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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ /ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023.

Oι αιτήσεις για εγγραφές – επανεγγραφές των νηπίων για το σχολικό  έτος 2022-2023 
στους Παιδικούς Σταθμούς   του Δήμου Επιδαύρου , θα γίνουν από 10-05-2022 έως 
31-05-2022.

Στον παιδικό σταθμό γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας 2,5 ετών έως την ηλικία 
εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 Για τα παιδιά που συμπληρώνουν την ηλικία των 2,5 ετών έως 31/12/2022,θα 
υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΑΙΤΗΣΗ χωρίς λοιπά δικαιολογητικά. Αυτά θα ζητηθούν και 
θα κατατεθούν μετά την επιλογή.

 Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής  συνεννόησης 
(ραντεβού) στον παιδικό σταθμό Λυγουριού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα  
9:00-14:00 ή διαδικτυακά ( με σκαναρισμένα ευκρινέστατα αντίγραφα) , στo πλαίσιo 
των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω COVID-19.

Για την εγγραφή των νηπίων στον  Παιδικό Σταθμό Λυγουριού /Αρχαίας 
Επιδαύρου προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση  της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου (διατίθεται από την  
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υπηρεσία).

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό 
ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου 
συμβίωσης.

3 Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο 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 αιτούσας/του 
αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

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 του με τα εμβόλια που προβλέπονται 
κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα 
φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού 
έτους(Ε1) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

8.H νόμιμη παραμονή στη Χώρα προκειμένου περί υπηκόων τρίτων χωρών.

 

           9.Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής νηπίου(διατίθεται από την  υπηρεσία).

          10. Υπεύθυνη δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων                         

                (διατίθεται από την  υπηρεσία).

         11. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην

               της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του νηπίου.

                                 
Tα οριστικά αποτελέσματα των εγγραφών-επανεγγραφών για το σχολικό έτος 2022-
23 θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού 
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προγράμματος “Eναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”του ΕΣΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Κ. ΧΡΟΝΗΣ
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