζρωςθ  των γονιϊν και τθν 
επιμόρφωςθ ςε παιδαγωγικά κζματα, τθ βελτίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, 
τθν ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ, τθν πρόλθψθ ψυχοκοινωνικϊν προβλθμάτων 
ςυμπεριφοράσ κλπ. 

2. Οργανϊνονται επίςθσ ομιλίεσ εδικϊν (λογοκεραπευτϊν, παιδοψυχολόγων, 
οδοντιάτρων, παιδιάτρων κλπ) και οι γονείσ ζχουν τθν ευκαιρία να κζςουν τα 
ερωτιματά τουσ.  

3. Στα πλαίςια των παιδαγωγικϊν και ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων τα παιδιά ζχουν 
τθν δυνατότθτα να παρακολουκοφν επιλεγμζνεσ κεατρικζσ παραςτάςεισ, 
κουκλοκζατρο, βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ εντόσ ι εκτόσ παιδικοφ 
ςτακμοφ με τθ ςυνοδεία ΠΑΝΣΑ γονζων και να ςυμμετζχουν ςε επιςκζψεισ και 
περιπάτουσ ψυχοπαιδαγωγικοφ χαρακτιρα. 

4. Σχεδιάηονται δράςεισ εντόσ κι εκτόσ του Παιδικοφ Στακμοφ με τθ ςυμμετοχι των 
γονιϊν και απϊτερο ςτόχο τθν ανάπτυξθ του τρίπτυχου προςχολικι δομι – 
οικογζνεια – κοινωνία.  

5. Διοργανϊνονται εκδθλϊςεισ τα Χριςτοφγεννα, τισ Απόκριεσ, αλλά και ςε άλλεσ 
περιόδουσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, ανάλογα τον προγραμματιςμό 
δραςτθριοτιτων.  

ΔΙΑΣΡΟΦΗ 
 

Η ςίτιςθ των παιδιϊν καλφπτεται από το Παιδικό  Στακμό ςφμφωνα με ιςορροπθμζνο 
διατροφικά διαιτολόγιο, που βαςίηεται ςτθ μεςογειακι διατροφι και τισ ςφγχρονεσ 
διατροφικζσ οδθγίεσ για τθν υγιι και ομαλι ανάπτυξθ των παιδιϊν.  
Το πρόγραμμα διατροφισ αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο του παιδικοφ ςτακμοφ προσ 
ενθμζρωςθ των γονζων. Χρθςιμοποιοφνται φρζςκα προϊόντα, όπωσ νωπά φροφτα, κρζασ, 
κλπ, ςε επαρκι για τισ ανάγκεσ τθσ  θλικίασ των παιδιϊν ποςότθτα. Αποφεφγονται 
ςυςκευαςμζνα γλυκίςματα και ηαχαρϊδθ και υπάρχει μζριμνα παραςκευισ  από το 
προςωπικό εδεςμάτων, όπωσ κζικ, πίτεσ (π.χ. τυρόπιτα, κ.α.), μαρμελάδεσ με φρζςκα 
εποχιακά φροφτα, κ.α. Γενικότερα το  πρόγραμμα βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ υγιεινισ 
διατροφισ και επιλζγονται  τρόφιμα  και ςυνδυαςμοί προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 
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ΑΘΕΝΕΙΕ 

Όταν το παιδί αρρωςτιςει κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ του Παιδικοφ 
Στακμοφ, ειδοποιοφνται ζγκαιρα οι γονείσ του και υποχρεοφνται άμεςα να το 
παραλάβουν. Σο παιδί πρζπει να παραμζνει εκτόσ Παιδικοφ τακμοφ ωσ τθν πλιρθ 
ανάρρωςθ του. Αν προθγθκεί πυρετόσ κα πρζπει να ακολουκιςει τουλάχιςτον ζνα 
εικοςιτετράωρο απφρετο, χωρίσ τθ χοριγθςθ φαρμάκων για τθν επιςτροφι του ςτον 
παιδικό ςτακμό. Σε περίπτωςθ λοιμϊδουσ νοςιματοσ οι γονείσ πρζπει να ειδοποιιςουν 
αμζςωσ τθν υπεφκυνθ του Παιδικοφ Στακμοφ και με τθν επιςτροφι του να προςκομιςκεί 
βεβαίωςθ γιατροφ, δεδομζνου ότι χωρίσ αυτιν, το παιδί δεν επιτρζπεται να επιςτρζψει. 
Θεραπευτικζσ αγωγζσ δεν χορθγοφνται από το προςωπικό των ςτακμϊν. 
Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ φκειρϊν (ψείρεσ), το παιδί παραμζνει τουλάχιςτον δφο μζρεσ 
μετά τθ διαπίςτωςθ ςτο ςπίτι προκειμζνου να αποφκειριαςκεί εντελϊσ. 
Σε κάκε περίπτωςθ οι οφείλουν οι γονείσ να ενθμερϊνουν. 
 
Ο Παιδικόσ Στακμόσ ςυνεργάηεται με παιδίατρο που εξετάηει και παρακολουκεί τα παιδιά, 
τθρεί ατομικό δελτίο υγείασ του παιδιοφ, δίνει οδθγίεσ και ςυμβουλζσ ςε προςωπικό και 
γονείσ για τθν τιρθςθ των κανόνων υγείασ και  υγιοφσ περιβάλλοντοσ για τθ διαςφάλιςθ 
τθσ υγείασ των παιδιϊν. 
  

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

 Για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ προςχολικισ αγωγισ είναι προχπόκεςθ θ ςτενι 
ςυνεργαςία του προςωπικοφ του Παιδικοφ Στακμοφ και τθσ οικογζνειασ. Για τον 
λόγο αυτό θ ενεργι ςυμμετοχι των γονιϊν είναι απαραίτθτθ. Σε κάκε παιδικό 
ςτακμό μπορεί να ορίηεται ςτθν πρϊτθ ςυνζλευςθ των γονιϊν εκπρόςωποσ τουσ, ο 
οποίοσ ςυνδράμει ςτα ζργο του παιδικοφ ςτακμοφ.  

 Οι γονείσ λαμβάνουν μζροσ ςε τακτικζσ ςυναντιςεισ με τισ παιδαγωγοφσ με ςτόχο 
τθν ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ τουσ ςε κζματα αγωγισ, ψυχολογίασ και 
υγείασ των παιδιϊν τουσ και οφείλουν να ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ και 
τισ ςυγκεντρϊςεισ που οργανϊνουν οι Παιδικοί Στακμοί. 

 Οι γονείσ ενθμερϊνουν για κάκε απουςία του παιδιοφ, αναφζροντασ το λόγο 
απουςίασ του.   
 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

Στον Παιδικό Στακμό εφαρμόηεται  θμεριςια πρόγραμμα δθμιουργικισ 
απαςχόλθςθσ  που εξαςφαλίηει τθν αρμονικι ψυχοςωματικι ανάπτυξθ των 
παιδιϊν. Στα πλαίςια του προγράμματοσ αυτοφ, τα παιδιά προςεγγίηονται με μζςο 
τθ ςτοργι, το διάλογο, τθν επεξιγθςθ, τθν εμπιςτοςφνθ. Βάςθ του θμερθςίου 
προγράμματοσ απαςχόλθςθσ είναι θ κοινωνικοποίθςθ και θ ομαλι ςυναναςτροφι 
των παιδιϊν μεταξφ τουσ , θ ενίςχυςθ τθσ εξελικτικισ τουσ πορείασ και θ εμπζδωςθ 
κλίματοσ αςφάλειασ και ελευκερίασ.  
Το θμεριςιο πρόγραμμα είναι ευζλικτο , τθροφνται όμωσ  οριςμζνα βαςικά χρονικά 
ςθμεία αυτοφ, όπωσ προςζλευςθ, αναχϊρθςθ, ϊρεσ φαγθτοφ, διαλλείματοσ και 
ανάπαυςθσ.  
Σο περιεχόμενο του θμεριςιου προγράμματοσ, Παιδαγωγικό Πρόγραμμα των 
Παιδικϊν τακμϊν,  προετοιμάηεται και διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ  αρχζσ 
τθσ ςφγχρονθσ Παιδαγωγικισ Επιςτιμθσ, ανάλογα με τα ενδιαφζροντα των 
παιδιϊν και τα κοινωνικά, πολιτιςτικά, περιβαλλοντικά και εποχικά ερεκίςματα. 
Οι κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ καταγράφονται ςτο βιβλίο δραςτθριοτιτων που 
τθρείται ςτον κάκε παιδικό ςτακμό. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

7.00- 
9.00 

Υποδοχι των παιδιϊν. Οι παιδαγωγοί  προτρζπουν κι ενκαρρφνουν τα παιδιά να 
ενςωματωκοφν ςε ομάδεσ παιχνιδιοφ ι απαςχόλθςθσ ςτισ παιδαγωγικζσ γωνιζσ  
δραςτθριοτιτων, ςυμβολικοφ χαρακτιρα, βιβλίων, οικοδομικοφ και άλλου 
παιδαγωγικοφ υλικοφ. 

9.00-
10.00  

Τακτοποίθςθ παιχνιδιϊν/Ατομικι Υγιεινι/Πρωινό.  

10.00-
12.00 

Οι Παιδαγωγοί  προγραμματίηουν και ςυηθτοφν με τα παιδιά τισ δραςτθριότθτεσ 
τθσ θμζρασ. Παιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ γλϊςςασ, μακθματικϊν, κ.α. , 
εργαςτιρια ηωγραφικισ, κολλθτικισ, κουκλοκεάτρου, κεατρικοφ παιχνιδιοφ, 
πθλοφ,κθπουρικισ,μαγειρικισ,οικολογικοφπειραματιςμοφ,κ.λ.π.,μουςικοκινθτικζσ 
και ρυκμικζσ δραςτθριότθτεσ, αςκιςεισ χϊρου, κ.λ.π. 
Διάλλειμα εκ περιτροπισ ανά ζνα ι δφο τμιματα διάρκειασ τριάντα  λεπτϊν.  
Οργανωμζνεσ και ελεφκερεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν αυλι, ομαδικά παιχνίδια, 
ψυχοκινθτικζσ δραςτθριότθτεσ. 
 

12.00-
12.30 

Ατομικι Υγιεινι/ Γεφμα. 

13.30-
15.30 

Ανάπαυςθ, ιπιασ ζνταςθσ δραςτθριότθτεσ (άκουςμα μουςικισ, αφιγθςθ 
παραμυκιοφ, μυκοπλαςία, τραγοφδι), παιχνίδια λόγου, φανταςίασ, αντιλθπτικισ 
ικανότθτασ των παιδιϊν, παντομίμα, αυτοςχεδιαςμοί, κ.α. 
Αναχϊρθςθ των παιδιϊν μζχρι 15.30.  
 

 
ΕΓΓΡΑΦΕ- ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
Τα ζντυπα των αιτιςεων, μπορείτε να τα προμθκευτείτε από το Γρυπάρειο Πολιτιςτικό 
Κζντρο (περιοχι Αργφραινα), τθ Διεφκυνςθ Παιδικϊν Στακμϊν(Κοινότθτα Άνω Μεράσ) 
κακϊσ και από τον ιςτότοπο του Διμου Μυκόνου, www.mykonos.gr . 
Αφοφ ςυμπλθρωκοφν και ςυγκεντρωκοφν όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά τόςο για τισ 
εγγραφζσ , όςο και για τισ επανεγγραφζσ, κα κατατίκενται με τθν επίδειξθ ταυτότθτασ του  
γονζα  ι του εξουςιοδοτοφμενου από αυτόν και κα πρωτοκολλοφνται με ευκφνθ του 
αιτοφντοσ για τθν ορκότθτα των ςτοιχείων και τθν πλθρότθτα του φακζλλου ςτο γραφείο 
του Γρυπαρείου Πολιτιςτικοφ Κζντρου . Η κατάκεςθ αίτθςθσ για τθν  εγγραφι και 
επανεγγραφι των νθπίων είναι ζγκυρθ, όταν  επιςυνάπτονται  όλα τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά , προκειμζνου να αξιολογθκεί από τθν επιτροπι. 
 
Οι αιτιςεισ για νζεσ εγγραφζσ  κατατίκενται ςτο Γρυπάρειο Πολιτιςτικό Κζντρο,   
αποκλειςτικά από 20/05/16  ζωσ και 15/06/16 , από τισ 9.00 ωσ τισ 14.00. 
 
Επιςκζψεισ για γνωριμία ςτον χϊρο των Παιδικϊν Στακμϊν επιτρζπονται κακθμερινά κατά 
τισ ϊρεσ 14.00 ωσ 15.00, κατόπιν επικοινωνίασ με τθν υπεφκυνθ του Παιδικοφ Στακμοφ. 
Αιτιςεισ  γίνονται δεκτζσ ςε όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ, μόνο εάν υπάρχουν κενζσ κζςεισ. 
 
 

http://www.mykonos.gr/
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Δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι και τθν επανεγγραφι ςτον ΑϋΠαιδικό τακμό:  
         (Ημερομθνία γζννθςθσ παιδιϊν από 1/1/2012 μζχρι και 1/3/2014)  

1. υμπλθρωμζνθ αίτθςθ εγγραφισ  ι επανεγγραφισ .  
2. Βεβαίωςθ από παιδίατρο για τθν καλι ςωματικι και πνευματικι υγεία του παιδιοφ 

ςυνοδευόμενο από φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείασ με τα εμβόλια που 
προβλζπονται κάκε φορά ανάλογα τθν θλικία του παιδιοφ κακϊσ και πρόςφατο 
αποτζλεςμα φυματοαντίδραςθσ (ΜΑΝΤΟUΧ)  

3. Αντίγραφο υποβλθκείςασ φορολογικισ διλωςθσ ειςοδιματοσ  και 
Εκκακαριςτικοφ θμειϊματοσ εφορίασ  του τρζχοντοσ ζτουσ.  

4. Βεβαίωςθ εργαςίασ τελευταίου μινα από τον εργοδότθ και των δφο γονζων με 
κακαρζσ αποδοχζσ, θμερομθνία πρόςλθψθσ, ωράριο εργαςίασ και 
ειδικότθτα  κακϊσ και φωτοτυπία των τελευταίων ενςιμων για τουσ εργαηόμενουσ 
ιδιωτικοφ τομζα.  
Οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ κα προςκομίςουν φωτοτυπία αποκόμματοσ ειςφορϊν 
ςτον Ο.Α.Ε.Ε. τελευταίου διμινου (εξοφλθμζνο ι μθ). 

5. Ζναρξθ εργαςίασ ι Τπεφκυνθ Διλωςθ του εργοδότθ ,ότι πρόκειται να εργαςκοφν 
εντόσ μθνόσ.  

6. Βεβαίωςθ Ο.Α.Ε.Δ. ςε περιπτϊςεισ ανζργου γονζα.  
7. Φωτοτυπία λογαριαςμοφ  θλεκτρικοφ ρεφματοσ,ΔΕΤΑΜ,  ςτακερισ  ι κινθτισ 

τθλεφωνίασ ι ςυμβόλαιο ςπιτιοφ, όπου προκφπτει θ διεφκυνςθ κατοικίασ των 
γονζων ι κθδεμόνων του παιδιοφ. 

8. Για εγγραφι παιδιϊν αλλοδαπϊν γονζων απαιτείται άδεια νόμιμθσ παραμονισ 
ςτθ χϊρα μασ, όπωσ αποδεικνφεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

9. Λθξιαρχικι πράξθ γεννιςεωσ τελευταίου εξαμινου . 
10.  Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ τελευταίου εξαμινου.   

Τα δικαιολογθτικά 9 και 10 μποροφν να αναηθτθκοφν αυτεπάγγελτα από τθν Υπθρεςία μασ , εφόςον 
οι αιτοφντεσ επικυμοφν. Τα δικαιολογθτικά που δεν εκδίδονται ςτθν Ελλάδα, προςκομίηονται από 
τουσ αιτοφντεσ  νομίμωσ  επικυρωμζνα με Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille)  ι από Προξενικι Αρχι. 

Εφόςον ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι απαιτοφνται κατά περίπτωςη τα ακόλουθα ζγγραφα:  

1. Αντίγραφο απόφαςθσ Υγειονομικισ Επιτροπισ ςε περίπτωςθ αναπθρίασ με 
ποςοςτό 67% γονζων ι τζκνου.   

2. Λθξιαρχικι πράξθ απϊλειασ γονζα για απόδειξθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ .  
3. Αντίγραφο διαηευκτθρίου και βεβαίωςθ επιμζλειασ παιδιοφ για 

απόδειξθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ.   
4. Βεβαίωςθ ςχολισ φοίτθςθσ ςε περίπτωςθ γονζα φοιτθτι.  
5. Βεβαίωςθ ςτρατοφ ςε περίπτωςθ γονζα ςτρατιϊτθ. 
6. Άδεια νόμιμθσ παραμονισ , ςε ιςχφ, ςτθ χϊρα ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν γονζων. 

Οι αιτιςεισ εγγραφϊν κι επανεγγραφϊν κα αξιολογθκοφν  από  πενταμελι  επιτροπι 
με  κοινωνικοοικονομικά κριτιρια, επιλζγοντασ τα παιδιά των εργαηόμενων γονζων και 
τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων  οικογενειϊν, με προτεραιότθτα εκείνων που ζχουν 
ανάγκθ φροντίδασ από διάφορα κοινωνικά αίτια (πχ. παιδιά ορφανά από ζνα ι δφο 
γονείσ, αγάμων μθτζρων, διαηευγμζνων ι ςε διάςταςθ γονζων, παιδιϊν  που 
προζρχονται από γονείσ με ςωματικι ι πνευματικι  αναπθρία, πολυτζκνων  
οικογενειϊν, κλπ.)  

Για κάκε περίπτωςθ απαιτείται το απαραίτθτο δικαιολογθτικό που αποδεικνφει τον 
ειδικό λόγο. 

http://www.elliniko-argyroupoli.gr/uplds/file/2014/AITHSH%20EGGRAFHS%20P_S_14-15.pdf
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