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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Οη αηηήζεηξ εγγναθώκ θαη επακεγγναθώκ 2022-2023 γηα ημκ Παηδηθό 

Σηαζμό Άκς Μενάξ  θαη ημκ Παηδηθό Σηαζμό Ομβνμδέθηε, οπμβάιιμκηαη ζημ 

θηίνημ ημο Γνοπανείμο Πμιηηηζηηθμύ Κέκηνμο θαζεμενηκά από Δεοηένα έςξ 

Παναζθεοή από ηηξ 09:00 έςξ 14:00, από τημ 10 Μαΐοσ έως και 31 Μαΐοσ 

2022. 

Γηα ηεκ οπμβμιή ηςκ αηηήζεςκ απαηημύκηαη ηα θάηςζη δηθαημιμγεηηθά, πμο 

απαιτείται μα επισσμαυθούμ, ώζηε ε αίηεζε κα ιεθζεί οπόρε γηα ηεκ επηιμγή 

ηςκ θηιμλεκμομέκςκ παηδηώκ θαηά ηε κέα παηδαγςγηθή πνμκηά : 

1. Σομπιενςμέκε αίηεζε εγγναθήξ ή επακεγγναθήξ 

2. Πηζημπμηεηηθό μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ή ζύμθςκμο ζομβίςζεξ 

ηειεοηαίμο ελαμήκμο. 

3. Λεληανπηθή πνάλε γέκκεζεξ ημο παηδημύ, ηειεοηαίμο ελαμήκμο. 

4. Βεβαίςζε ενγμδόηε όηη θαη μη δομ γμκείξ είκαη ενγαδόμεκμη ή 

πνόθεηηαη κα ενγαζημύκ εκηόξ μεκόξ από ηεκ οπμβμιή ηεξ αίηεζεξ 

εγγναθήξ, με πνμζδημνηζμό ημο ύρμοξ ηςκ απμδμπώκ ημοξ θαη 

ακηίγναθμ ακαγγειίαξ πνόζιερεξ ηεξ αηημύζαξ/ημο αηημύκημξ ή ηεξ 

ζύμβαζεξ μαδί με ημ έκηοπμ Γ4 (εηήζημξ πίκαθαξ πνμζςπηθμύ). Οη 

ειεύζενμη επαγγειμαηίεξ ζα πνμζθμμίζμοκ θςημηοπία απμθόμμαημξ 

εηζθμνώκ ζημκ Ο.Α.Γ.Γ ηειεοηαίμο δημήκμο (ελμθιεμέκμο ή με). 



5. Βεβαίςζε ακενγίαξ από ημκ ΟΑΓΔ ή θάνηα ακενγίαξ ζε ηζπύ, ημο 

γμκέα ή ηςκ γμκέςκ πμο είκαη άκενγμη. 

6. Φςημηοπία ιμγανηαζμμύ ΔΓΗ ή ζηαζενήξ ή θηκεηήξ ηειεθςκίαξ ή 

ζομβόιαημ ζπηηημύ, όπμο πνμθύπηεη ε δηεύζοκζε θαημηθίαξ ηςκ 

γμκέςκ ή θεδεμόκςκ ημο παηδημύ. 

7. Βεβαίςζε Υγείαξ ημο παηδημύ ζομπιενςμέκε θαη οπμγεγναμμέκε από 

ημκ Παηδίαηνμ, θαζώξ θαη ακηίγναθμ ημο βηβιηανίμο ογείαξ ημο με ηα 

εμβόιηα πμο πνμβιέπμκηαη θάζε θμνά ακάιμγα με ηεκ ειηθία ημο 

παηδημύ. Γπίζεξ, απμηειέζμαηα Mantoux όπςξ θάζε θμνά 

πνμβιέπεηαη από ημ Γζκηθό Πνόγναμμα Γμβμιηαζμώκ. 

8. Ακηίγναθμ ηεξ δήιςζεξ θμνμιμγίαξ εηζμδήμαημξ ημο 2021 θαη 

ακηίγναθμ εθθαζανηζηηθμύ ζεμεηώμαημξ. Σηεκ πενίπηςζε πμο 

αθόμα δεκ έπεη μιμθιενςζεί ε δηαδηθαζία οπμβάιιεηαη οπεύζοκε 

δήιςζε θαη ηα απαηημύμεκα  πνμζθμμίδμκηαη πνηκ ηε ζοκεδνίαζε ηεξ 

επηηνμπήξ γηα κα ιεθζμύκ οπόρε ζηε μμνημδόηεζε ηεξ αίηεζεξ. 

9. Γηα εγγναθή παηδηώκ αιιμδαπώκ γμκέςκ απαηηείηαη άδεηα κόμημεξ 

παναμμκήξ ζηε πώνα μαξ θαη ηςκ δύμ γμκέςκ ζε ηζπύ.  

 Τα δηθαημιμγεηηθά πμο δεκ εθδίδμκηαη ζηεκ Γιιάδα, πνμζθμμίδμκηαη 

από ημοξ αηημύκηεξ κμμίμςξ επηθονςμέκα με ζθναγίδα ηεξ Φάγεξ 

(Apostille) από Πνμλεκηθή Ανπή. 

Γθόζμκ ζοκηνέπμοκ εηδηθμί ιόγμη απαηημύκηαη θαηά πενίπηςζε ηα 

αθόιμοζα έγγναθα: 

 Ακηίγναθμ Απόθαζεξ Υγεημκμμηθήξ Γπηηνμπήξ ζε πενίπηςζε 

αμαπηρίας με ποσοστό 67% γομέωμ τέκμοσ. 

 Λεληανπηθή πνάλε απώιεηαξ γμκέα γηα απόδεηλε 

μομογομεϊκής οικογέμειας. 

 Βεβαίςζε ζπμιήξ θμίηεζεξ ζε πενίπηςζε γομέα υοιτητή. 

 Βεβαίςζε ζηναημύ ζε πενίπηςζε γομέα στρατιώτη. 

Γηα ηεκ επακεγγναθή ζε πενίπηςζε πμο δεκ οπάνπμοκ μεηαβμιέξ ζηεκ 

μηθμγεκεηαθή θαηάζηαζε ακηί ημο δηθαημιμγεηηθμύ 2, απαηηείηαη οπεύζοκε 

δήιςζε ηςκ γμκέςκ πμο βεβαηώκεη ηε με μεηαβμιή. Η αίηεζε επακεγγναθήξ 

οπάγεηαη ζημ ζύζηεμα μμνημδόηεζεξ θαη ζοκεπώξ μμνημδμηείηαη. 

Σηλέυωμο Επικοιμωμίας: 22890-28636 (εσωτ.302) 

  Η Πνόεδνμξ ημο 

Π.Α. Κ.Ο «Γεώνγημξ Αληώηεξ»  

  Άκκα Καμμή 


