
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                 Άκθηζζα 7 Μαΐνπ 2018 
ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΑ 
ΓΖΜΟ ΓΔΛΦΩΝ                                                                        
ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ,  
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω  Ζ 
 

αο ελεκεξώλνπκε όηη νη αηηήζεηο εγγξαθήο θαη επαλεγγξαθήο παηδηώλ ζηνπο Παηδηθνύο 
ηαζκνύο ηνπ Γήκνπ Γειθώλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019, ζα ππνβάιινληαη από 10 Μαΐοσ 2018 
έως και 31 Μαΐοσ 2018 και ζε όλη ηη διάρκεια ηοσ έηοσς, εθόζον σπάρτοσν κενές θέζεις και 
δεν εκκρεμούν εμπρόθεζμες αιηήζεις ποσ δεν έτοσν ικανοποιηθεί. 
 Γηθαίσκα εγγξαθήο έρνπλ παηδηά ειηθίαο από 2,5 εηώλ έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ 
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 
            Από ην Γεθέκβξην 2016 ιεηηνπξγεί θαη ην Βξεθηθό Σκήκα ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ Άκθηζζαο. 
Γηθαίσκα εγγξαθήο έρνπλ παηδηά ειηθίαο από 6 κελώλ έσο 2,5 εηώλ. 
                

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 
 

 Για εγγραθή: 
1)  Αίηεζε κε ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιόγην ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκόλα ηνπ 

παηδηνύ (δίλεηαη από ηνλ Παηδηθό ηαζκό).   
2)  Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, θαη όπνπ απηό δελ είλαη εθηθηό ιεμηαξρηθή πξάμε 

γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ, ή / θαη ιεμηαξρηθή πξάμε ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο. 
3)   Βεβαίσζε εξγνδόηε όηη θαη νη δύν γνλείο είλαη εξγαδόκελνη ή πξόθεηηαη λα εξγαζζνύλ εληόο 

κελόο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο, κε πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ απνδνρώλ ηνπο, θαη 
αληίγξαθν αλαγγειίαο πξόζιεςεο ηεο αηηνύζαο/ηνπ αηηνύληνο ή ηεο ζύκβαζεο καδί κε ην έληππν Δ4 
(εηήζηνο πίλαθαο πξνζσπηθνύ). 

4)   Βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ ή θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρύ, ηνπ γνλέα ή ησλ γνλέσλ πνπ 
είλαη άλεξγνη. 

5)   Βεβαίσζε πγείαο ηνπ παηδηνύ ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε από Παηδίαηξό, θαζώο θαη  
αληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ κε ηα εκβόιηα πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηελ 
ειηθία ηνπ παηδηνύ. Δπίζεο, απνηειέζκαηα θπκαηηλναληίδξαζεο MANTOUX, όπσο θάζε θνξά 
πξνβιέπεηαη από ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ. 
    6)  Αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη 
αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ησλ γνλέσλ. 
    7)    Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζεσξεί απαξαίηεην. 
    8)   Γηα ηελ εγγξαθή παηδηώλ αιινδαπώλ γνλέσλ ζηνλ Παηδηθό ηαζκό, εθηόο ησλ πξνεγνύκελσλ 
δηθαηνινγεηηθώλ (κεηαθξαζκέλα), απαξαίηεην είλαη ην δηαβαηήξην θαη ε άδεηα παξακνλήο ζηε ρώξα 
καο, όπσο απηή απνδεηθλύεηαη από ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. 
 

  Για επανεγγραθή: 
          Απαηηνύληαη όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο 
ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, αληί ησλ ππό ζηνηρείν 2. δηθαηνινγεηηθώλ, απαηηείηαη ππεύζπλε δήισζε 
ησλ γνλέσλ πνπ βεβαηώλεη ηε κε κεηαβνιή. 
 
        ύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 41087/29-11-2017 Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΦΔΚ 4249/05-12-2017,η.Β΄) «Πξόηππνο 
Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθώλ Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ» θαη ηελ αξηζκ. 177/02-
05-2018 (ΑΓΑ:Ω20ΟΩ9Θ-ΩΡΒ) Απόθαζε Γ.. «Λήςε απόθαζεο κνξηνδόηεζεο θξηηεξίσλ γηα 
εγγξαθέο βξεθώλ – λεπίσλ ζηνπο Παηδηθνύο – Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο ηνπ Γήκνπ Γειθώλ»                                    
ε επηινγή ησλ σθεινύκελσλ γίλεηαη κε ην ζύζηεκα κνξηνδόηεζεο θξηηεξίσλ, όπσο παξνπζηάδεηαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα σο εμήο: 
 
 
 
 
 
 

 



ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΒΡΔΦΩΝ – ΝΖΠΗΩΝ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΚΟΤ – 
ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ  ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΔΛΦΩΝ 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΡΗΩΝ ΜΟΡΗΑ 

 
ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΟΝΔΩΝ 

 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΓΟΝΔΗ 

Δξγαδόκελνη κε πιήξε απαζρόιεζε 100 

Δξγαδόκελνη κε κεξηθή απαζρόιεζε 80 

 
ΑΝΔΡΓΟΗ ΓΟΝΔΗ 
 

Άλεξγνη θαη νη δύν γνλείο 50 

Άλεξγνο ν έλαο γνλέαο 30 

ΟΗΟ 
ΗΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΟΝΔΩΝ 

 
ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ 
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Μνλνγνλετθή  νηθνγέλεηα ιόγσ ζαλάηνπ γνλέα (ρεξεία) 30 

Μνλνγνλετθή  νηθνγέλεηα (άγακεο κεηέξεο, δηαδύγην ή 
δηάζηαζε) 

 
20 

 
ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΩΝ 
 

 
Γνλείο ή παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα κε αλαπεξία 67% θαη 
άλσ 

 
40 

 
ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ - 
ΣΡΗΣΔΚΝΟΗ 

 
Οηθνγέλεηα κε ηξία ή πεξηζζόηεξα παηδηά 

 
30 

 
ΦΟΗΣΖΖ ΣΔΚΝΟΤ 
 

 
Με  αδειθό /ε θηινμελνύκελν/ε ζην ηαζκό 

 
50 

 
ΑΛΛΟΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΗ ΛΟΓΟΗ 

 
 ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΗ ΛΟΓΟΗ 

 
Γνλέαο θνηηεηήο ή ζηξαηεπκέλνο, γνλείο όπνπ ν έλαο ή 
θαη νη δύν εξγάδνληαη εθηόο δήκνπ θ.ι.π.  
 

 
40 

 
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

 
ΔΣΖΗΟ 
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ 
ΔΗΟΓΖΜΑ 
 
 
 

Από  0 έσο 12.000,00 € 80 

Από 12.000,00 €  έσο  20.000,00 €   60 

Από 20.000,00 €  έσο  30.000,00 €    40 

Από 30.000,00 €  έσο  40.000,00 €    20 

Από 40.000,00 € θαη άλσ 0 

 
        Από ην ζύζηεκα κνξηνδόηεζεο εμαηξείηαη ε δεκνηηθόηεηα, θαζώο θαη νπνηαδήπνηε ζρέζε 
εξγαζίαο ηεο /ηνπ αηηνύζαο/αηηνύληνο κε ην ηαζκό ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Γειθώλ. 
        Μεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (31 Μαΐνπ 2018), εληόο ηνπ κελόο Ινπλίνπ, 
ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζπγθξνηεί εηδηθή Δπηηξνπή Δπηινγήο, ζηελ νπνία κεηέρεη θαη παηδαγσγηθό 
πξνζσπηθό. Η Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πίλαθα επηινγήο βάζεη κνξίσλ θαη ηνλ ππνβάιιεη ζην Γεκνηηθό 
πκβνύιην γηα ηελ έθδνζε, ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε, απόθαζεο επηινγήο θηινμελνύκελσλ παηδηώλ. Η 
απόθαζε επηινγήο θαη ν πίλαθαο επηιαρόλησλ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο βάζεη κνξίσλ, αλαξηώληαη 
ζην νηθείν δεκνηηθό θαηάζηεκα. Η όιε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ.      

  Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 
Αιιειεγγύεο θαη Γεκόζηαο Τγείαο (ηει. 22653-50721) θαη ζηνπο θαηά ηόπνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο: 

  

 Άκθηζζα           θ. Πηηέιιε πκεώλε  22650-28551 

 Παηδηθόο Ιηέαο  θ. Καιιία-Μπαθνγηάλλε Παγώλα 22650-32598 

 Β/θνο Ιηέαο       θ. Κάββνπξα Διέλε 22650-32331 

 Γεζθίλα           θ. Γεκεηξίνπ Αηθαηεξίλε 22650-51445 

 Γειθνί             θ. Γεσξγαθάθε Παλδώξα 22650-82309 

 Γαιαμίδη           θ. Υξηζηνθή Κσλζηαληίλα 22650-41160 

 Καζηέιιηα        θ. Καξαράιηνπ Θενδώξα 22650-91327 

 Πνιύδξνζν      θ. Μπαιηδώε Παξαζθεπή 22340-51210 


