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Στις 20 Μαΐου ξεκίνησαν οι εγγραφές των μικρών μας δημοτών στους Παιδικούς Σταθμούς
του Δήμου Ν. Σμύρνης για το επόμενο σχολικό έτος 2011 – 2012. Οι εγγραφές θα
διαρκέσουν έως τις 20 Ιουνίου
και γίνονται στο
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ν. Σμύρνης
. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ.
Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 4ος όροφος (δίπλα από το Δημαρχείο) από τις 9.00 π.μ. έως 1.30
μ.μ. καθημερινά ή να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2132025-915-916-917-918 για
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μαζί με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ...

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 – τ.κ. 171 21, Τηλ.: 2132025915-16-17-18-19-20-21 Fax:
2109358271
E-mail: kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr

Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ν. Σμύρνης για
το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλονται από 20-5-2011 έως 20-6-2011 στο γραφείο της
Δ/νσης του Ν.Π. Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 4ος όροφος από τις 9.00π.μ. έως 1.30 μμ.
καθημερινά. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά. Για
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα
2132025-915-916-917-918 και 920 και φαξ 210-9358271.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
2. Πιστοποιητικό γέννησης (από το Δήμο)
3. Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική & ψυχική υγεία του παιδιού με (δοκιμαστικό
φυματίωσης)
4. Εκκαθαριστικό εφορίας ή φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους (φωτοτυπία)
5. Βεβαίωση εργασίας του τελευταίου μήνα, από τον εργοδότη & των δύο γονέων, με τις
καθαρές μηνιαίες αποδοχές και βεβαίωση ενσήμων (ΤΕΒΕ-ΙΚΑ κλπ.). Απαραίτητος ο
ασφαλιστικός φορέας για την απόδειξη πραγματικής εργασίας μέχρι την ημερομηνία
κατάθεσης των δικαιολογητικών.
6. Υπεύθυνη δήλωση, οικογενειακής & οικονομικής κατάστασης των γονέων του παιδιού
(N.1599/86) όπως επισυνάπτεται.
7. Απόδειξη ΔΕΗ – ΟΤΕ ή μισθωτήριο συμβόλαιο για την απόδειξη μονίμου κατοικίας στο
όνομα των γονέων του νηπίου
8. Κάρτα ανεργίας (από άνεργους γονείς)
9. Αλλοδαποί: Άδεια νόμιμης παραμονής και των δύο γονέων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
1. Αναπηρία γονέων η τέκνου με ποσοστό 67%:
Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής
2. Πολύτεκνη οικογένεια ή οικογένεια με τρία παιδιά:
Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Παιδί ορφανό:
Προσκομίζεται Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα
4. Άγαμοι γονείς:
Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση:
Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμόδιου δικαστηρίου - Διαζευκτήριο
6. Και οι δύο γονείς φοιτητές:
Προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής
7. Γονέας στρατιώτης:
Προσκομίζεται βεβαίωση από τον Στρατό.

Υποσημείωση:
1) Προτεραιότητα θα έχουν τα παιδιά των ΔΗΜΟΤΩΝ
2) Θα τηρηθούν αυστηρά οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων (δε θα εξεταστούν οι
εκπρόθεσμες)
3) Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις αν δε συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά.
4) Στους βρεφικούς σταθμούς γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ τα παιδιά των ΔΗΜΟΤΩΝ γιατί οι
θέσεις είναι λίγες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.
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ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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