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              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

                Ανακοινώνεται ότι,    

 
Για τις εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Κυθήρων για το Σχολικό Έτος 

2018-2019 

 Θα πρέπει  να υποβληθούν  τα παρακάτω  δικαιολογητικά:  

α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του 

κηδεμόνα του παιδιού.  

 β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό 

ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου 

συμβίωσης. 

 γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να 

εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό 

του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της 

αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας 

προσωπικού).  

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των 

γονέων που είναι άνεργοι.  

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από 

Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που 

προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, 

αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από 

το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

 στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού 

έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων. 

 
 

 

 



Για τους αλλοδαπούς απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά σε επίσημη 

μετάφραση.  

Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, απαιτείται  υπεύθυνη 

δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή. 

Δικαίωμα εγγραφής  έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης 

λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας , 

δηλαδή τα 2,5 έτη. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο του 

Ν.Π.Δ.Δ. κ. Μ. Αγγελιουδάκη στο γραφείο Αντιδημάρχου στον Δήμο Κυθήρων από 

τις 10 ως τις 31 Μαΐου 2018   και ώρες 9 π.μ. -11 π.μ.  

Για πληροφορίες τις ίδιες μέρες και ώρες στο 6974959690 (κ. Μ. Αγγελιουδάκη) 
 

                                                       

         
                                                                      Ο Πρόεδρος  Ν.Π.Δ.Δ  

 

   

                                                                     Ματθαίος  Αγγελιουδάκης  

                                                                       Math.aggel@gmail.com 
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