
                     
ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ   

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Ν.Π.Γ.Γ. Π.Α.Κ.Ο «Γ. ΑΞΙΩΣΗ»  

Γιεύθςνζη: Σ.Θ. 147,  Απγύπαινα  Σ.Κ. 84600, Μύκονορ 

Σηλ: 2289028636 

 

 

ύμθωνα με ηην Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ απθμ. Φύλλος 4249/05-12-2017 

πος αθοπά ηον Ππόηςπο Κανονιζμό Λειηοςπγίαρ Γημοηικών Παιδικών και 

Βπεθονηπιακών ηαθμών. 

Γικαιολογηηικά για εγγπαθή και ηην επανεγγπαθή ζηον Παιδικό ηαθμό είναι: 

 ηνλ Παηδηθό ηαζκό ηνπ Γήκνπ ΜΥΚΟΝΟΥ εγγξάθνληαη παηδηά πνπ έρνπλ 

ζςμπληπώζει ηα δςόμιζη έηη (30 μήνερ) έσο ηελ ειηθία πνπ εγγξάθνληαη 

ζην λεπηαγσγείν. 

 Οη αηηήζεηο εγγξαθήο ππνβάιινληαη από 11 Μαΐος έσο 12 Ιοςνίος. 

 

1. ςμπληπωμένη αίηηζη εγγπαθήρ ή επανεγγπαθήρ 

2. Πιζηοποιηηικό οικογενειακήρ καηάζηαζηρ ή ζύμθωνος ζςμβίωζηρ 

ηελεςηαίος εξαμήνος. 

3. Ληξιαπσική ππάξη γέννηζηρ ηος παιδιού, ηελεςηαίος εξαμήνος. 

4. Βεβαίωζη επγοδόηη όηη θαη νη δπν γνλείο είλαη εξγαδόκελνη ή πξόθεηηαη 

λα εξγαζηνύλ ενηόρ μηνόρ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηηζηρ εγγπαθήρ, 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). Οη ελεύθεποι επαγγελμαηίερ ζα 

πξνζθνκίζνπλ θσηνηππία απνθόκκαηνο εηζθνξώλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ 

ηειεπηαίνπ δηκήλνπ (εμνθιεκέλνπ ή κε). 

5. Βεβαίωζη ανεπγίαρ από ηνλ ΟΑΔΓ ή θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρύ, ηνπ γνλέα 

ή ησλ γνλέσλ πνπ είλαη άλεξγνη. 

6. Φσηνηππία λογαπιαζμού  ΓΔΗ, ζηαθεπήρ ή κινηηήρ ηηλεθωνίαρ ή 

ζςμβόλαιο ζπιηιού, όπνπ πξνθύπηεη ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ή 

θεδεκόλσλ ηνπ παηδηνύ. 

7. Βεβαίωζη Τγείαρ ηνπ παηδηνύ ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε από 

ηνλ Παηδίαηξν, θαζώο θαη αληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ κε ηα 

εμβόλια πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ. 

Δπίζεο, απνηειέζκαηα θπκαηηναληίδξαζεο  Mantoux  όπσο θάζε θνξά 

πξνβιέπεηαη από ην ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΒΟΛΙΑΜΩΝ. 



8. Ανηίγπαθο ηηρ δήλωζηρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ ΣΟΤ 

ΣΡΔΥΟΝΣΟΝΣΟ οικονομικού έηοςρ και ανηίγπαθο εκκαθαπιζηικού 

ζημειώμαηορ 2019. 

9. Γηα εγγξαθή παηδηώλ αλλοδαπών γνλέσλ απαιηείηαι Άδεια νόμιμηρ 

παπαμονήρ ζηη σώπα μαρ. 

Δθόζον ζςνηπέσοςν ειδικοί λόγοι απαιηούνηαι καηά πεπίπηωζη ηα ακόλοςθα 

έγγπαθα: 

 Αληίγξαθν απόθαζεο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζε πεξίπησζε 

αναπηπίαρ κε πνζνζηό 67% γνλέσλ ηέθλνπ. 

 Λεμηαξρηθή πξάμε απώλειαρ γονέα γηα απόδεημε κνλνγνλετθήο 

νηθνγέλεηαο. 

 Αληίγξαθν δηαδεπθηεξίνπ θαη βεβαίσζε επηκέιεηαο παηδηνύ γηα 

απόδεημε μονογονεϊκή οικογένειαρ. 

 Βεβαίσζε ζρνιήο θνίηεζεο ζε πεξίπησζε γονέα θοιηηηή. 

 Βεβαίσζε ζηξαηνύ ζε πεξίπησζε γονέα ζηπαηιώηη. 

 Άδεηα λόκηκεο παξακνλήο, ζε ηζρύ, ζηε ρώξα ζε πεξίπησζε 

αλλοδαπών γονέων. 

Οη αηηήζεηο εγγξάθσλ θαη επαλεγγξαθώλ ζα αμηνινγεζνύλ από πεληακειή επηηξνπή 

κε κοινωνικοοικονομικά κπιηήπια, επηιέγνληαο ηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ 

θαη ηα παηδηά νηθνλνκηθά αδπλάησλ νηθνγελεηώλ , κε πξνηεξαηόηεηα εθείλσλ πνπ 

έρνπλ αλάγθε θξνληίδαο από δηάθνξα θνηλσληθά αίηηα (π.ρ. παηδηά νξθαλά από έλα ή 

δύν γνλείο, άγακσλ κεηέξσλ, δηαδεπγκέλσλ ή ζε δηάζηαζε γνλέσλ, παηδηώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από γνλείο κε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξία, πνιπηέθλσλ 

νηθνγελεηώλ, θιπ). 

Για κάθε πεπίπηωζη απαιηείηαι ηο απαπαίηηηο δικαιολογηηικό πος αποδεικνύει 

ηον ειδικό λόγο. 


