
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αρχάνες, 18/05/2022 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Εγγραφές Νηπίων στους Δημοτικούς  Παιδικούς Σταθμούς  

του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων 

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων δέχονται αιτήσεις για 

εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων, για το σχολικό έτος 2022-2023 από Τρίτη 

24 Μαΐου 2022 έως και  Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022. 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω : 

1.Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού ( διαθέσιμη σε κάθε παιδικό Σταθμό ) 

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  και όπου δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη 

γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης, ( απαραίτητη 

προϋπόθεση το νήπιο έως 31/8/2022 να έχει κλείσει τα 2,5 χρόνια.) 

3.α) Βεβαίωση ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν 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 ) . 

   β) Βεβαίωση ασφάλισης του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ, για 

γονείς που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

  γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται: 

- Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ. 

- Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.  

4.Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων     

που είναι άνεργοι. 

5.Βεβαίωση υγείας του παιδιού, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο καθώς 

και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά 

ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιασμών. Ο εμβολιασμός του νηπίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εγγραφή του στον Παιδικό Σταθμό. 

6.Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους 

2022 ( αφορά εισοδήματα 2021 ) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των 

γονέων. 

7.Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ , παραστατικά ΔΟΥ ή βεβαίωση του Προέδρου της 

οικείας κοινότητας για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας. 

8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ( διαθέσιμη σε κάθε παιδικό Σταθμό ) του γονέα ή 

κηδεμόνα, στην οποία θα δηλώνει τη συμμετοχή των τροφείων. 

9.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ( διαθέσιμη σε κάθε παιδικό σταθμό ) του γονέα ή 

κηδεμόνα, στην οποία θα δηλώνει τα άτομα που θα παραλαμβάνουν το νήπιο κατά την 

αποχώρησή του από τον παιδικό σταθμό. ( ενήλικες ). 

10.Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από το ΔΣ για τη διευκόλυνση 

  της επιλογής. 



Για την επανεγγραφή  

Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικ/κα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές σε 

οικογενειακή κατάσταση , απαιτείται υπεύθυνη δήλωση γονέων που βεβαιώνει την μη 

μεταβολή. 

Για την εγγραφή στον παιδικό σταθμό, παιδιών αλλοδαπών γονέων , εκτός από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής 

στη χώρα μας. 

Τα εγγραφόμενα στον παιδικό σταθμό παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την 

περιοχή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων . Κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά 

εργαζομένων γονέων, παιδιά των ανέργων γονέων  και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων 

οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για 

κοινωνικούς λόγους( όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά άγαμων μητέρων, 

παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων 

οικογενειών κ.λ.π.). 

Η επιλογή των νηπίων θα γίνει βάσει μορίων και  μετά την αποπεράτωση των 

διαδικασιών του προγράμματος ΕΣΠΑ. 

 

Για τα τροφεία ισχύει η σχετική απόφαση του ΔΣ: 

1. Όταν φιλοξενούνται περισσότερα του ενός παιδιά από την ίδια οικογένεια το ποσό των 

τροφείων θα είναι μειωμένο 

2. Πολύτεκνες οικογένειες ( άνω των τριών Παιδιών ) το ποσό των τροφείων θα είναι 

μειωμένο. 

3. Παιδιά που φιλοξενούνται στο σταθμό μέχρι και πέντε ( 5 ) φορές το μήνα δεν θα 

καταβάλλουν τροφεία. 

4. Παιδιά που οι οικογένειές τους δεν καταβάλλουν τροφεία για δύο συνεχείς μήνες , θα 

διαγράφονται. 

5. Η καταβολή των τροφείων θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται το πρώτο δεκαήμερο 

του επόμενου μήνα στον Παιδικό Σταθμό . 

6. Παιδιά που επανεγγράφονται στον παιδικό σταθμό , απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επανεγγραφή τους είναι η εξόφληση των τροφείων του προηγούμενου σχολικού έτους, 

διαφορετικά οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

Οι αιτήσεις, θα κατατίθενται στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς, κατόπιν 

ραντεβού, και αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπευθύνους των 

παιδικών Σταθμών. 

Πληροφορίες στους υπευθύνους των παιδικών σταθμών στα τηλέφωνα: 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Αρχανών – 

Μεταξοχωρίου  

Γκορέζη Παναγιώτα 2810751912 και 6955956573 

Πύργου Νταναλάκη Μαρία 2893022542 

Χάρακα Τσίου Μελπομένη 2893022383  & 6953011227 
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