ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΓΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΗ
Γηα ηελ εγγξαθή θαη επαλεγγξαθή παηδηνχ νη γνλείο ή θεδεκφλεο ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνβάιινπλ έληππε
αίηεζε – εξσηεκαηνιφγην. Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη πξσηφηππα ή απιά θσηναληίγξαθα ησλ
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη βεβαηψζεηο εξγνδφηε ησλ γνλέσλ, ε βεβαίσζε πγείαο
βξεθψλ θαη λεπίσλ απφ ηνλ Παηδίαηξν ηνπο (έληππν πνπ δίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία), θαζψο θαη νη
ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα είλαη πξσηφηππεο.
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά γίλεηαη ζηνπο θαηά ηφπνπ βξεθηθνχο/
βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο.

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Πηζηνπνηεηηθφ Γέλλεζεο Σέθλνπ (Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, εθηφο ησλ
αιινδαπψλ παηδηψλ) θαη φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ.
2. Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο (Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ
εθηφο ησλ αιινδαπψλ γνλέσλ) ή ιεμηαξρηθή πξάμε ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο.
3. Ιαηξηθή βεβαίσζε γηα ηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνχ (ην έληππν ρνξεγείηαη απφ ηελ
Τπεξεζία ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ) θαη θσηναληίγξαθν βηβιηαξίνπ πγείαο κε ηα εκβφιηα πνπ
πξνβιέπνληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, πξφζθαηα απνηειέζκαηα
θπκαηηλoαληίδξαζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο απφςεηο ηεο παηδηαηξηθήο.
4. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ησλ
γνλέσλ ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο (θνξνινγηθφ έηνο 2018).
5. Απνδεηθηηθφ δηεχζπλζεο θαηνηθίαο (ινγαξηαζκφο Σειεθψλνπ ή ΓΔΗ ή ΔΤΓΑΠ ή κηζζσηήξην
ζπκβφιαην) ή νπνηνδήπνηε δεκφζην έγγξαθν ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο.
6. Τπεχζπλε δήισζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη
θαη νη πηζαλέο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ ζην ηξέρνλ έηνο (π.ρ. γέλλεζε θαη άιινπ παηδηνχ ε νπνία δελ
αλαγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο). Δάλ δελ ππάξρνπλ αιιαγέο δειψλεηαη
φηη δελ έρεη αιιάμεη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ.
7. Τπεχζπλε δήισζε γηα ην πνηνο ζα παξαιακβάλεη ην παηδί απφ ην ζηαζκφ πνπ ζα θηινμελείηαη.
8. Γηα εξγαδόκελνπο γνλείο:
Βεβαίσζε εξγνδφηε φηη θαη νη δπν γνλείο είλαη εξγαδφκελνη ή πξφθεηηαη λα εξγαζηνχλ εληφο κελφο απφ
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο, κε πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ απνδνρψλ ηνπο θαη αληίγξαθν
αλαγγειίαο πξφζιεςεο ηεο αηηνχζαο/ηνπ αηηνχληνο ή ηεο ζχκβαζεο καδί κε ην έληππν Δ4 (εηήζηνο
πίλαθαο πξνζσπηθνχ).
Γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο:
Όζνη είλαη απηναπαζρνινχκελνη απαηηείηαη:
α. Αληίγξαθν πξφζθαηνπ ινγαξηαζκνχ νθεηιήο ζην αζθαιηζηηθφ ηακείν ή εξγφζεκν.
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θαη
β. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 πεξί κε δηαθνπήο ηεο άζθεζεο ηνπ επηηεδεχκαηνο.
9. Γηα άλεξγνπο γνλείο απαηηείηαη:
Βεβαίσζεο αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ ή θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ, ηνπ γνλέα ή ησλ γνλέσλ πνπ είλαη
άλεξγνη.

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ
1. Αλαπεξία γνλέσλ ή ηέθλνπ κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ:
Πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν απφθαζεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο γνλέσλ ή
ηέθλνπ 67% θαη άλσ.
2. Γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην θνηλφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ
ηαζκνχ απαηηείηαη γλσκάηεπζε απφ γηαηξφ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο ή έθζεζε Κξαηηθνχ
Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ ή άιιεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.
3. Γηα ηελ εγγξαθή παηδηνχ αιινδαπψλ γνλέσλ ζην ηαζκφ απφ ηξίηεο ρψξεο, εθηφο ησλ αλαθεξφκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη θαη ε άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε
άδεηα έρεη ιήμεη, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα φηη έρεη θαηαηεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε
αλαλέσζήο ηεο.
4. Γηα παηδί νξθαλφ απαηηείηαη ιεμηαξρηθή πξάμε ηνπ απνβηψζαληνο γνλέα, εάλ απηφ δελ αλαθέξεηαη
ζην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
5. Γηα δηαδεπγκέλνπο γνλείο ή γνλείο ζε δηάζηαζε:
Πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν δηαδεπθηεξίνπ (εάλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο). Γηα γνλείο ζε δηάζηαζε απαηηείηαη νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ έγγξαθν
ηεο δηάζηαζεο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί εληφο ησλ δπν ηειεπηαίσλ εηψλ, θαζψο θαη δηθαζηηθή
απφθαζε επηκέιεηαο ή νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηεο επηκέιεηαο εάλ νη γνλείο είλαη
δηαδεπγκέλνη ή ελ δηαζηάζεη.
6. Γηα γνλείο θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο:
Πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο πνπ
θνηηνχλ.
7. Γηα γνλέα ζηξαηηψηε:
Πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε απφ ζηξαηνινγηθφ γξαθείν.
8. Οηθνγέλεηεο κε ελήιηθα παηδηά πνπ θνηηνχλ:
Βεβαίσζε ζρνιήο γηα ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ.
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9. Γηα θαηνηθία κε ελνίθην:
Ηιεθηξνληθφ Μηζζσηήξην ζπκβφιαην ζε ηζρχ ή απφδεημε θαηάζεζεο κηζζψκαηνο.
10. Γηα θαηνηθία κε δάλεην:
Βεβαίσζε δαλείνπ α΄ θαηνηθίαο απφ ηελ ηξάπεδα
11. ε πεξίπησζε θηινμελίαο ησλ γνλέσλ, ην Δ1ησλ θηινμελνχλησλ θαη ησλ θηινμελνπκέλσλ απφ ηα
νπνία απνδεηθλχεηαη ε θηινμελία.
Κάζε άιιν πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, εηδηθά - θνηλσληθά πξνβιήκαηα,
θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ θξηζεί απφ ηελ ππεξεζία φηη είλαη απαξαίηεην θαηά ηελ
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.
ΗΜΔΙΧΗ:
Γηα ηελ επαλεγγξαθή ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ απαηηνχληαη φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά. ε
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, αληί ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ πνπ βεβαηψλεη ηε κε κεηαβνιή
(δηθαηνινγεηηθφ 6 ζηα ππνρξεσηηθά δηθαηνινγεηηθά).
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ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΔΓΓΡΑΦΗ
ηνπο Βξεθηθνχο/Βξεθνλεπηαθνχο θαη Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο
εγγξάθνληαη βξέθε θαη λήπηα απνδεδεηγκέλα εξγαδόκελσλ γνλέσλ, ηα παηδηά νηθνλνκηθά αδπλάησλ
νηθνγελεηψλ, πξνηηκνκέλσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ αλάγθε θξνληίδαο απφ δηάθνξα θνηλσληθά αίηηα (φπσο
π.ρ. παηδηά νξθαλά απφ δχν ή έλα γνλέα, παηδηά άγακσλ κεηέξσλ, δηαδεπγκέλσλ ή ζε δηάζηαζε γνλέσλ,
παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ γνλείο κε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξία, πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ θιπ.).
Δπεηδή νη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη είλαη ζπλήζσο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θελέο ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ,
γίλεηαη αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε φισλ, ζχκθσλα κε θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα πνπ κνξηνδνηνχληαη
σο αθνινχζσο:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ - ΜΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ
Κάηνηθνο
Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα (γνλείο άγακνη, ζε ρεξεία, δηαδεπγκέλνη), γνλέαο
ζηξαηεπκέλνο ή γνλείο ζπνπδαζηέο ή Φνηηεηέο.
Αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ ζηελ νηθνγέλεηα ή ελειίθσλ πνπ ζπλερίδνπλ ζπνπδέο
(βεβαίσζε ζρνιήο)
ηελ νηθνγέλεηα άηνκν κε αλαπεξία (γνλείο ή παηδί) πάλσ απφ 67%
Παηδί νξθαλφ θαη απφ ηνπο δπν γνλείο
Δπαλεγγξαθή

ΜΟΡΙΑ
20
40
10 κφξηα γηα
θάζε παηδί
30
50
30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ - ΜΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ
Καηνηθία κε ελνίθην
Καηνηθία ηδηφθηεηε κε δάλεην (α΄ θαηνηθία)
Άλεξγνο κε έσο δπν έηε αλεξγίαο
Άλεξγνο κε πάλσ απφ δπν έηε αλεξγίαο
0,00€ - 8.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
8.000,01 € - 14.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
14.000,01 € – 20.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
20.000,01 € - 30.000 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά

ΜΟΡΙΑ
15
15
10 κφξηα γηα
θάζε άλεξγν
γνλέα
20 κφξηα γηα
θάζε άλεξγν
γνλέα
50
30
20
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ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
1.Σα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά, θαηαρσξνχληαη ζε πξφγξακκα
ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο – επεμεξγαζίαο θαη κνξηνδνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηάηαμε ησλ
αηηήζεσλ γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Οη αηηήζεηο κνξηνδνηνχληαη
εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ ηα ππνρξεσηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο σο πξνο ηελ
ειηθία ησλ παηδηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηνπο Βξεθηθνχο/ Βξεθνλεπηαθνχο θαη Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ
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Γήκνπ. Η έληαμε ησλ παηδηψλ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ηαζκνχο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηεχζπλζε
θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηαζκψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζηαζκφ ζηνλ νπνίν
θαηαηίζεηαη ε αίηεζε. Οη αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί,
ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη εμππεξεηνχληαη εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο θαη δελ εθθξεκνχλ αηηήζεηο
πνπ έρνπλ εκπξφζεζκα ππνβιεζεί θαη κνξηνδνηνχληαη μερσξηζηά κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα. Σα
εγγξαθφκελα ζηνπο ζηαζκνχο παηδηά πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. Σα
παηδηά φκνξσλ Γήκσλ δελ απνθιείνληαη, εθφζνλ ππάξρεη θελή ζέζε ή κε ηελ εγγξαθή εμππεξεηείηαη
ηδηαίηεξα νμπκέλε θνηλσληθή αλάγθε ησλ γνλέσλ, ε νπνία δηθαηνινγείηαη εηδηθά ζηε ζρεηηθή απφθαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη αηηήζεηο θαηνίθσλ φκνξσλ Γήκσλ ζα κνξηνδνηεζνχλ
φηαλ ππάξμνπλ θελέο ζέζεηο θαη έρνπλ εμππεξεηεζεί φια ηα παηδηά ησλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ πνπ έρνπλ
θάλεη αίηεζε.
α. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κνξίσλ ζα πξνζκεηξήζεη απζηεξά ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο.
β. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ εξγάδνληαη απνδεδεηγκέλα θαη νη δχν γνλείο, ηα παηδηά θαηαηάζζνληαη, φηαλ
νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ.
2. Παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο, ςπρηθέο παζήζεηο ή αλαπεξίεο, εγγξάθνληαη ζην
ηαζκφ, εθφζνλ βεβαηψλεηαη κε γλσκάηεπζε ηαηξνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο φηη απηφ κπνξεί λα είλαη
σθέιηκν γηα ην παηδί θαη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ζε θνηλφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηαζκνχ. ε απηή
ηελ πεξίπησζε, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ιακβάλεη απφθαζε γηα ηνλ νξηζκφ
θαηάιιεινπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ή ζπλνδνχ θαη φηαλ δελ ππεξεηεί κπνξεί λα πξνζιακβάλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994 ή ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2527/1997, φπσο
ηζρχνπλ. Ο ζπλνδφο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ/ηνλ Παηδαγσγφ ηεο ηάμεο θαη ηελ Πξντζηακέλε/ηνλ
Πξντζηάκελν ηνπ ηαζκνχ, ζα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπο γηα ηελ εχξπζκε εθαξκνγή ηνπ παηδαγσγηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο (άξζξν 3 παξ.
1α., «Πξφηππνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ», ΦΔΚ
4249/ηεπρ. Β΄/2017 ).
ηνπο Βξεθηθνύο ηαζκνύο γίλνληαη δεθηά βξέθε ειηθίαο απφ 6 κελψλ (ηελ 1/9 θάζε έηνπο) έσο 2,5
εηψλ. ηνπο Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο γίλνληαη δεθηά βξέθε ειηθίαο απφ 6 κελψλ (ηελ 1/9 θάζε
έηνπο) έσο 2,5 εηψλ, θαζψο θαη παηδηά απφ 2,5 εηψλ (ηελ 1/9 θάζε έηνπο) έσο ηελ ειηθία εγγξαθή ηνπο
ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. ηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο εγγξάθνληαη παηδηά απφ 2,5 εηψλ (ηελ 1/9
θάζε έηνπο) έσο ηελ ειηθία εγγξαθή ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. ( ΦΔΚ 623/η.Β/2019)
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη Βξεθηθνί/Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ηαζκνί ηνπ Γήκνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
επηδνηνχκελν πξφγξακκα παξνρήο ζέζεσλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο παηδηψλ κε αληίζηνηρε επηδφηεζε
νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο, απφ νπνηνδήπνηε θνξέα, ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, αλά δνκή θαη
θαηεγνξία, απνθαζίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο, κε
εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο. Η εγγξαθή, δηαγξαθή θαη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ
αθνινπζεί ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε πξφγξακκα. Σα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα
είλαη εηήζηα θαη δελ ππάξρεη επαλεγγξαθή.
Σα απνηειέζκαηα απφ ηε δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη
ζην Γεκαξρείν.
ΔΝΣΑΔΙ
Η πεξίνδνο ησλ ελζηάζεσλ μεθηλάεη ακέζσο κεηά ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζα ηζρχεη γηα
επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Η έλζηαζε γίλεηαη κε αίηεζε ηνπ γνλέα/θεδεκφλα ζην πξσηφθνιιν ηνπ
Γήκνπ θαη αθνξά κφλν ηε κνξηνδφηεζε. Καηφπηλ νη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ επηηξνπή
αμηνιφγεζεο.
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ΒΔΒΑΙΧΗ ΤΓΔΙΑ ΒΡΔΦΧΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΧΝ
( ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Παηδίαηξν )
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΠΑΙΓΙΟΤ:
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΔΧ:
1. Πεξηγελλεηηθή θαηάζηαζε:………….......................................................................
.………………………………………………………………………………………
2.Φπρνθηλεηηθή Αλάπηπμε:…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3. Οκηιία:……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4. ε θαηαθαηηθέο πεξηπηώζεηο ζεκεηώζαηε κε Υ ην αλάινγν ηεηξάγσλν:
ΑΘΔΝΔΙΑ
Ιιαξά
Δξπζξά
Παξσηίηηδα
Αλεκνβινγηά
Οζηξαθηά

Υ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΘΔΝΔΙΑ
Αιιεξγία& πνπ
παζηηθή βξνρίηηο
Δπηιεςία
Ππξεηηθνί ζπαζκνί
Έιιεηςε Δλδύκνπ

Υ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

Άιια λνζήκαηα:……………………………………………………………………......
5.Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο:
ΔΠΔΜΒΑΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΔΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

6. Παίξλεη θάξκαθα γηα ρξόλην λόζεκα θαη πνηά:……………………………….......
…………………………………………………………………………………….....
7. Δκβόιηα: (Φσηναληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ παηδηνύ κε ηα ζρεηηθά
εκβόιηα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή
ηνπ Παηδηάηξνπ ζηελ αληίζηνηρε ζεηξά δόζεο εκβνιίνπ).
Γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο ην πηζηνπνηεηηθό πγείαο ζα ζπλνδεύεηαη θαη από έθζεζε ηνπ εηδηθνύ
γηαηξνύ.
Ο/Η ……………………………………………………………κπνξεί λα θηινμελεζεί
ζε Παηδηθό ηαζκό.
(Ολνκαηεπώλπκν, εκεξνκελία, ζθξαγίδα θαη ηειέθσλα Παηδηάηξνπ)
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