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ΔΗΜ Ο Σ Κ Α ΡΔ ΙΤ ΣΑ Σ  

ΔΙΕΥΘ ΥΝ Σ Η Π Α ΙΔ ΙΚΩ Ν ΣΤ Α ΘΜ ΩΝ  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩ ΣΗ 

 

Ανακοινώνεται  ότ ι ,  οι  επανεγγραφές  των  νηπίων  για  τους  Παιδικούς  Σταθµούς  
του  ∆ήµου  Καρδίτσας  για  το  σχολ ικό  έτος  2016-2017  θα  αρχίσουν  από   23-05-2016 
έως  31-05-2016.  
 
Οι  αιτήσεις  επανεγγραφών  θα  προσκοµίζονται  στην  ∆ιεύθυνση  των  Παιδικών  
Σταθµών  :   
    Υπεύθυνος  παραλαβής :  Κος  ∆ηµήτριος  Μπαζάνης  τηλ .  Επικοινωνίας:  24410-
76208, φαξ . :24410-76322 Ταλιαδούρου  2-  Εµπορικό  Κέντρο  4

ος
 όροφος .  

 
 

Απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  επανεγγραφές :  
1.  Αίτηση  γονέα .  (Συµπληρωµένο  έντυπο  της  υπηρεσίας)  
2.  Βεβαίωση  γιατρού  για  την  καλή  υγεία  του  παιδιού  και  αποτελέσµατα  

φυµατιοαντίδρασης . (το  έντυπο  από  την  υπηρεσία)  
3.  Βεβαίωση  εργοδότη  ότι  και  οι  δύο  γονείς  είναι  εργαζόµενοι  .  

1.Για  εργαζόµενους  στον  ιδ ιωτ ικό  τοµέα ,  απαιτε ίται  πρόσφατη  βεβαίωση  εργασίας  από  
τον  εργοδότη ,  καθώς  και  αντίγραφο  µηχανογραφηµένων  ενσήµων  του  πρώτου  τρ ιµήνου  
του  τρέχοντος  έτους  ή  σχετ ική  βεβαίωση  ασφαλιστ ικού  φορέα  ή  αντίγραφο  της  
αναγγελ ίας  πρόσληψης  ή  αντ ίγραφο  σύµβασης  µε  τον  εργοδότη .  
2.  Για  άνεργους  γονείς  απαιτε ίτα ι :  Αντ ίγραφο  δελτ ίου  ανεργίας  σε  ισχύ ,  που  να  έχει  
όµως  εκδοθεί  πριν  την  ηµεροµην ία  έναρξης  υποβολής  αιτήσεων  εγγραφών ,  µε  εξαίρεση  
την  περίπτωση  του  πρόσφατα  απολυθέντος  εργαζόµενου  όπου  προσκοµίζεται  
αντ ίγραφο  της  καταγγελίας  της  σύµβασης  εργασίας .  
3.  Για  γονείς  που  συµµετέχουν  σε  ενεργητ ικές  πολιτ ικές  απασχόλησης  ή  σε  άλλα  
προγράµµατα ,  απαιτε ίτα ι  αντίγραφο  Ιδ ιωτ ικού  Συµφωνητ ικού  Συνεργασίας  ή  αντ ίγραφο  
εγκρ ιτ ικής  απόφασης  υπαγωγής  καθώς  και  υπεύθυνη  δήλωση  εργοδότη  γ ια  τη  συνέχιση  
παρακολούθησης  του  προγράµµατος .  Εάν  συµµετέχουν  σε  
πρόγραµµα  συνεχιζόµενης  επαγγελµατικής  κατάρτ ισης ,  απαιτε ίτα ι  βεβαίωση  από  
πιστοποιηµένο  Κέντρο  Επαγγελµατικής  Κατάρτισης  (Κ .Ε .Κ . )  γ ια  τη  συνέχιση  
παρακολούθησης  του  προγράµµατος .   

4.  Αντίγραφο  εκκαθαριστικού  σηµειώµατος  του  τρέχοντος  οικ .  Έτους .  ή  
αντίγραφο  δήλωσης  φορολογίας  εισοδήµατος  .    

5.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν .1599/1986 (το  έντυπο  από  την  υπηρεσία)  
6.    Για  την  επανεγγραφή  παιδιών  αλλοδαπών  γονέων  επιπλέον  απαραίτητη  

είναι  η  άδεια  νόµιµης  παραµονής  στη  χώρα  µας  
7.  Σε  περίπτωση  τριτέκνων  ή  πολυτέκνων  και  µονογονε ϊκής  οικογένε ιας   θα  

χρειαστεί  και  Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης .  
8.  Κάθε  άλλο  δικαιολογητικό  που  θα   θεωρεί  απαραίτητο  από  την  Επιτροπή  .  

 
 
 
 
 

Η ηµεροµηνία για  τις εγγραφές θα ανακοινωθεί µετά  το πέρας 
τον επανεγγραφών  


