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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ
γηα ηελ εγγξαθή θαη επαλεγγξαθή λεπίωλ ζηνπο Ξαηδηθνύο Πηαζκνύο
ηνπ Γήκνπ Οόδνπ γηα ην παηδαγωγηθό έηνο 2019-2020.
Ν Αληηδήκαξρνο Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο, Ξαηδείαο θαη Γηα Βίνπ Κάζεζεο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ
έρνληαο ππφςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ N.3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α/07-6-2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3463/2006 (ΦΔΘ 114 Α/28-6-2006) «Γεκνηηθφο θαη Θνηλνηηθφο Θψδηθαο».
3. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010(ΦΔΘ η. Α’ 112/8/13-7-2010) πεξί
«Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα»
θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Ρελ ππ. αξηζ. ΘΑ 41087/29.11.2017 (ΦΔΘ 4249/η. Β’/5-12-2017) πεξί «Ξξφηππνο Θαλνληζκφο
Ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ».
5. Ρελ ππ. αξηζ. Δγθχθιην Ξ. ΔΠ. 38/νηθ.42412/11-12-2017 πεξί «Δλεκέξσζε γηα ηηο ξπζκίζεηο
ηνπ λένπ Ξξφηππνπ Θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ
Πηαζκψλ».
6. Ρελ ππ’ αξηζ. 169/2018 (ΑΓΑ: Τ484Υ1Ο-ΤΓΖ) Απφθαζε (Ξξαθηηθφ 4/ 28-02-2018) ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Οφδνπ, ε νπνία επηθπξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 19966/2018 Απφθαζε ηνπ
Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ πεξί «Έγθξηζε Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο
Γεκνηηθψλ, Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ Γήκνπ Οφδνπ», ν νπνίνο απνηειεί
θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο γηα ην ζχλνιν ησλ δνκψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο πνπ
ιεηηνπξγνχλ εληφο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ ή λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ ή ηνπ Ηδξχκαηνο κε
ηελ επσλπκία Γεκνηηθφο Νξγαληζκφο Ξξφλνηαο Οφδνπ θαη ηεο Α.Κ.Θ.Δ. κε ηελ επσλπκία Αζηηθή
Κε Θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Αλάπηπμεο Γήκνπ Οφδνπ.
7. Ρελ ππ’ αξηζ. 381/26-04-2018 (ΑΓΑ:6Α4ΛΥ1Ο-Ν0Ρ) Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Οφδνπ, πεξί «Θαζνξηζκφο θνηλσληθφ - νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ ππνρξεσηηθή κνξηνδφηεζε
ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο – επαλεγγξαθήο θαη δηαδηθαζία επηινγήο θηινμελνχκελσλ παηδηψλ
ζηνπο Γεκνηηθνχο Ξαηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο Πηαζκνχο Γήκνπ Οφδνπ».
8. Ρελ ππ’ αξηζ. 447/αξηζ. πξση.2/5556/31-1-2019 (ΑΓΑ: Υ7ΑΕΥ1Ο-9Φ7) Απφθαζε Γεκάξρνπ
πεξί «Νξηζκφο Αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ».
9. Ρελ ππ. αξηζ. 697/10-10-2011 (ΑΓΑ: 45Ν1Υ1Ο-51Φ) Απφθαζε (Ξξαθηηθφ 22/10-10-2011) ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Οφδνπ, πεξί «’Έγθξηζε πξφηαζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κεληαίαο
νηθνλνκηθήο εηζθνξάο (ηξνθεία) ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο θαη Θέληξα Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο (ΘΓΑΞ) ηνπ Γήκνπ Οφδνπ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα.
10. Ρε δηάξζξσζε ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ.

Ξξνζθαιεί
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Ρνπο ελδηαθεξόκελνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα εγγξάςνπλ ή λα
επαλεγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο, ειηθίαο από 2,5 εηώλ έωο ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ
ππνρξεωηηθή εθπαίδεπζε, ζηηο δνκέο Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ (Ξαηδηθνί
Πηαζκνί) γηα ην παηδαγσγηθφ έηνο 2019-2020, λα ππνβάιινπλ απφ ηελ Ξαξαζθεπή 10
Καΐνπ 2019 έσο θαη ηελ Ξαξαζθεπή 31 Καΐνπ 2019, αηηήζεηο ζπκκεηνρήο γηα ηε
δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θηινμελνχκελσλ παηδηψλ, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, βάζεη ησλ
ζπλνιηθψλ κνξίσλ, χζηεξα απφ ηελ θαζηέξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο κνξηνδφηεζεο ησλ
αηηήζεσλ

εγγξαθήο

θαη

επαλεγγξαθήο

κε

βάζε

θνηλσληθννηθνλνκηθά

θξηηήξηα,

δηαζθαιίδνληαο ηελ ηήξεζε ηεο «αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο» θαη δηεπθνιχλνληαο ηφζν ηνπο
εξγαδφκελνπο φζν θαη ηνπο άλεξγνπο γνλείο ζηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο
θνηλσληθέο ππεξεζίεο αγσγήο θαη δηαπαηδαγψγεζεο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο .
Ν Γήκνο Οόδνπ ζπκκεηέρεη ωο θνξέαο ζην πξόγξακκα «Δλαξκόληζε Νηθνγελεηαθήο θαη
Δπαγγεικαηηθήο Εωήο» ( ΔΠΞΑ ) θαη γηα ην έηνο 2019-2020. Νη γνλείο , νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηηο
πξνϋπνζέζεηο έληαμεο ζην αλωηέξω πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζε απηό ύζηεξα
από ηελ δεκνζίεπζε ζρεηηθήο Αλαθνίλωζεο (Δ.Δ.Ρ.Α.Α. ) θαη λα παξαιάβνπλ ηελ αμία ηνπνζέηεζεο
(voucher).
Ξιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ην Ξξόγξακκα ζα δίλνληαη ζηε Γηεύζπλζε
Ξξνζρνιηθήο Αγωγήο & Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Γήκνπ Οόδνπ, ζηνπο Γεκνηηθνύο Ξαηδηθνύο
ζηαζκνύο θαη ζηελ Α.Κ.Θ.Δ.

Γηθαίωκα εγγξαθήο ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, έρνπλ:
 φια ηα παηδηά, ηα νπνία θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ (δειαδή
1/9/2019) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 2,5 εηώλ, απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο
εγγξαθήο παηδηψλ εθφζνλ θαη γηα φζν δηάζηεκα πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθά λνζήκαηα.
 παηδηά κε απηνεμππεξεηνύκελα σο πξνο ηελ αηνκηθή ηνπο πγηεηλή.
 πξνηάζζεηαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο παηδηψλ πνπ έρνπλ αλάγθε ηδηαίηεξεο θξνληίδαο γηα
θνηλσληθνχο ιφγνπο (φπσο παηδηά νξθαλά απφ δχν ή έλα γνλέα, κνλνγνλετθψλ
νηθνγελεηψλ, δηαδεπγκέλσλ ή ζε δηάζηαζε γνλέσλ θ.ιπ.).
Ρν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, ξπζκίδεηαη
κε ηελ ππ’ αξηζ. 169/2018 (ΑΓΑ: Τ484Υ1Ο-ΤΓΖ) Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Οφδνπ πεξί «Έγθξηζε Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ, Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ
Πηαζκψλ Γήκνπ Οφδνπ», ν νπνίνο θαη απνηειεί θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο γηα ην
ζχλνιν ησλ δνκψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ , ζε εθαξκνγή ηεο ππ. αξηζ.
ΘΑ 41087/29.11.2017 (ΦΔΘ 4249/η. Β’/5-12-2017) πεξί «Ξξφηππνο Θαλνληζκφο
Ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ» φπνπ κεηαμχ άιισλ
πξνβιέπνληαη:
 Ζ ιεηηνπξγία ησλ Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ αξρίδεη
ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Ηνπιίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο, επί πέληε
εκέξεο ηελ εβδνκάδα, δειαδή απφ Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή.
 Νη Πηαζκνί δηαθφπηνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο ηνλ κήλα
Αχγνπζην θαη δελ ιεηηνπξγνχλ απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη ηελ 5ε Ηαλνπαξίνπ
θαζψο θαη απφ ηελ Κεγάιε Ξέκπηε κέρξη θαη ηελ Θπξηαθή ηνπ Θσκά.
 Νη Πηαζκνί δελ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο ησλ Γεκνζίσλ πεξεζηψλ, ηελ
εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Ξνιηνχρνπ ηεο έδξαο ηνπ Πηαζκνχ θαη ηελ εκέξα ηεο ηνπηθήο
εζληθήο ενξηήο.
 Ρν σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ Πηαζκψλ αξρίδεη απφ ηελ 7:00 θαη ιήγεη ηελ 16:00.
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ΞΑΗΓΗΘΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΓΖΚΝ ΟΝΓΝ

ΡΚΖΚΑ

Α/Α

Γνκή

Γπλακηθόηεηα
βάζεη αδείαο

Δπηθνηλωλία

ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΩΓΖΠ & ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ

ΡΚΖΚΑ
ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ
ΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ
ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ
ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ
ΔΛΝΡΖΡΑΠ
ΟΝΓΝ
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Α' Ξαηδηθφο Πηαζκφο Αγίνπ
Ληθνιάνπ Γ.Δ. Οφδνπ
Β' Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο Πηαζκφο
Σξήζηνπ Ρζηγάληε Γ.Δ. Οφδνπ
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Γ' Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο Πηαζκφο
Βνξείνπ Ζπείξνπ Γ.Δ. Οφδνπ

1

4
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ΡΚΖΚΑ
ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ
ΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ
ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ
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ΟΝΓΝ
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ΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ
ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ
ΓΡΗΘΖΠ
ΟΝΓΝ
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ΠΡ' Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο
Πηαζκφο Ονδηαθήο Έπαπιεο
Γ.Δ. Οφδνπ
Ξαηδηθφο Πηαζκφο Φαιεξαθίνπ
(Άγηνο Λεθηάξηνο) Γ.Δ.
Θαιιηζέαο
Ξαηδηθφο Πηαζκφο Θαιπζηψλ
Γ.Δ. Θαιιηζέαο
Ξαηδηθφο Πηαζκφο Αζθιεπεηνχ
Γ.Δ. Λφηηαο Οφδνπ
Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο Πηαζκφο
Γ.Δ. Αξραγγέινπ
Γεκνηηθφο Βξεθνλεπηαθφο
Πηαζκφο Αθάληνπ Βαζίιεηνο
Ρξηαληαθχιιαο
Γεκνηηθφο Βξεθνλεπηαθφο
Ξπιψλαο Γ.Δ. Ιηλδίσλ
Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο Πηαζκφο
Θξεκαζηήο Γ.Δ. Ξεηαινχδσλ
Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο Πηαζκφο
Ξαξαδεηζίνπ Γ.Δ. Ξεηαινχδσλ
Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο Πηαζκφο
Ξαζηίδαο Γ.Δ. Ξεηαινχδσλ
Ξαηδηθφο Πηαζκφο Γ.Θ.
Δκπσλαο Γ.Δ. Αηηαβχξνπ
Γεκνηηθφο Βξεθνλεπηαθφο
Πηαζκφο Πηαζκφο Πνξσλήο
Α.Κ.Θ.Δ.
Κνλάδα Φξνληίδαο
Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη
Γηαπαηδαγψγεζεο (Κ.Φ.Ξ.Α.&
Γ.) Ξεξηνρή Αλδξέα Κνζρφβε
Γήκνπ Οφδνπ
Ξαηδηθφο Πηαζκφο Λένπ
Λνζνθνκείνπ Γήκνπ Οφδνπ
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ΑΔΑ: ππνβνιήο
67ΧΙΩ1Ρ-ΞΨΦ
πνβνιή αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο – Ξξνζεζκία θαη δηαδηθαζία
πεπζύλωλ Γειώζεωλ Δγγξαθήο θαη Δπαλεγγξαθήο.
















Νη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία, πξνζέξρνληαη
ζηνλ Γεκνηηθφ Ξαηδηθφ Πηαζκφ ηεο πεξηνρήο ηνπο ή ζηε Γηεχζπλζε Ξξνζρνιηθήο
Αγσγήο & Γεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ ( εληφο Ονδηαθήο Έπαπιεο )
θαη ζηελ Α.Κ.Θ.Δ. φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 08:30 έσο 13:30 θαη
ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο θαη Έληππα Αηηήζεσλ - πεχζπλσλ Γειψζεσλ πξνθεηκέλνπ
ζηελ ζπλέρεηα λα ππνβάιινπλ ηελ ζρεηηθή Αίηεζε-πεχζπλε Γήισζε ζπκκεηνρήο κε
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Ζ επζχλε ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο θαη ηεο πξνζθφκηζεο φισλ ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Δλδερφκελα
ζθάικαηα θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηνλ απνθιεηζκφ
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηε κε νξζή κνξηνδφηεζε ηνπ.
Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα δειψζνπλ κέρξη ηέζζεξηο ( 4 )
Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο πνπ επηζπκνχλ θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ( απφ 1ε έσο 4ε επηινγή )
ζεκεηψλνληαο απηνχο ζηα πξνβιεπφκελα πεδία ηεο ΑΗΡΖΠΖΠ θαη θαζνξίδνληαο ηε ζεηξά
πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ( 1ε , 2ε θ.ν.θ.). Πε πεξίπησζε
κε ζπκπιήξσζεο ζην έληππν ηεο αίηεζεο, Ξαηδηθφ Πηαζκφ πξνηίκεζεο, ζεσξείηαη φηη
έρεη επηιέμεη φινπο ηνπο Πηαζκνχο θαη κε ηελ ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ νηθεία
αλαθνίλσζε. Δλδηαθεξφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ελ ιφγσ δηαδηθαζία κε πεξηζζφηεξεο
ηεο κηαο ( 1 ) πξνηίκεζεο, εθφζνλ δελ απνδερζνχλ ξεηά ή ζησπεξά ηε ζέζε ζην
Πηαζκφ ζηνλ νπνίν επηιέγνληαη, ζεσξείηαη φηη παξαηηνχληαη απφ φιεο ηηο πξνηηκήζεηο
ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ δηαγξάθνληαη απφ ηνπο νηθείνπο πίλαθεο θαηάηαμεο.
Αηηήζεηο - πεχζπλεο Γειψζεηο γηα ηηο δνκέο (Ξαηδηθνί Πηαζκνί ) πνπ βξίζθνληαη ζηα
φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Οφδνπ (πφιε Οφδνπ) ζα ππνβάιινληαη θαη ζα
πξσηνθνιινχληαη κε φια ηα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά ζην θεληξηθφ Ξξσηφθνιιν
ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θαη ζα δηαβηβάδνληαη αξκνδίσο ζηελ Γηεχζπλζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
θαη Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ.
Αηηήζεηο - πεχζπλεο Γειψζεηο γηα ηηο δνκέο (Ξαηδηθνί Πηαζκνί) πνπ βξίζθνληαη ζηα
απνθεληξσκέλα ηκήκαηα Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Οφδνπ, ζα ππνβάιινληαη θαη ζα
πξσηνθνιινχληαη κε φια ηα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά ζηα Γξαθεία Ξξσηνθφιινπ
ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θαη ζα δηαβηβάδνληαη αξκνδίσο ζηελ
Γηεχζπλζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ.
Κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ρνξεγείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν αξηζκφο
πξσηνθφιινπ ν νπνίνο απνηειεί θαη ηνλ θωδηθό αξηζκό αίηεζεο θαη ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο εκεξνκελία ππνβνιήο, ζπληζηά δε εμνπζηνδφηεζε πξνο ηελ
ππεξεζία γηα ηε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αηηνχληνο απνθιεηζηηθά γηα
ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο. πνβνιή λέαο αίηεζεο ζε αληηθαηάζηαζε ηεο
πξνεγνχκελεο ή θαηφπηλ αθχξσζεο ηεο, γίλεηαη δεθηή έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ .
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο Αηηήζεσλ - πεπζχλσλ Γειψζεσλ γηα ηηο εγγξαθέο θαη
επαλεγγξαθέο ησλ παηδηψλ ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ γηα ην
παηδαγσγηθφ έηνο 2019-2020 θαζνξίδεηαη, από Ξαξαζθεπή 10 Καΐνπ 2019 θαη
ώξα 8:30 κέρξη θαη ηελ Ξαξαζθεπή 31 Καΐνπ 2019 θαη ώξα 13:30 (κε αξηζκ.
πξωηνθόιινπ).
Ζ παξνχζα Ξξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ « ΓΗΑΓΔΗΑ » θαη ηνπ
Γήκνπ Οφδνπ
(http://www.rhodes.gr/?page_id=8073,) φπνπ δηαηίζεληαη Έληππα
Αηηήζεσλ - πεχζπλσλ Γειψζεσλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ «Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο
Γεκνηηθψλ Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ»

ΑΔΑ: 67ΧΙΩ1Ρ-ΞΨΦ
Γηαδηθαζία Δπηινγήο Αηηήζεωλ – πεύζπλωλ Γειώζεωλ Δγγξαθήο θαη
Δπαλεγγξαθήο, Αλάξηεζε θαη Αλαθνίλωζε απνηειεζκάηωλ
 Ζ απφθαζε επηινγήο ησλ Αηηήζεσλ – πεχζπλσλ Γειψζεσλ Δγγξαθήο θαη
Δπαλεγγξαθήο, γίλεηαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, απφ ηξηκειή Δηδηθή Δπηηξνπή
Δπηινγήο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Οφδνπ θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
ηεο ΑΚΘΔ, βάζεη θνηλσληθφ - νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ.
381/26-04-2018 (ΑΓΑ:6Α4ΛΥ1Ο-Ν0Ρ) Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Οφδνπ,
ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηεο θάζε αίηεζεο, ηηο επηινγέο ησλ
αηηνχλησλ/νπζσλ φπσο δειψζεθαλ ζηελ Αίηεζε-πεχζπλε Γήισζε θαηά ζεηξά
πξνηίκεζεο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε δπλακηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηθνχ ζηαζκνχ.
 Πε πεξίπησζε ηζνβαζκηψλ πξνεγείηαη ν/ε αηηψλ/νπζα πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη
πεξηζζφηεξα κφξηα ζην πξψην θξηηήξην (νηθνλνκηθφ θξηηήξην) θη αλ απηά ζπκπίπηνπλ,
πξνεγείηαη ν/ε αηηψλ/νπζα κε ην ρακειφηεξν εηήζην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.
Αλ θαη πάιη απηά ζπκπίπηνπλ, πξνεγείηαη ν/ε αηηψλ/νπζα πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ηα
πεξηζζφηεξα κφξηα ζην δεχηεξν θξηηήξην (θνηλσληθφ θξηηήξην) θαη νχησ θαζεμήο.
 Ζ αλάξηεζε ησλ Ξξνζσξηλψλ Ξηλάθσλ Δπηινγήο, Δπηιαρφλησλ θαη Απνξξηθζεηζψλ
Αηηήζεσλ,
ζα
γίλεη
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
http://www.rhodes.gr/?page_id=8073, ζηνπο Γεκνηηθνχο Ξαηδηθνχο ζηαζκνχο, ζηε
Γηεχζπλζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο & Γεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη ζηελ Α.Κ.Θ.Δ.
 Ζ αλαδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεηαη απφ ηνπο αηηνχληεο/νχζεο κε ηνλ
αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο Αίηεζεο- πεχζπλε Γήισζε ηνπο.
 πνβνιή ηπρφλ Δλζηάζεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κπνξεί λα θαηαηεζεί εληόο ηξηώλ
(3) εκεξώλ απφ ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ.
 Ζ αλάξηεζε ησλ νξηζηηθψλ Ξηλάθσλ Δπηινγήο, Δπηιαρφλησλ θαη Απνξξηθζεηζψλ
Αηηήζεσλ, κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ απφ ηελ ηξηκειή Δηδηθή Δπηηξνπή
Δπηινγήο, ζα γίλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Οφδνπ. Ζ αλαδήηεζε
ησλ
απνηειεζκάησλ ζα γίλεηαη απφ ηνπο αηηνχληεο/νχζεο κε ηνλ αξηζκό πξωηνθόιινπ
ηεο Αίηεζεο- πεχζπλε Γήισζε ηνπο.
 Νη επηιεγέληεο σθεινχκελνη/εο κε βάζε ηνπο νξηζηηθνχο Ξίλαθεο , νθείινπλ λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία , ψζηε λα ιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο
γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο ζηηο δνκέο πξνζρνιηθήο αγσγήο ηνπ Γήκνπ
Οφδνπ θαηά ηνλ κήλα Πεπηέκβξην.
 Νη θελέο ζέζεηο θαιχπηνληαη κεηά απφ ηπρφλ δηαγξαθή παηδηνχ ,ιακβάλνληαο ππφςε
ηνλ Ξίλαθα Δπηιαρφλησλ.
 Πεκεηψλεηαη φηη ,αηηήζεηο εγγξαθήο γίλνληαη δεθηέο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελ
ιφγσ δηαδηθαζίαο θαη θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο , κνξηνδνηνχληαη μερσξηζηά σο
εθπξφζεζκεο θαη εμππεξεηνχληαη εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο θαη δελ εθθξεκνχλ
εκπξφζεζκεο αηηήζεηο.

ΑΔΑ: 67ΧΙΩ1Ρ-ΞΨΦ
Γηαδηθαζία κνξηνδόηεζεο : Ρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη κνξηνδφηεζεο
γηα ηελ επηινγή
παηδηψλ ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ , απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ
Ξίλαθα .
ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΝΟΗΝΓΝΡΝΚΔΛΩΛ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ
ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ
ΠΚΦΩΛΑ
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑ

ΚΔ

ΡΝ

ΔΡΖΠΗΝ

ΠΛΝΙΗΘΝ

ΚΝΟΗΑ

1.

ΚΔΣΟΗ 10.000 €

50

2.

10.001 – 12.500 €

45

3.

12.501 – 15.000 €

40

4.

15.001 – 17.500 €

35

5.

17.501 – 20.000 €

30

6.

20.001 – 25.000 €

20

7.

25.001 – 30.000 €

10

8.

30.001€ - 35.000 €

5

9.

35.001 ΘΑΗ ΑΛΩ

0

ΘΝΗΛΩΛΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ/ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
1.

ΓΝΛΔΑΠ ΑΚΔΑ ΑΞΝ 50% ΘΑΗ ΑΛΩ (κε ηεθκεξίωζε ηεο
αλαπεξίαο),
ΓΝΛΔΗΠ ΚΔ ΡΔΘΛΑ ΑΚΔΑ ΑΞΝ 50% ΘΑΗ ΑΛΩ (κε
ηεθκεξίωζε ηεο αλαπεξίαο)

2.

3.

ΚΝΛΝΓΝΛΔΪΘΔΠ ΝΘΝΓΔΛΔΗΔΠ (γνλείο άγακνη έρνληεο
γνληθή κέξηκλα, ζε ρεξεία, δηαδεπγκέλνη έρνληεο
γνληθή κέξηκλα κε ηεθκεξίωζε ηεο δηάζηαζεο)

ΚΝΟΗΑ

50

50

ΓΗΑΕΔΓΚΔΛΝΗ/ΔΠ
ΠΔ ΓΗΑΠΡΑΠΖ (κε ηεθκεξίωζε ηεο δηάζηαζεο)

40

4.

ΞΑΡΔΟΑΠ ΠΡΟΑΡΔΠΗΚΝΠ, ΓΝΛΔΑΠ ΦΝΗΡΖΡΖΠ/ΡΟΗΑ
(ρωξίο εηζόδεκα)

40

5.

ΡΟΗΡΔΘΛΝΗ, ΞΝΙΡΔΘΛΝΗ

40

6.

ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ ΚΔ 2 ΞΑΗΓΗΑ

20

ΔΟΓΑΠΗΑΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ/ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ/
ΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΠΣΔΠΖ ΘΑΗ ΔΗΓΝΠ
ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΔΟΓΑΠΗΑ/ΑΛΔΟΓΗΑ
ΑΛΔΟΓΝΗ/ΔΠ (ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝΗ/ΔΠ ΠΡΝ ΚΖΡΟΩΝ ΡΝ
1.
ΝΑΔΓ ΘΑΗ ΚΔ ΓΔΙΡΗΝ ΑΛΔΟΓΗΑΠ ΠΔ ΗΠΣ Ή ΑΙΙΝ
ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΔΓΓΟΑΦΝ)
ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ/ΔΠ ΚΔ ΠΚΒΑΠΖ ΚΔΟΗΘΖΠ
2.
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ, ΚΔ ΠΚΒΑΠΖ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ,
ΚΔ ΔΟΓΝΠΖΚΝ
3.

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ/ΔΠ (ΚΗΠΘΩΡΔΠ, ΞΙΖΟΝΠ
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ)
ΑΡΝΞΑΞΑΠΣΝΙΝΚΔΛΝΗ/ΔΠ

ΚΝΟΗΑ
50

40
30

ΑΙΙΑ ΚΝΟΗΝΓΝΡΝΚΔΛΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ
1.

ΔΞΑΛΔΓΓΟΑΦΖ ΠΔ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ ΓΖΚΝ ΟΝΓΝ

30

2.

ΑΓΔΟΦΝΠ/ΑΓΔΟΦΖ ΔΞΑΛΔΓΓΟΑΦΝΚΔΛΝ ΛΖΞΗΝ

30

ΑΔΑ: 67ΧΙΩ1Ρ-ΞΨΦ
Απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά Δγγξαθήο θαη Δπαλεγγξαθήο
1) Αίηεζε-πεχζπλε Γήισζε απφ ηνλ Γνλέα ή ηνλ Θεδεκφλα ηνπ παηδηνχ (επηζπλάπηεηαη
έληππν).
2) Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (θαη κε απηεπάγγειηε
αλαδήηεζε) θαη φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ (θαη
κε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε) θαη ιεμηαξρηθή πξάμε ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο.
3) Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ απφιπηα ηελ εξγαζία ησλ γνλέσλ –θεδεκφλσλ,
Γηα εξγαδφκελνπο:
 ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα, βεβαίσζε εξγνδφηε (επηζπλάπηεηαη έληππν):

4)
5)

6)

7)

α) γηα θάζε εξγαδφκελν γνλέα, κε πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ απνδνρψλ θαη
αληίγξαθν αλαγγειίαο πξφζιεςεο ή ηεο ζχκβαζεο ηνπ θαη αληίγξαθν αλαγγειίαο καδί
κε ην έληππν Δ4 (εηήζηνο πίλαθαο πξνζσπηθνχ), κε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
βεβαίσζεο, θαζψο θαη ην είδνο απαζρφιεζεο (πιήξεο ή κεξηθή απαζρφιεζε, ανξίζηνπ
ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ).
β) γηα θάζε γνλέα πνπ πξφθεηηαη λα εξγαζζεί εληφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο εγγξαθήο κε πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ απνδνρψλ θαζψο θαη ηνπ είδνπο
απαζρφιεζεο (πιήξεο ή κεξηθή απαζρφιεζε, ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ), κε
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηεο αλαγγειίαο πξφζιεςεο ή ηεο ζχκβαζεο ηνπ, καδί κε ην
έληππν Δ4.
 ζην δεκόζην, πξφζθαηε βεβαίσζε εξγαζίαο
 απηναπαζρνινύκελνπο εθηόο πξωηνγελή ηνκέα, απαηηνχληαη:
Αληίγξαθν ηεο Γήισζεο Δλάξμεσο Δπηηεδεχκαηνο ζηελ Γ.Ν.. θαη Βεβαίσζε
αζθαιηζηηθνχ θνξέα φηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη εηζθνξέο, ή βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ
θνξέα φηη είλαη αζθαιηζκέλνο/ε, αθφκε θαη αλ νθείιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο,
 απηναπαζρνινύκελνπο ζηνλ πξωηνγελή ηνκέα, απαηηείηαη: Βεβαίσζε
αζθαιίζεσο απφ ηνλ Ν.Γ.Α., φηη είλαη άκεζα αζθαιηζκέλε/νο θαηά ην ηξέρνλ έηνο ή
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα,
 κε εξγόζεκν απαηηείηαη: Βεβαίσζε εξγνδφηε κε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
βεβαίσζεο θαη ηνπ είδνπο απαζρφιεζεο θαη Δξγφζεκν (αληίγξαθν εξγφζεκνπ) θαη
απφδεημε θαηάζεζεο ζε ηξάπεδα ηειεπηαίνπ έηνπο
Γηα άλεξγνπο: βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΝΑΔΓ ή θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ, ηνπ γνλέα ή
ησλ γνλέσλ πνπ είλαη άλεξγνη.
Ηαηξηθέο Βεβαηψζεηο:
α) Ξηζηνπνηεηηθφ πγείαο (επηζπλάπηεηαη έληππν) ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ
ηνλ παηδίαηξν,
β) θσηνηππία ηεο 1εο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο φπνπ αλαγξάθεηαη ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ παηδηνχ θαη ησλ ζειίδσλ κε ηα εκβφιηα πνπ πξνβιέπνληαη θάζε
θνξά αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ,
γ) πξφζθαηα απνηειέζκαηα θπκαηηλναληίδξαζεο Κantoux, φπσο θάζε θνξά
πξνβιέπεηαη απφ ην Δζληθφ Ξξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ.
Φσηναληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1) θαη Ξξάμε Γηνηθεηηθνχ
Ξξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ (εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα) ησλ γνλέσλ γηα ην θνξνινγηθφ έηνο
2018 (δειαδή εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ 01-01-2018 έσο θαη 31-12-2018).
πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 (επηζπλάπηεηαη έγγξαθν).
 Ρνπ νξηζκνχ ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ πνπ ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξαιαβή ησλ
παηδηψλ απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ (π.ρ. νλνκαηεπψλπκν κεηέξαο / παηέξα / γηαγηάο /
παππνχ θ.η.ι.)
 Ρεο θαηαβνιήο ηεο κεληαίαο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο, ε νπνία θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο
θνξνινγηθήο δήισζεο ην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα έσο 31 Ηνπιίνπ 2020.
 Ρεο
απνδνρήο
ηνπ
Θαλνληζκνχ
Ιεηηνπξγίαο
Γεκνηηθψλ,
Ξαηδηθψλ
θαη
Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ Γήκνπ Οφδνπ,
 Ρεο απνδνρήο ρξέσζεο ηνπ ΑΦΚ ηνπ αηηνχληνο/νπζαο.
 Ρελ ψξα αλαρψξεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ.

Ρεο ζπκθσλίαο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλΑΔΑ:
ηεο67ΧΙΩ1Ρ-ΞΨΦ
Αίηεζεο- πεχζπλεο
Γήισζεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Γηεχζπλζεο Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηεο
Α.Κ.Θ.Δ.
8) Γηα ηελ εγγξαθή παηδηψλ αιινδαπψλ γνλέσλ ζηνλ Πηαζκφ εθηφο ησλ πξνεγνπκέλσλ
δηθαηνινγεηηθψλ, απαηηείηαη:
α) άδεηα λφκηκεο παξακνλήο ζηε ρψξα καο, φπσο απηή απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
θάζε θνξά δηαηάμεηο,


β) Κεηαθξαζκέλε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (ηειεπηαίνπ ηξίκελνπ) ή
Ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ.

Κεηαθξαζκέλε

9) Γηα ηελ επαλεγγξαθή απαηηνχληαη φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά.













Ππκπιεξωκαηηθά ζηνηρεία ηεο αίηεζεο – νδεγίεο θαη δηθαηνινγεηηθά
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ εηήζην
εηζφδεκα, φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ Ξξάμε Γηνηθεηηθνχ Ξξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ (εθθαζαξηζηηθφ
ζεκείσκα). Αλαιπηηθά απφ ηνλ πίλαθα Γ2 ηεο Ξξάμεο Γηνηθεηηθνχ Ξξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ,
ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ππφρξενπ θαη ζπδχγνπ.
Πε πεξίπησζε ππνβνιήο μερσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο ηνλ γνλέσλ, ιακβάλεηαη ππφςε απφ
ηνλ πίλαθα Γ2 ηεο Ξξάμεο Γηνηθεηηθνχ Ξξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ (εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα)
αζξνηζηηθά ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα θαη ησλ δχν γνλέσλ.
Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο Γήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1) θαη Ξξάμεο Γηνηθεηηθνχ
Ξξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ (εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα) ησλ γνλέσλ γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2018
(δειαδή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ 01-01-2018 έσο θαη 31-12-2018) έσο θαη ηελ
ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε (31-05-2019), ζα πξέπεη
λα πξνζθνκηζζεί, άκεζα κεηά ηελ ππνβνιή ηεο, ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ωο απαξαίηεην
δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ζηηο δνκέο Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ
Γήκνπ Οφδνπ, θαηά ηνλ κήλα Πεπηέκβξην.
Γηα κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο: Απφθαζε δηθαζηεξίνπ – δηαδεπθηήξην πνπ ξπζκίδεη ηελ γνληθή
κέξηκλα θαη ηελ επηκέιεηα (γνλείο ζε ρεξεία, άγακνη/ δηαδεπγκέλνη έρνληεο γνληθή κέξηκλα).
Γηα γνλείο δηαδεπγκέλνπο ή ζε δηάζηαζε, αληίγξαθν δηαδεπθηεξίνπ, εάλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ζην
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, θαη δηθαζηηθή απφθαζε επηκέιεηαο.
Γηα γνλείο ζε δηάζηαζε πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηεο δηάζηαζεο θαζψο
θαη δηθαζηηθή απφθαζε επηκέιεηαο φπσο πξαθηηθφ άζθεζεο επηκέιεηαο ηέθλνπ ή πξνζσξηλή
δηαηαγή επηκέιεηαο.
Γηα γνληφ θνηηεηή ή ζπνπδαζηή ζην πξψην πηπρίν, πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε απφ ηε γξακκαηεία
ηεο Πρνιήο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ (εμαηξνχληαη ηα κεηαπηπρηαθά).
Γηα παηέξα – ζηξαηηψηε, πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε απφ ηε κνλάδα ηνπ.
Ζ επαλεγγξαθή ηνπ παηδηνχ ζε Γεκνηηθφ Ξαηδηθφ Πηαζκφ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, ππάγεηαη ζην
ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ
Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ Γήκνπ Οφδνπ πεξί «Γηθαίσκα Δγγξαθήο θαη Δγγξαθή
Ξαηδηψλ», κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο κε χπαξμεο νηθνλνκηθψλ νθεηιψλ (ηξνθείσλ) ζην
Γήκν Οφδνπ.
Θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ε εηδηθή Δπηηξνπή Δπηινγήο Αηηήζεσλ κπνξεί λα ζεσξήζεη
απαξαίηεην.

Ππλ.: 1. ΑΗΡΖΠΖ-ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ
2. ΑΡΝΚΗΘΖ ΘΑΟΡΑ ΓΔΗΑΠ ΦΗΙΝΜΔΛΝΚΔΛΝ ΞΑΗΓΗΝ
3. ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ
4. ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΔΟΓΝΓΝΡΖ
5. ΔΛΡΞΝ ΔΛΠΡΑΠΖΠ
Ξίλαθαο απνδεθηώλ:
Ρκήκα Γεκάξρνπ
Γξαθεία Αληηδεκάξρσλ
Γξαθεία Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ
Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Γξαθεία Ξξσηνθφιινπ)
Γεκνηηθέο θαη Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο
Α.Κ.Θ.Δ.
Γ.Ν.Ξ.
Γξαθείν Ρχπνπ /Ηζηνζειίδα Γήκνπ Οφδνπ
Αξρείν Ξξσηνθφιινπ

Ν Αληηδήκαξρνο
Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο,
Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο
Γήκνπ Οφδνπ
Ησάλλεο Θνξσλαίνο

ΑΔΑ: 67ΧΙΩ1Ρ-ΞΨΦ

ΑΙΣΗΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΑΙΣΟΤΝΣΟ/ΑΙΣΟΤΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΡΟΔΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΣΟ: 201 9-2020.
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ:...................................
Δ Η ΜΟ Ρ Ο ΔΟΤ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δ ΙΕΤ ΘΤ Ν Η ΠΡ Ο Υ Ο ΛΙ Κ Η
…. / .... / ….
ΠΡΟ:
ΑΓΩ Γ Η & Δ Η ΜΙ ΟΤ Ρ ΓΙΚ Η 
ΑΠ ΑΥ Ο Λ Η Η
ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ/ΑΙΣΟΤΑ (ΠΑΣΕΡΑ ή ΜΗΣΕΡΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ) [ζσκπιερώζηε
θαηάιιεια (κε θεθαιαία γράκκαηα, αρηζκούς ή ηο ζεκείο Υ) ηα αηοκηθά ζας ζηοητεία]
1. Δπώλπκν:
2. Όλνκα:
3. Νλ. Ξαηέξα:
4. Ηζαγέλεηα:
5. Ζκ/λία γέλλεζεο:
6. Α.Φ.Κ.
7. Α.Γ.Ρ.:
8. ΑΚΘΑ:
9. Ρόπνο θαηνηθίαο:
10. Νδόο & Αξηζ.:
11. Ρ.Θ.:
12. Γήκνο εγγξαθήο:
13.Ρειέθσλν (κε θσδηθό):
14. Θηλεηό:
15. e-mail:
ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΣΑΙΡΟΤ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ [ζπκπιεξώζηε θαηάιιεια (κε θεθαιαία γξάκκαηα, αξηζκνύο ή ην
ζεκείν Υ) ηα αηνκηθά ζαο ζηνηρεία]
1. Δπώλπκν:
2. Όλνκα:
3. Νλ. Ξαηέξα:
4. Ηζαγέλεηα:
5. Ζκ/λία γέλλεζεο:
6. Α.Φ.Κ.
7. Α.Γ.Ρ.:
8. ΑΚΘΑ:
9. Ρόπνο θαηνηθίαο:
10. Νδόο & Αξηζ.:
11. Ρ.Θ.:
12. Γήκνο εγγξαθήο:
13.Ρειέθσλν (κε θσδηθό):
14. Θηλεηό:
15. e-mail:

Παραθαιώ λα εγθρίλεηε ηελ εγγραθή/επαλεγγραθή ηοσ παηδηού κοσ (ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΠΑΙΔΙΟΤ):..........................................................................................ΗΜ/ΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΗ
ΠΑΙΔΙΟΤ......./......./...... ΚΑΙ ΑΜΚΑ (ΠΑΙΔΙΟΤ):...................................ζε έλαλ από ηοσς
παραθάηω παηδηθούς ζηαζκούς:
ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕ ΘΕΕΙ Ε ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΡΟΔΟΤ ΚΑΣΑ ΕΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ
Πεκεηώζηε κε (Υ ) ζε πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ζηαζκνύο επηζπκείηε λα εγγξαθεί ην παηδί ζαο θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο.
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΡΟΔΟΤ & Α.Μ.Κ.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΚΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ
ΡΟΔΟΤ
Α.Μ.Κ.Ε.

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ
ΡΟΔΟΤ

ΔΤΣΙΚΗ
ΡΟΔΟΤ

1ε επηιογή

2ε επηιογή

3ε επηιογή

4ε επηιογή

Α’ Γ.Ξ.Π. ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ
Β’ Γ.Ξ.Π. (ΣΟ. ΡΠΗΓΑΛΡΔ)
Γ’ Γ.Ξ.Π. (Β. ΖΞΔΗΟΝ)
ΠΡ’ Γ.Ξ.Π. (Ο. ΈΞΑΙΖΠ)
(Κ.Φ.Ξ.Α.& Γ.) Α. ΚΝΠΣΝΒΖ ΑΛΑΙΖΤΖ
ΞΑΗΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ Λ. ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ
Γ.Ξ.Π. ΦΑΙΖΟΑΘΗΝ
Γ.Ξ.Π. ΘΑΙΘΗΥΛ
Γ.Β.Π. ΑΦΑΛΡΝ
Γ.Ξ.Π. ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ
Γ.Β.Π. ΞΙΥΛΑΠ
Γ.Ξ.Π. ΑΠΘΙΖΞΔΗΝ
Γ.Ξ.Π. ΘΟΔΚΑΠΡΖΠ
Γ.Ξ.Π. ΞΑΠΡΗΓΑΠ
Γ.Ξ.Π. ΞΑΟΑΓΔΗΠΗΝ
Γ.Β.Π. ΠΝΟΥΛΖΠ
Γ.Ξ.Π. ΔΚΞΥΛΑ

ΟΦΔΙΛΔΣΔ ΣΡΟΦΔΙΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ
(ΗΜΔΙΩΣΔ ΜΔ Υ)

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΚΑΣΑΘΔΑΣΔ Ή ΘΑ ΚΑΣΑΘΔΔΣΔ ΑΙΣΗΗ ΒΓΙΑ ΣΟ ΔΠΑ
(ΗΜΔΙΩΣΔ ΜΔ Υ)

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΜΟΡΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ 12 πεδία κόλο εθόζολΑΔΑ:
απνδεηθλύεηαη
θάπνην ή θάπνηα από ηα
67ΧΙΩ1Ρ-ΞΨΦ
αληίζηνηρα θξηηήξηα, ηα νπνία ζα δηακνξθώζνπλ ηε ζπλνιηθή ζαο βαζκνινγία ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο·

1.ΔΡΖΠΗΝ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑ

7.ΓΝΛΔΑΠ ΑΚΔΑ ή
ΓΝΛΔΑΠ κε παηδί ΑΚΔΑ

......................................................................

8. ΔΞΑΛΔΓΓΟΑΦΝΚΔΛΝ ΛΖΞΗΝ

(ΑΞΝ ΡΝΛ ΞΗΛΑΘΑ Γ2 ΡΖΠ
ΞΟΑΜΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΦΝΟΝ , ΓΖΙΑΓΖ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ,
ΡΝ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑ ΞΝΣΟΔΝ ΘΑΗ ΠΕΓΝ)

2.ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΑΗΓΗΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ

9. ΑΓΔΟΦΝΠ/ΑΓΔΟΦΖ ΔΞΑΛΔΓΓΟΑΦΝΚΔΛΝ ΛΖΞΗΝ
(ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΞΑΗΓΗ)

3.ΡΟΗΡΔΘΛΗΑ/ΞΝΙΡΔΘΛΗΑ

10. . ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ/ΔΠ (ΚΝΛΗΚΝΗ / ΑΝΟΗΠΡΝ ΞΙΖΟΝΠ
ΠΑΣΔΡΑ
ΜΖΣΔΡΑ
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ) &
ΑΡΝΞΑΞΑΠΣΝΙΝΚΔΛΝΗ/ΔΠ

4.ΚΝΛΝΓΝΛΔΗΘΝΡΖΡΑ

11. ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ/ΔΠ ΚΔ ΠΚΒΑΠΖ ΚΔΟΗΘΖΠ
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ, ΚΔ ΠΚΒΑΠΖ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ, ΚΔ
ΔΟΓΝΠΖΚΝ

5.ΞΑΡΔΟΑΠ ΠΡΟΑΡΔΠΗΚΝΠ, ΓΝΛΔΑΠ ΦΝΗΡΖΡΖΠ/ΡΟΗΑ
(ρσξίο εηζόδεκα)

6.ΓΗΑΕΔΓΚΔΛΝΗ/ΔΠ & ΠΔ ΓΗΑΠΡΑΠΖ

ΠΑΣΔΡΑ

ΜΖΣΔΡΑ

12. ΑΛΔΟΓΝΗ/ΔΠ ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝΗ ΠΡΝ ΚΖΡΟΥΝ ΡΝ
ΝΑΔΓ ΘΑΗ ΚΔ ΓΔΙΡΗΝ ΑΛΔΟΓΗΑΠ ΠΔ ΗΠΣ Ή ΑΙΙΝ
ΜΖΣΔΡΑ
ΗΠΝΓΛΑΚΝ ΔΓΓΟΑΦΝ
ΠΑΣΔΡΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ

ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ ΣΟ
ΗΜΕΙΟ Μ Ε ( Υ )

1.
Αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη αληίγξαθν
εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ησλ γνλέσλ.
2. Ξηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη όπνπ απηό δελ είλαη εθηθηό ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο
ηνπ παηδηνύ θαη ιεμηαξρηθή πξάμε ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο
3. α) Βεβαίσζε πγείαο ηνπ παηδηνύ ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε από Ξαηδίαηξν,
β) αληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ κε ηα εκβόιηα πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηελ
ειηθία ηνπ παηδηνύ,
γ) απνηειέζκαηα θπκαηηλναληίδξαζεο Κantoux, όπσο θάζε θνξά πξνβιέπεηαη από ην Δζληθό
Ξξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ.
4. Απόθαζε δηθαζηεξίνπ – δηαδεπθηήξην πνπ ξπζκίδεη ηελ γνληθή κέξηκλα θαη ηελ επηκέιεηα (γνλείο ζε
ρεξεία, άγακνη/ δηαδεπγκέλνη έρνληεο γνληθή κέξηκλα)
5. Βεβαίσζε από ηε κνλάδα ηνπ ζηξαηνύ (γηα παηέξα – ζηξαηηώηε)
6. Βεβαίσζε ζπνπδώλ από ηε γξακκαηεία ηεο Πρνιήο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ζπνπδώλ (γηα γνληό θνηηεηή ή
ζπνπδαζηή ζην πξώην πηπρίν).
5. Γλσκάηεπζε Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο από ΘΔΞΑ όπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ε πάζεζε, ην πνζνζηό
αλαπεξίαο θαζώο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο.
6. Γξάςηε ζε πνην ζηαζκό ηνπ Γήκνπ Οόδνπ θηινμελνύληαλ ην παηδί ηελ πξνεγνύκελε παηδαγσγηθή
πεξίνδν (γηα επαλεγγραθόκελα λήπηα).
7. Βεβαίσζε εξγνδόηε: α) γηα θάζε εργαδόκελο γολέα, κε πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ απνδνρώλ, ηνπ είδνπο ηεο

απαζρόιεζεο (πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρόιεζεο , ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ) θαη αληίγξαθν αλαγγειίαο πξόζιεςεο
ή ηεο ζύκβαζεο ηνπ, κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή απηώλ ή β) γηα θάζε γνλέα πνπ πξόθεηηαη λα εξγαζζεί εληόο κελόο από
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο, κε πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ απνδνρώλ θαη ηνπ είδνπο ηεο απαζρόιεζεο, κε
ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηεο αλαγγειίαο πξόζιεςεο ή ηεο ζύκβαζεο ηνπ, γ) Γηα ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, αληίγξαθν
ηεο Γήισζεο Έλαξμεο Δπηηεδεύκαηνο ζηε Γ.Ν.. θαη βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα, δ) γηα αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ΝΓΑ,
βεβαίσζε αζθάιηζεο από ηνλ ΝΓΑ.

ΞΑΡΔΟΑΠ

ΚΖΡΔΟΑ
ΞΑΡΔΟΑΠ

8. Αληίγξαθν δειηίνπ αλεξγίαο ζε ηζρύ ή άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν.

ΚΖΡΔΟΑ

9. Γηα ηνπο αιινδαπνύο: Άδεηα παξακνλήο θαη Κεηαθξαζκέλε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (ηειεπηαίνπ
ηξίκελνπ) ή Κεηαθξαζκέλε Ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ.
Τπεύζσλε - δήιωζε
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Λ. 1599/1986)
Κε αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θσρώζεης πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειαδή:
«Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δπίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ», δειώλω όηη:
Όια ηα ζηοητεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη αθρηβή θαη αιεζή θαη δηαζέηω όια ηα απαηηούκελα δηθαηοιογεηηθά ζύκθωλα κε όζα δήιωζα. Πε
πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1599/1986.
Ημερομηνία: ...........................

Ο / Η δ η λ ώ ν / ο ύ ζ α [ππνγξαθή]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67ΧΙΩ1Ρ-ΞΨΦ
ΑΡΝΚΗΘΖ ΘΑΟΡΑ ΓΔΗΑΠ ΦΗΙΝΜΔΛΝΚΔΛΝΑΔΑ:
ΞΑΗΓΗΝ
( Λα ζπκπιεξσζεί απφ Ξαηδίαηξν)

Νλνκαηεπψλπκν:
Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:
Βάξνο ζψκαηνο:
Σξφλην Λφζεκα
Αιιεξγηθέο εθδειψζεηο
(Φάξκαθα, ηξνθέο θ.η.ι.):

Αλάπηπμε:

Δμέηαζε θαηά ζπζηήκαηα:

Έιιεηςε G6PD:

ΛΑΗ

Δπεηζφδην ζπαζκψλ :

ΛΑΗ

ΝΣΗ
ΝΣΗ

Δάλ λαη, αηηία:
πάξρνπλ θάξκαθα πνπ
δελ πξέπεη λα παίξλεη:
Άιιεο παξαηεξήζεηο :
Δίλαη πιήξσο εκβνιηζκέλν*:

ΛΑΗ

ΝΣΗ

Ν/Ζ
__________________________________________________
Ξαηδηθφ Πηαζκφ.

κπνξεί

λα θηινμελεζεί ζε

Ζκεξνκελία _____/_____/______
Ν/Ζ ΞΑΗΓΗΑΡΟΝΠ

(ππνγξαθή – ζθξαγίδα)

*Δπηπιένλ γηα ηα εκβφιηα ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζε θσηνηππία νη αληίζηνηρεο ζειίδεο ηνπ
βηβιηαξίνπ πγείαο παηδηνχ (βηβιηάξην εκβνιίσλ) θαζψο θαη ε πξψηε ζειίδα απηνχ πνπ αλαγξάθεηαη ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ παηδηνχ.
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8
παξ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ & ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

Ο – Ζ Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηόηππνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
1.

ΣΟ

ΠΑΗΓΗ

ΜΟΤ

ΘΑ

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ

ΑΠΟ

ΣΟΝ

ΣΑΘΜΟ

ΟΗ

ΔΞΖ:........................................................................................................................ ....................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
2.

ΘΑ ΚΑΣΑΒΑΛΩ ΣΖ ΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ, Ζ ΟΠΟΗΑ ΚΑΘΟΡΗΕΔΣΑΗ ΒΑΔΗ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ
ΓΖΛΩΖ ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΚΑΖΜΔΡΟ ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ ΔΩ 31 ΗΟΤΛΗΟΤ 2020.

3.

ΤΜΦΩΝΩ ΝΑ ΥΡΔΩΝΔΣΑΗ ΣΟ Α.Φ.Μ. ΜΟΤ Ω ΤΠΟΥΡΔΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΔΗΦΟΡΑ.

4.

ΔΥΩ ΔΝΖΜΔΡΩΘΔΗ ΟΣΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠ’ ΑΡ. 697/10-10-2011 ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΡΟΓΟΤ,
Ζ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ
ΔΣΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ, ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΤΥΟΝ ΑΠΟΤΗΔ ΣΟΤ. Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΓΗΑΚΟΠΖ
ΦΟΗΣΖΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΘΜΟ ΟΦΔΗΛΩ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΛΩ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ. Δ ΑΝΣΗΘΔΣΖ
ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΤΠΟΥΡΔΟΤΜΑΗ ΝΑ ΚΑΣΑΒΑΛΛΩ ΣΖ ΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ.

5.

ΓΔΝ ΟΦΔΗΛΩ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ (ΣΡΟΦΔΗΑ) ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟΤ ΔΣΟΤ.

6.

ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΗ ΠΛΖΡΩ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΩΝ
ΣΑΘΜΩΝ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ.

7.

ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΜΟΤ ΘΑ ΑΝΑΥΩΡΔΗ :ΑΠΟ ηις 13:30 ΔΩ ΚΑΙ ηις 14:00 (ΗΜΔΙΩΣΔ ΜΔ Υ)

Ή

ΑΠΟ ηις 15:30 ΔΩ ΚΑΙ ηις 16:00 (ΗΜΔΙΩΣΔ ΜΔ Υ)
8.

ΤΜΦΩΝΩ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΖ ΑΗΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ
ΤΣΖΜΑ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΖ Α.Μ.Κ.Δ.
Ζκεξνκελία: ___/___/20___
Ο / Ζ Γει.

(Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.
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ΒΔΒΑΙΩΗ ΔΡΓΟΓΟΣΗ

Ο/Η παρακάηφ σπογεγραμμένος/η ………………………….………………………….….…… φς
ο/η νόμιμος/η εκπρόζφπος ηης Εηαιρείας / Επιτείρηζης:
……………………........……………………………………………………… βεβαιώνφ,

όπφς

προκύπηει από ηα ηηρούμενα ζηοιτεία, όηι ο/η μιζθφηός/ή:
(Επώνυμο)

…………………………….…. (Όνομα) ………………... ηοσ (Παηρώνσμο) …………………….

με Α.Φ.Μ. ………………………. και Α.Μ. Ασφαλισμένου …………………… :
Απαζτολείηαι ζηην επιτείρηζή μας με ηην ειδικόηηηα ……………..………………………….
………………………………. από … / … / …… έφς ζήμερα, με ενεργή ζύμβαζη εργαζίας:
( √ ανάλογα )




Αορίζηοσ Χρόνοσ
Οριζμένοσ Χρόνοσ έφς …… / …… / ………
Πλήροσς απαζτόληζης
Μερικής απαζτόληζης

Σο ύυος ηφν καθαρών μηνιαίφν αποδοτών ηοσ/ηης, ανέρτεηαι ζηο ποζό ηφν ……….. €.
Η παρούζα βεβαίφζη εκδίδεηαι μεηά από αίηηζη ηοσ/ηης μιζθφηού/ής, προκειμένοσ να ηη
τρηζιμοποιήζει για εγγραθή ηοσ ηέκνοσ ηοσ/ηης ζε Παιδικό ηαθμό ηης Διεύθσνζης
Προζτολικής Αγφγής και Δημιοσργικής Απαζτόληζης ηοσ Δήμοσ Ρόδοσ.
Ρόδος, (Ημερομηνία) …… / …… / ………
Ο/Η Βεβαιών/ούσα
…………………………
(Σφραγίδα - Υπογραφή)

ΑΔΑ: 67ΧΙΩ1Ρ-ΞΨΦ

Αρ. Πρωη.

ΕΝΣΑΗ

επί ησλ Ξξνζσξηλώλ Ξηλάθσλ Δπηινγήο, Δπηιαρόλησλ θαη Απνξξηθζεηζώλ Αηηήζεσλ
Προς: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ

ΔΞΥΛΚΝ: ………………………………………………………………………..................
ΝΛΝΚΑ: …………………………………………………………………………...................
ΝΛΝΚΑ ΞΑΡΟΝΠ: ……………………………………………………………….................
Α.Φ.Κ.: ……………………………………………………………………………..................
Αξ. Ξξση. Αίηεζεο πεύζπλεο Γήισζεο ..................................................
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΣΑΗ: ζεκεηώζηε κε Υ
Ως προς ηα οηθολοκηθά θρηηήρηα

Σρηηεθλία/ποισηεθλία

Ως προς ηα θοηλωληθά θρηηήρηα:

Αρηζκός παηδηώλ οηθογέλεηας

Αλαπερία

Ως προς ηα εργαζηαθά θρηηήρηα

Μολογολεϊθόηεηα

Αλεργία

Δηαδύγηο/δηάζηαζε

Είδος ζύκβαζες εργαζίας

Παηέρας ζε ζεηεία

Επαλεγγραθή

Γολέας/θεδεκόλας θοηηεηής

Αδειθός/αδειθή επαλεγγραθόκελοσ
λεπίοσ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία: ...........................
Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΣΟΤΑ....

[ππνγξαθή]

