Λευκάδα, 9-05-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ – ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Γίνεται γνωστό ότι οι αιτήσεις εγγραφής νηπίων και βρεφών στους ∆ηµοτικούς
Παιδικούς Σταθµούς και στον δηµοτικό Βρεφονηπιακό Σταθµό για την περίοδο 2019-2020
υποβάλλονται από 10-05-2019 µέχρι και 31-05-2019.
∆ικαίωµα εγγραφής έχουν όλα τα νήπια και βρέφη, τα οποία κατά την ηµεροµηνία
έναρξης λειτουργίας του σταθµού (ήτοι την 1-09-2019) έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη
ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τµήµα του σταθµού.
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου
Λευκάδας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την
αίτηση θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο για λόγους προστασίας προσωπικών δεδοµένων
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. ΑΙΤΗΣΗ συµπληρωµένη

από τον πατέρα, τη µητέρα ή τον κηδεµόνα η οποία θα

παραλαµβάνεται από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισµού , τους
Παιδικούς Σταθµούς και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας.
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ πράξη γέννησης του παιδιού.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ότι και οι 2 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/του αιτούσας-αιτούντος ή της σύµβασης µαζί µε το
έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

Για τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα απαιτείται επίσης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ. Για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και
βεβαίωση έναρξης εργασιών από ∆ΟY ή taxisnet.(Υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης του ενός
συζύγου στην επιχείρηση του άλλου χωρίς την απαραίτητη προσκόµιση βεβαίωσης ενσήµων
ασφαλιστικού φορέα δεν αναγνωρίζεται).
4. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ από την οποία θα προκύπτει:
α) ότι το παιδί δεν πάσχει από µεταδοτικά νοσήµατα και έχει υποβληθεί στον
προβλεπόµενο για την ηλικία του εµβολιασµό
β) η καλή σωµατική, πνευµατική και ψυχική υγεία του παιδιού και σε αντίθετη περίπτωση
γνωµάτευση από ιατρό κατάλληλης ειδικότητας
5. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του παιδιού
Σηµείωση: Ο Εµβολιασµός των νηπίων

είναι απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής

στους παιδικούς σταθµούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθµό καθώς και αιτία απόρριψης
της αίτησης.
6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ε1) του φορολογικού
έτους 2018 καθώς και αντίγραφο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ φορολογικού
έτους 2018

και σε περίπτωση απαλλαγής για µη υπόχρεους υποβολής φορολογικής

δήλωσης βεβαίωση απαλλαγής από τη ∆OY.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

7.

έτους

2018.Σε περίπτωση µεταβολής της περιουσιακής κατάστασης από 01/01/2019 και µετά
αντίγραφο της αντίστοιχης δήλωσης
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (για αλλοδαπούς γονείς σε επίσηµη

8.

µετάφραση).
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (πρόσφατος λογαριασµός ΟΤΕ, ∆ΕΗ,

9.

ύδρευσης ή µισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από την Εφορία ή βεβαίωση κατοικίας ή
οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο).
10.

Για εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων πρέπει επιπλέον να προσκοµιστεί Άδεια ∆ιαµονής
των γονέων στην χώρα ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11.

Όταν ένας εκ των δύο γονέων είναι άνεργος επισυνάπτεται βεβαίωση εγγραφής στον ΟΑΕ∆.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Για διαζευγµένους ή σε διάσταση γονείς τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (∆ιαζευκτήριο, αίτηση
αγωγής για διάσταση, απόφαση για τη δικαστική επιµέλεια, κλπ).
2. Για γονείς φοιτητές, γονέα στρατευµένο ή φυλακισµένο αντίστοιχες ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ.
3. Σε περίπτωση αναπηρίας: Αντίγραφο απόφασης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ µε ποσοστό
αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω.
4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ πολυτεκνικής ιδιότητας.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρηθεί απαραίτητο από την υπηρεσία κατά περίπτωση.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, θα γίνονται και οι επανεγγραφές των παιδιών
που φιλοξενούνται στους Σταθµούς, µε νέα αίτηση που θα συνοδεύεται από τα ίδια µε τις
εγγραφές δικαιολογητικά . ∆εν θεωρούνται επανεγγραφές και δεν λαµβάνουν τη σχετική
µοριοδότηση, νήπια τα οποία έχουν διαγραφεί από τους Σταθµούς πριν τη λήξη της
προηγούµενης περιόδου λειτουργίας τους.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η τελική κατάταξή τους γίνεται µε βάση τα
κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια και το σύστηµα µοριοδότησης σύµφωνα µε την αριθµ.
216/2017(Α∆Α:Ω4Χ7ΩΛΙ-ΠΝΜ) απόφαση

η οποία επικαιροποιήθηκε µε την αριθ.38/2019

(Α∆Α:Ω9ΖΠΩΛΙ-ΦΘ4)απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας
Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται και σε όλη την διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν
κενές θέσεις και δεν εκκρεµούν εµπρόθεσµες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.
ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
α) Παιδικός Σταθµός Λευκάδας:
∆/νση: Θεοδώρου Στράτου & Ναπολ. Ζαµπέλη, 3 τµήµατα νηπίων 2,5 ετών έως την
εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τµήµα
β) Παιδικός Σταθµός Βλυχού:
∆/νση: Βλυχό Λευκάδας,1 τµήµα νηπίων 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τµήµα
γ) Παιδικός Σταθµός Καρυάς:
∆/νση: Καρυά Λευκάδας 1 τµήµα νηπίων 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τµήµα
δ)Βρεφονηπιακός Σταθµός:
∆/νση: Άγγελου Σικελιανού 1) Α΄ Βρεφών από 8 µηνών έως 1,5 ετών- 6 βρέφη ανά τµήµα 2)
Β΄ Βρεφών από 1,5 ετών έως 2,5 ετών- 7 βρέφη ανά τµήµα 3)1 τµήµα νηπίων 2,5 ετών έως
την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τµήµα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αιτήσεις µε ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα
αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Τα έντυπα των αιτήσεων θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στους
Παιδικούς Σταθµούς, τον Βρεφονηπιακό Σταθµό καθώς και στην Υπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι γονείς θα απευθύνονται στους
Παιδικούς Σταθµούς και στα τηλέφωνα: 2645026720 ( Βρεφονηπιακός Σταθµός ),
2645022437 (Παιδικός Σταθµός Λευκάδας ), 2645041090 ( Παιδικός Σταθµός Καρυάς),
2645095664 (Παιδικός Σταθµός Βλυχού ) καθώς και στο Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας Πολιτισµού στο τηλέφωνο 2645360615.
Από το ∆ήµο Λευκάδας

