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ΔΕΛΣΙΟ

ΣΤΠΟΤ

H Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Κνξηλζίσλ, θ. Λύηξα
Κσλζηαληίλα, αλαθνηλώλεη όηη από 13 Μαΐνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα έσο θαη 31 Μαΐνπ
2019 εκέξα Παξαζθεπή , μεθηλνύλ νη εγγξαθέο θαη επαλεγγξαθέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
γνλέσλ γηα ηα παηδηά ηνπο ζηνπο βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο, θαζεκεξηλά ζηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ώξεο .
Γηθαίσκα εγγξαθήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ γελλεζεί από ην έηνο 2016 (01/01/2016) θαη
κεηά.

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή - επαλεγγξαθή ηωλ βξεθώλ θαη λεπίωλ :
Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί από Γεκόζην Φνξέα κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ θαη ζε
απιέο θσηνηππίεο (Ν. 4250/2014). Τα ινηπά ζα πξέπεη λα είλαη πξσηόηππα ή ζε πεξίπησζε
μελόγισζζσλ δηθαηνινγεηηθώλ απαηηείηαη θσηναληίγξαθν κεηάθξαζήο ηνπο .

1) Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο (πξόζθαην ) θαη Πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο
ηέθλνπ.
2) Αληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηεο κεηέξαο θαη Άδεηα Γηακνλήο
ζε ηζρύ εάλ ε κεηέξα είλαη αιινδαπή από ηξίηεο ρώξεο.
3) Ιαηξηθό Πηζηνπνηεηηθό Υγείαο Νεπίνπ, ην νπνίν ρνξεγείηαη από ηε Γηνίθεζε ηνπ Ν.Π.
θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Παηδίαηξν.
4) Δθηύπσζε εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο γηα ηα

εηζνδήκαηα θνξ/θνύ έηνπο 2018

(01/01/2018 έωο θαη 31/12/2018) θαη ζε πεξίπηωζε πνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε
έθδνζε εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο, λα θαηαηεζεί ην εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα ηνπ
πξνεγνύκελνπ θνξ/θνύ έηνπο 2017 (εηζνδήκαηα από 01/01/2017έωο θαη 31/12/2017) κε
Τπεύζπλε Δήιωζε πεξί δέζκεπζεο πξνζθόκηζεο ηνπ Εθ/θνύ εκ/ηνο εηζνδεκάηωλ
από 01/01/2018 έωο θαη 31/12/2018 όηαλ εθδνζεί.

5) Εάλ ε κεηέξα είλαη κηζζωηή: Βεβαίσζε εξγνδόηε, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε
ζπλέρηζε ηεο απαζρόιεζεο,

θαζώο θαη ην είδνο απαζρόιεζεο (πιήξεο ή κεξηθή

απαζρόιεζε, ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ) ζηε ζέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πνπ ε
ελδηαθεξόκελε θαηέρεη, θαη αληίγξαθν κεραλνγξαθεκέλσλ ελζήκσλ ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ
ηνπ 2018 ή ζρεηηθή βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα ή αληίγξαθν ηεο αλαγγειίαο πξόζιεςήο
ηεο ή αληίγξαθν ζύκβαζεο κε ηνλ εξγνδόηε.
6) Εάλ ε κεηέξα είλαη απηναπαζρνινύκελε εθηόο πξωηνγελή ηνκέα: Αληίγξαθν ηεο
Γήισζεο Δλάξμεσο Δπηηεδεύκαηνο ζηελ Γ.Ο.Υ. ή βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα όηη
έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο, θαη Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί κε δηαθνπήο ηεο
άζθεζεο ηνπ επηηεδεύκαηνο.
7) Εάλ ε κεηέξα είλαη απηναπαζρνινύκελε ζηνλ πξωηνγελή ηνκέα: Βεβαίσζε
αζθαιίζεσο από ηνλ Ο.Γ.Α., ή Βεβαίσζε από ηνλ Ο.Γ.Α όηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο .
8) Εάλ ε κεηέξα είλαη άλεξγε ή εξγάδεηαη ρωξίο λα είλαη εγγεγξακέλε ζε κεηξώα
αζθαιηζηηθνύ θνξέα:
Αληίγξαθν Γειηίνπ Αλεξγίαο ζε ηζρύ, θαη αληίγξαθν Βεβαίσζεο εμαηνκηθεπκέλεο
πξνζέγγηζεο από ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.
9) Εάλ ε κεηέξα ιακβάλεη ή έρεη ιάβεη ηαθηηθό επίδνκα αλεξγίαο από ηνλ Ο.Α.Ε.Δ,
θαη παξακέλεη άλεξγε:
Αληίγξαθν ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο επηδόηεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.
10) Εάλ ν ζύδπγνο είλαη καθξνρξόληα άλεξγνο: βεβαίσζε από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. όηη είλαη
άλεξγνο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
11) Υπεύζπλε Γήισζε, ε νπνία ρνξεγείηαη από ην Ννκηθό Πξόζσπν θαη ζηελ νπνία ζα
αλαθέξνληαη ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ αηόκσλ πνπ ζα παξαιακβάλνπλ ην παηδί από ηνλ
Παηδηθό Σηαζκό θαζώο θαη ηελ ώξα αλαρώξεζεο.
ΚΑΣΑΘΕΗ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕ
ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ*
Δάλ ε ελδηαθεξόκελε κεηέξα αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ΑκεΑ ή/θαη έλα από ηα ηέθλα ηεο ή/θαη
ν ζύδπγνο
1. κε πνζνζηό αλαπεξίαο 35% θαη άλω γηα ηε κεηέξα ή/θαη γηα έλα από ηα ηέθλα
ηεο: Βεβαίσζε Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. κε πνζνζηό αλαπεξίαο 50% θαη άλω γηα ην ζύδπγό ηεο: Βεβαίσζε Υγεηνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ή Βεβαίσζε από Γεκόζην Ννζνθνκείν.
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Σε πεξίπησζε πνπ ε ελδηαθεξόκελε κεηέξα ηειεί ζε δηάζηαζε: Αίηεζε δηαδπγίνπ ή
νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθό έγγξαθν ηεο δηάζηαζεο, (π.ρ. θνξνινγηθή δήισζε) .
Σε πεξίπησζε πνπ ε ελδηαθεξόκελε κεηέξα είλαη δηαδεπγκέλε: Αληίγξαθν δηαδεπθηεξίνπ,
εάλ απηό δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο

Σε πεξίπησζε πνπ ε ελδηαθεξόκελε κεηέξα είλαη αλάδνρε κεηέξα: Αληίγξαθν δηθαζηηθήο
απόθαζεο ή νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθό έγγξαθν ηεο Δπηηξνπείαο αλειίθνπ ηέθλνπ

Σε πεξίπησζε πνπ ε ελδηαθεξόκελε κεηέξα είλαη ρήξα: Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ
ζπδύγνπ, εάλ απηό δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο,
Πιεξνθνξίεο ζηνπο βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο θαη ζην Γξαθείν Δηεύζπλζεο ηνπ
Κέληξνπ Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο Δήκνπ Κνξηλζίωλ ηει. επηθνηλωλίαο 2741025717.

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΛΤΣΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ

3

