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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

 
Ο  ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΟΤ ΠΤΓΝΑ – ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ   (Γ.Η.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ.)  αλαθνηλψλεη φηη ηα 
θξηηήξηα θαη ε πεξίνδνο ππνβνιήο αηηήζεσλ εγγξαθψλ – επαλεγγξαθψλ ζηνπο Γεκνηηθνχο 
Παηδηθνχο Σηαζκνχο Αηγηλίνπ θαη Κνιηλδξνχ  γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018 – 2019, φπσο ςεθίζζεθαλ κε 
ηελ ππ' αξηζκ.  38/2018 (10-5-2018) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ  Σπκβνπιίνπ, είλαη ηα εμήο: 
1. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ εγγξαθψλ – επαλεγγξαθψλ ζηνπο Παηδηθνχο 
Αηγηλίνπ θαη Κνιηλδξνχ  Γήκνπ  Πχδλαο – Κνιηλδξνχ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 νξίδεηαη ε     
14-05-2018  θαη ιήμεο ε 31-05-2018. 
2. Οη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηα γξαθεία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ  Αηγηλίνπ θαη Κνιηλδξνχ, 
θαζεκεξηλά απφ 10:00 π.κ. έως 12:00 κκ. . 
3. Τα έληππα ησλ αηηήζεσλ εγγξαθψλ κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα δηαηίζεληαη ζηνπο γνλείο 
απφ ηηο ππεχζπλεο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ . 
θ. Υαηδεκάρθοσ Αλαζηαζία ( Παηδηθφο Σηαζκφο Αηγηλίνπ ηει.επηθνηλσλίαο : 2353022257) .  
θ. Ποιύδοσ Βαζηιηθή ( Παηδηθφο Σηαζκφο Κνιηλδξνχ ηει.επηθνηλσλίαο : 2353031255).  
4. Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηνπο Παηδηθνχο  Σηαζκνχο έρνπλ φια ηα παηδηά, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο 
πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ' αξηζκ. 41087(ΦΔΚ/4249/5-12-2017, ηεπρ. Β΄) ΚΥΑ , 
απαγνξεπνκέλεο απνιχησο ηεο εγγξαθήο παηδηψλ εθφζνλ θαη γηα φζν δηάζηεκα πάζρνπλ απφ 
κεηαδνηηθά λνζήκαηα. 
 
ΝΗΠΙΑΚΑ   ΚΑΙ  ΒΡΔΦΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 
Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ζηα λεπηαθά θαη  βξεθηθά ηκήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ , ζα 
γίλνληαη  δεθηά παηδηά ειηθίαο απφ (6) έμη κελψλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ Υπνρξεσηηθή 
Δθπαίδεπζε (Νεπηαγσγείν), δειαδή γελλεζέληα απφ 01-01-2015  έσο  28-02-2018. 
 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 Γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ζηνπο  Παηδηθνχο Σηαζκνχο Αηγηλίνπ θαη Κνιηλδξνχ απαηηνχληαη ηα 
εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
1. Αίηεζε ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ παηδηνχ. 
2. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ) θαη φπνπ απηφ δελ είλαη 
εθηθηφ, ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ  ή  ιεμηαξρηθή πξάμε ζπκθψλνπ  ζπκβίσζεο .  Όια 
ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ιεμηαξρηθέο πξάμεηο  αιινδαπψλ αξρψλ λα είλαη κεηαθξαζκέλα .  
3. Βεβαίσζε πγείαο ηνπ παηδηνχ, ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ παηδίαηξν, θαζψο θαη 
αληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο κε ηα εκβφιηα πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηελ ειηθία 
ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, απνηειέζκαηα θπκαηηναληίδξαζεο Mantoux, φπσο θάζε θνξά πξνβιέπεηαη 
απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ.  
4. Βεβαίσζε εξγνδφηε θαη γηα ηνπο δχν γνλείο αλ είλαη εξγαδφκελνη.  

Δηδηθά δηθαηνινγεηηθά αλά πεξίπησζε: 
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α) Γηα εξγαδφµελνπο: 
• Σηνλ   ηδησηηθφ   ηνµέα,   απαηηείηαη   πξφζθαηε  βεβαίσζε   εξγαζίαο   απφ  ηνλ 

εξγνδφηε θαη  ζρεηηθή βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα  ή αληίγξαθν ηεο αλαγγειίαο 
πξφζιεςεο ή αληίγξαθν ζχµβαζεο µε ηνλ εξγνδφηε. 

• Σην ∆εµφζην, Τνπηθή Απηνδηνίθεζε ή ΝΠ∆∆ απηψλ, απαηηείηαη πξφζθαηε βεβαίσζε 
εξγαζίαο. 

β) Γηα ειεχζεξνπο επαγγειµαηίεο: 
• Όζνη είλαη απηναπαζρνινχµελνη εθηφο  πξσηνγελή ηνµέα, απαηηείηαη Υπεχζπλε 
δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί µε δηαθνπήο ηεο άζθεζεο ηνπ επηηεδεχµαηνο. 

• Όζνη  είλαη  απηναπαζρνινχµελνη  ζηνλ  πξσηνγελή ηνµέα, απαηηείηαη  βεβαίσζε 
αζθαιίζεσο απφ ηνλ Ο.Γ.Α. 

   γ) Γηα άλεξγνπο γνλείο: 
      •   Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ ή θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ ηνπ γνλέα ή ησλ γνλέσλ πνπ 
          είλαη άλεξγνη.  
5. Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα Δθνξίαο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 
Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη ε εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο, ζα ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηεο 
δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1) ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ή ππεχζπλε δήισζε 
ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ησλ θνξνινγηθψλ 
δειψζεσλ 
6. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα ή ηνπ θεδεκφλα γηα ηελ πξνζέιεπζε θαη ηελ  παξαιαβή ηνπ  
παηδηνχ απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ .  
7.   Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο (ινγαξηαζκφο ΓΔΗ,ΓΔΥΑΚ, ΟΤΔ ή άιιν) θαη 
8. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ε Δπηηξνπή Δπηινγήο  ζεσξεί απαξαίηεην  ζε εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο:  
α.) Γηα  γνλείο µε  παηδί µε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% θαη άλσ  ή γνλέα µε πνζνζηφ 
αλαπεξίαο  50% θαη  άλσ,  απαηηείηαη  βεβαίσζε  Υγεηνλνµηθήο  Δπηηξνπήο  ή βεβαίσζε 
απφ ∆εµφζην Ννζνθνµείν. 
β) Γηα παηδί νξθαλφ απαηηείηαη ιεμηαξρηθή πξάμε ηνπ απνβηψζαληνο γνλέα,  εάλ απηφ δελ 
αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
γ)  Γηα  γνλείο  θνηηεηέο ή  ζπνπδαζηέο απαηηείηαη  βεβαίσζε  ηειεπηαίνπ  εμαµήλνπ 
ζπνπδψλ απφ ηε Γξαµµαηεία ηεο Σρνιήο. 
δ)  Γηα  γνλέα   πνπ ππεξεηεί  ηε  ζηξαηησηηθή ηνπ  ζεηεία  απαηηείηαη  βεβαίσζε  απφ 
αξµφδηα ζηξαηησηηθή ππεξεζία. 
ε) Γηα  δηαδεπγµέλνπο απαηηείηαη  αληίγξαθν  δηαδεπθηεξίνπ  (εάλ  απηφ  δελ  αλαθέξεηαη ζην  
πηζηνπνηεηηθφ  νηθνγελεηαθήο  θαηάζηαζεο). Γηα γνλείο ζε δηάζηαζε απαηηείηαη αίηεζε 
δηαδπγίνπ ή νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηεο δηάζηαζεο, θαζψο θαη δηθαζηηθή  
απφθαζε επηµέιεηαο  ή νπνηνδήπνηε  απνδεηθηηθφ  έγγξαθν ηεο  επηµέιεηαο, εάλ νη γνλείο 
είλαη δηαδεπγµέλνη ή ελ δηαζηάζεη. 
δ) Γηα  ηνλ  νξηζµφ ηνπ  νηθνγελεηαθνχ εηζνδήµαηνο απαηηείηαη ε πξνζθφµηζε ηνπ 
εθθαζαξηζηηθνχ  ζεµεηψµαηνο  ηνπ  ηξέρνληνο νηθνλνµηθνχ  έηνπο  ή ππεχζπλε δήισζε 
ζρεηηθά µε ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεµα µέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ησλ 
θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 
    Οη αηηνχληεο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζα δειψλνπλ ππεχζπλα φηη αλήθνπλ  ζε 
θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθέο θαηεγνξίεο θαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ παηδηνχ, ζα 
πξνζθνµίδνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζα ην απνδεηθλχνπλ. Σε πεξίπησζε 
µε πξνζθφµηζεο  ησλ  απαξαίηεησλ  δηθαηνινγεηηθψλ, αθαηξνχληαη  ηα επηπιένλ  µφξηα ηεο  
ζπγθεθξηµέλεο θαηεγνξίαο θαη γίλεηαη λέα  θαηάηαμε  ζηνλ  πίλαθα ππνςεθίσλ γηα 
θηινμελία παηδηψλ. 
9. Γηα ηελ  εγγξαθή παηδηνχ αιινδαπψλ γνλέσλ απφ ηξίηεο ρψξεο, εθηφο ησλ 
αλαθεξφµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη θαη ε άδεηα δηαµνλήο ζε  
ηζρχ. Σε  πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη ε άδεηα δηαµνλήο, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξµφδηνπ 
θνξέα, φηη έρεη θαηαηεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε αλαλέσζήο ηεο. 
- Γηα ηελ επαλεγγξαθή ηνπ παηδηνχ απαηηνχληαη φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά.  
10. Η κεηαθνξά ησλ παηδηψλ πξνο ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ γνλέσλ .  
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Μορηοδόηεζε αηηήζεωλ εγγραθώλ θαη επαλεγγραθώλ λεπίωλ θαη βρεθώλ  
ζηοσς παηδηθούς  ζηαζµούς 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα 40 µφξηα 

Γνλείο ζπνπδαζηέο ή θνηηεηέο ή ζηξαηεπµέλνη 20 µφξηα 

Αλ ππάξρεη παηδί µε πνζνζηφ αλαπεξίαο> 35% 
ζηελ νηθνγέλεηα 

20 µφξηα 

Γνληφο µε πνζνζηφ αλαπεξίαο>50% 20 µφξηα 

Άλεξγνο  παηέξαο  (δειηίν αλεξγίαο) 
Άλεξγε µεηέξα (δειηίν αλεξγίαο) 

10 µφξηα 
10 µφξηα 

Γηα θάζε αλήιηθν παηδί  ηεο νηθνγέλεηαο 5 µφξηα 

 
ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΟΝΔΩΝ 

Δξγαδφµελνο παηέξαο 50 µφξηα 

Δξγαδφµελε µεηέξα 50 µφξηα 

 
ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 
  Κάηνηθνο ∆ήµνπ                                    20 µφξηα 
 
 
ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ∆ΙΟΤ 
  Δγγξαθή θνηηνχλησλ παηδηψλ       50 µφξηα 

 
 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΔΙΟ∆ΗΜΑ 

Δηζφδεµα µέρξη 10.000€ 50 µφξηα 

Δηζφδεµα απφ 10.001€-15.000€ 45 µφξηα 

Δηζφδεµα απφ 15.001€-20.000€ 40 µφξηα 

Δηζφδεµα απφ 20.001€-25.000€ 35 µφξηα 

Δηζφδεµα απφ 25.001€-30.000€ 30 µφξηα 

Δηζφδεµα απφ 30.001€-35.000€ 25µφξηα 

Δηζφδεµα απφ 35.001€-40.000€ 20 µφξηα 

Δηζφδεµα απφ 40.001€-45.000€ 15µφξηα 

Δηζφδεµα απφ 45.001€-50.000€ 10 µφξηα 

Δηζφδεµα απφ 50.001€-55.000€ 5 µφξηα 

Δηζφδεµα απφ 55.001€ θαη πάλσ 0 µφξηα 

Σε  πεξίπησζε ηζνβαζµίαο ε θαηάηαμε  ζα  γίλεηαη ζχµθσλα µε  ην  ζπλνιηθφ 

νηθνγελεηαθφ   εηζφδεµα   θαη   αλ ππάξρεη   εθ  λένπ   ηζνβαζµία   ζα πξαγµαηνπνηείηαη 

θιήξσζε,  ε  νπνία δηελεξγείηαη απφ  ηελ  Δπηηξνπή Δπηινγήο παξνπζία ησλ 
ελδηαθεξνµέλσλ. 
Σηνπο  Παηδηθνχο Σηαζκνχο Αηγηλίνπ θαη Κνιηλδξνχ  ζα  ζπληάζζνληαη μερσξηζηέο 
θαηαζηάζεηο µνξηνδφηεζεο γηα ηα βξέθε  (απφ 6 µελψλ  έσο  2,5 εηψλ) θαη μερσξηζηέο γηα 
ηα λήπηα (απφ 2,5 έσο  ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε) έηζη ψζηε  λα 
ζπγθξνηνχληαη ηα ηµήµαηα αλάινγα µε ηελ δπλαµηθφηεηα ηεο θάζε δνµήο  . 
  
 Δμαηξνχληαη ηεο µνξηνδφηεζεο θαη εγγξάθνληαη θαηά  πξνηεξαηφηεηα: 
α)  νξθαλά παηδηά απφ δχν γνλείο. 
β)  παηδηά πνιπηέθλσλ θαη νξθαλά απφ έλα γνλέα. 
γ) παηδηά  εξγαδνµέλσλ µεηέξσλ,  φηαλ  ήδε  ην  έλα  παηδί  ηεο  ίδηαο  νηθνγέλεηαο  έρεη 
επηιεγεί ζε µηα θαηεγνξία µε ην ζχζηεµα  µνξηνδφηεζεο, 
δ) παηδηά  ζηα  νπνία  παξνπζηάδεηαη  μαθληθή  αιιαγή  ηεο  νηθνγελεηαθήο  θαηάζηαζεο 
(ζάλαηνο, ζνβαξή αζζέλεηα, θιπ) µεηά απφ θνηλσληθή έξεπλα 
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ε)  παηδηά   γπλαηθψλ   πνπ  θηινμελνχληαη   ζην   δίθηπν   δνµψλ   θαηά   ηεο   βίαο   ησλ 
γπλαηθψλ. 
Δγγξαθέο παηδηψλ θαη’ εμαίξεζε µπνξνχλ λα γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, 
εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο. 
  

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΠΑΙΓΙΚΩΝ  ΣΑΘΜΩΝ  
Η ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ Σηαζκψλ  Αηγηλίνπ θαη Κνιηλδξνχ αξρίδεη ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη 
ηελ 31ε Ινπιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, επί πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα, δειαδή απφ Γεπηέξα έσο 
Παξαζθεπή. 
Οη Σηαζκνί δε ιεηηνπξγνχλ απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη ηελ 5ε Ιαλνπαξίνπ, θαζψο θαη απφ ηελ 
Μεγάιε Πέκπηε κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά. 
Οη Σηαζκνί, επίζεο, δηαθφπηνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο ησλ Γεκνζίσλ 
Υπεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ εκέξα κλήκεο ηνπ Πνιηνχρνπ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο πνπ 
ιεηηνπξγεί ν Σηαζκφο ή ηνπ ενξηαζκνχ εζληθνχ ηνπηθνχ γεγνλφηνο. 
Η ιεηηνπξγία ησλ Σηαζκψλ αξρίδεη απφ ηηο 7.00π.κ. θαη ιήγεη ζηηο 4:00κ.κ. 
Η επηινγή ησλ παηδηψλ ζα γίλεη θαηφπηλ κνξηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ 38/10-5-2018 απφθαζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ .  
Η επηηξνπή επηινγήο ζπληάζζεη έθζεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ  Σπκβνχιην, ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ηελ 
επηινγή ησλ θηινμελνχκελσλ παηδηψλ θαη ε έθζεζε αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ  θάζε 
παηδηθνχ ζηαζκνχ  .  
                                                                        Κοιηλδρός    11 -05 - 2018  
                                                                                 Ο Πρόεδρος  
                                                        ΓΗΦΟΠΑΠΟΤ  ΓΗΜΟΤ ΠΤΓΝΑ – ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ  
 
 
                                                                            Καιύβας  Γεώργηος  

ΑΔΑ: ΩΞΤΛΩ1Π-ΡΩΞ
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