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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σύμφωνα με την αρ. 21η/2017 απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ‘’Κ.Π.Φ.Α.’’ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ
(ΑΔΑ:ΩΥΛ1ΟΛΤΧ-09Τ)

Από 1 Ιουνίου μέχρι 20 Ιουνίου 2017, στα Τμήματα Παιδικών Σταθμών:
Μαγγάνων, Εξοχής, Αβάτου, Τοξοτών θα γίνονται εγγραφές και
επανεγγραφές νηπίων που γεννήθηκαν από 1/1/2013 μέχρι 31/3/2015.
Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή
του εδρεύει το τμήμα Παιδικού Σταθμού στον οποίο ανήκουν αυτοί, χωρίς να αποκλείεται και η
περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της
ύπαρξης κενής θέσης ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των
γονέων και με σειρά προτεραιότητας την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού. (έντυπη αίτηση που
διαθέτουν οι Υπεύθυνοι των Παιδικών Σταθμών).

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
3. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και  Φ/Α

του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την
ηλικία του παιδιού.

4. Για εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα.
5. Βεβαίωση εργοδότη όταν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι με προσδιορισμό του ύψους

των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων
προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης του
τρέχοντος Έτους.

Λοιπά δικαιολογητικά περί απαλλαγής από την καταβολή τροφείων:
1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ( αφορά πολύτεκνες οικογένειες )
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/΄86, για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του

παιδιού.
3. Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα για γονέα ή τέκνο στην οικογένεια με μόνιμη

αναπηρία άνω του 67%
Οι αιτήσεις επανεγγραφών για τα παιδιά που ήδη φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς,
γίνονται επίσης το διάστημα από 1 Ιουνίου μέχρι 20 Ιουνίου 2017, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι
αυτά που αφορούν απαλλαγή από καταβολή τροφείων ή όταν υπάρχουν μεταβολές γενικά.
Οικονομική συνεισφορά γονέων
Η μηνιαία εισφορά καθορίζεται από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, από αποδεδειγμένα
περιουσιακά στοιχεία και από κοινωνικά κριτήρια.

Σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα καταβάλλονται τα εξής ποσά μηνιαίας εισφοράς



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟ
Έως 5.000,00 0,00 ευρώ

5.001,00 – 10.000,00 10,00 ευρώ
10.001,00 – 15.000,00 15,00 ευρώ
15.001,00 – 20.000,00 20,00 ευρώ
20.001,00 – 30.000,00 25,00 ευρώ

                  30.001,00 – και άνω 30,00 ευρώ

Απαλλάσσονται από την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς:
-Οι άπορες οικογένειες αν με οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο αποδείξουν την απορία τους.
- Οι δύο άνεργοι γονείς
-  Οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμος ή γονέας σε χηρεία,  κλπ)  με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
έως 15.000,00 ευρώ. Από 15.001,00 και πάνω καταβάλλουν το ποσό κατά κλίμακα αφού αφαιρεθεί
το ποσό των 15.000,00 ευρώ.
- Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000,00 ευρώ.
Από 25.001,00 καταβάλλουν το ποσό κατά κλίμακα αφού αφαιρεθεί το ποσό των 25.000,00 ευρώ.
- Όταν ο ένας γονέας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
ανέρχεται συνολικά στις 20.000,00 ευρώ. Από 20.001,00 και πάνω καταβάλλουν το ποσό κατά
κλίμακα αφού αφαιρεθεί το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
Οι οικογένειες που έχουν εγγεγραμμένα στα Τμήματα Προσχολικής αγωγής περισσότερα του ενός
παιδιά , καταβάλλουν τις αναλογούσες μηνιαίες εισφορές μειωμένες κατά 50% για το 2ο παιδί , για
το 3ο παιδί την εισφορά του 2ου μειωμένη κατά 50% κλπ.
Η μηνιαία εισφορά καταβάλλεται μέχρι 15  κάθε μήνα στην Προϊσταμένη του τμήματος  Π.  Σ.  του
οποίου φιλοξενείται το νήπιο και η οποία είναι υποχρεωμένη για την έκδοση Γραμματίου είσπραξης
προς τον γονέα.
Αποφάσεις απαλλαγής ή μείωσης μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής προηγούμενης σχολικής
περιόδου δεν ισχύουν και επανεξετάζονται με την επανεγγραφή του νηπίου για την νέα σχολική
περίοδο.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στον Παιδικό Σταθμό στον
οποίο ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από 9:00 π.μ μέχρι 13.30 μ.μ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

· ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Μαγγάνων:     τηλ.: 2541061321
· ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Εξοχής:           τηλ.: 2541094019
· ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Αβάτου:           τηλ. 2541041214
· ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Τοξοτών:         τηλ. 2541093260

Ο Φορέας μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.:
Δράση ‘’Εναρμόνιση Οικογεν. Και Επαγγελμ. Ζωής’’ 2017-2018
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Ανακοίνωση για την
συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ( www.eetaa.gr )

                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                 ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

http://www.eetaa.gr/
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