
                                           

                                                           3ο Νθπιαγωγείο Γζρακα  
                                                  ΕΓΓΡΑΦΕ ΝΗΠΙΩΝ 
1. Στο Νθπιαγωγείο για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017 εγγράφονται  τα παιδιά που είναι γεννθμζνα το 2011 και θ φοίτθςι 
τουσ είναι υποχρεωτικι. Τα παιδιά που είναι γεννθμζνα το 2012 είναι προνιπια και εγγράφονται ςε λίςτα 
ενδιαφζροντοσ για το ενδεχόμενο κενισ κζςθσ μετά το τζλοσ των εγγραφών. (Για τα προνιπια απαιτείται αίτθςθ του 
γονζα και αποδεικτικό διεφκυνςθσ κατοικίασ )  
 
Η προςκόμιςθ των δικαιολογθτικών για εγγραφι γίνεται από 1 μζχρι 21  Ιουνίου 2016 
 
2. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ §2 του άρκρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπωσ τροποποιικθκαν από τισ 
διατάξεισ τθσ περ. 2 τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι ςτο νθπιαγωγείο είναι τα εξισ:  

 1. Επίδειξθ του Βιβλιαρίου Τγείασ του Παιδιοφ (Β.Τ.Π.)  ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου, ςτο οποίο φαίνεται ότι 
ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.   
 

2. Αποδεικτικό διεφκυνςθσ κατοικίασ (Λογαριαςμόσ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,ΟΤΕ  ι 

μιςκωτιριο ενοικίαςθσ κεωρθμζνο από τθν εφορία  ι εκτυπωμζνο από ΤΑΧΙS NET ι ςυμβόλαιο αγοράσ, 

όλα ςτο όνομα των γονζων.)  

 
3. Ζντυπα, που κα πάρετε από το Νθπιαγωγείο τθν θμζρα τθσ εγγραφισ και κα κατατεκοφν ςυμπλθρωμζνα και 
υπογεγραμμζνα :  

 
α) Τπεφκυνθ διλωςθ με τα παρακάτω ςτοιχεία: 1.Επώνυμο μακθτι2.Όνομα μακθτι3.Όνομα πατζρα 4.Όνομα 
μθτζρασ 5. Ημερομθνία γζννθςθσ 6.Διμο ςτον οποίο είναι εγγεγραμμζνο το παιδί, ώςτε να γίνει θλεκτρονικά από 
το Νθπιαγωγείο θ αναηιτθςθ του πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ. 
 
β) Ατομικό δελτίο υγείασ (Α.Δ.Τ.Μ.) (ςυμπλθρώνεται, ςφραγίηεται και υπογράφεται από γιατρό και μπορεί να 
προςκομιςτεί ςτο Νθπιαγωγείο μζχρι τζλοσ Σεπτεμβρίου)  
 
γ) Τπεφκυνθ διλωςθ του γονζα ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν αςφαλι προςζλευςθ και αποχώρθςθ του 
νθπίου.  

 

το Ολοιμερο Πρόγραμμα του νθπιαγωγείου  μποροφν να εγγράφονται: 
 

α) τα νιπια/προνιπια των οποίων εργάηονται και οι δφο γονείσ, προςκομίηοντασ ςχετικι 
βεβαίωςθ του φορζα εργαςίασ τουσ ι κάρτα ανεργίασ, ςτθν περίπτωςθ που είναι 
άνεργοι.  
β) τα νιπια/προνιπια των οποίων οι γονείσ/κθδεμόνεσ ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ 
ομάδεσ (μακθτζσ πολφτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μακθτζσ με γονείσ με χρόνιεσ 
πακιςεισ/ενταγμζνουσ ςε πρόγραμμα απεξάρτθςθσ /φυλακιςμζνουσ) 
 

                                        ΗΜΕΡΕ ΚΑΙ ΩΡΕ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
  
Από 1 ζωσ 15  Ιουνίου: 11:45 - 13:00 
Από 16  ζωσ 21 Ιουνίου: 8:00 - 10:30  
 
 Σθν Παραςκευι 17 Ιουνίου (Ημερίδα χολικισ υμβοφλου) και τθ Δευτζρα 20 Ιουνίου (Αργία του Αγίου Πνεφματοσ) 
δεν κα γίνονται εγγραφζσ.  
 
                                                                                        Γζρακασ  31-5-2016 
                                                                                          Η Προϊςταμζνθ  
 
                                                                                     Κατωπόδθ Ανδρονίκθ 

 


