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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (3) 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ &ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ EΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΤΠΟΨΗΦΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟ 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

 

Για τθν ειςαγωγι& ζνταξθ παιδιοφ ςτο Οικοτροφείο του Ιδρφματοσ, χρειάηονται τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά κακϊσ και αυτά που απαιτοφνται για τον ΕΟΠΥΥ.  

1. Αίτθςθ γονζων ι κθδεμόνων  

2. Πιςτοποιθτικό Γζννθςθσ  

3. Δελτίο Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ 

4. Βεβαίωςθ ΑΜΚΑ και Βεβαίωςθ ΑΦΜ  

5. Ιατρικι γνωμάτευςθ από επιτροπι Δθμοςίου Φορζα (ΚΕΠΑ) όπου κα αναγράφεται θ 

πάκθςθ, το ποςοςτό αναπθρίασ του παιδιοφ κακϊσ και ο δείκτθσ νοθμοςφνθσ του. 

6. Ιατρικι γνωμάτευςθ από Δθμόςιο Φορζα όπου κα αναγράφεται ότι το παιδί ςασ 

χρειάηεται ειδικι αγωγι ωσ ΟΙΚΟΣΡΟΦΟ για ζνα ζτοσ, ΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠO ΕΛΕΓΚΣΗ 

ΙΑΣΡΟ ΚΑΙ ΣΡΟΓΓΤΛΗ ΦΡΑΓΙΔΑ.  

7. Συμπλιρωςθ φόρμασ αίτθςθσ του ΕΟΠΥΥ   

8. Βεβαίωςθ Κοινωνικισ Ζρευνασ   

9. Ηλεκτρονικι Αςφαλιςτικι ικανότθτα  

10. Ιατρικζσ Εξετάςεισ:α. Ακτινογραφία κϊρακοσ  

              β. Δερματολογικι  

γ. Οφκαλμολογικι 

         δ. Πακολογικι, Γεν. αίματοσ και Βιοχθμικζσ – Ηπατικζσ 

ε. Βεβαίωςθ Γυμναςτικισ από Καρδιολόγο και καρδιογράφθμα  

      ςτ. Βιβλιάριο εμβολίων  

11. Υπεφκυνθ διλωςθ των αιτοφντων με τθν οποία αποδζχονται ότι κα υπάρξει 

δοκιμαςτικό διάςτθμα ενόσ μινα, παρακολοφκθςθσ και προςαρμογισ τθσ υποψιφιασ 

οικοτρόφου, ϊςτε να πιςτοποιθκεί θ καταλλθλότθτα του πλαιςίου γιϋ αυτιν, πριν τθν 

οριςτικι ζνταξι τθσ. 



12. Κατάκεςθ φωτοαντιγράφων για τθν ανάκεςθ τθσκθδεμονίασ. 

13. Υπεφκυνθ διλωςθ των αιτοφντων με τθν οποία αποδζχονται ότι, εφόςον εγκρικεί θ 

οριςτικι ζνταξθ τθσ υποψιφιασ από το Δ.Σ. του Ιδρφματοσ, θ παραμονι τθσ ςτο 

οικοτροφείο κα τελεί υπό τθν επαναξιολόγθςθ τθσ Επιςτθμονικι Ομάδα 

τουΟικοτροφείου και του Δ.Σ. του Ιδρφματοσ ανά πάςα ςτιγμι, εφόςον προκφψουν 

ςχετικοί, επιςτθμονικά ι/και κοινωνικά τεκμθριωμζνοι λόγοι. 

Διαδικαςία Ειςαγωγήσ Οικότροφησ: 

H υποψιφιαοικότροφοσ αξιολογείται από τθν Επιςτθμονικι Ομάδα τουΟικοτροφείου του 

Ιδρφματοσ, ωσ προσ τθ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςισ τθσ και το οικογενειακό τθσ 

ιςτορικό.Παράλλθλα οι γονείσ/κθδεμόνεσ/δικαςτικοί ςυμπαραςτάτεσμεριμνοφν για τθν 

κατάκεςθ  όλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςτο Ίδρυμα. 

Μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιςτθμονικι Ομάδασ τουΟικοτροφείου, τθσ οποίασ 

προίςταται ο Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ, ο Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ ειςθγείται με 

ενθμερωτικό ςθμείωμα προσ τθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ, τθ δοκιμαςτικι ειςαγωγι τθσ 

υποψιφιασ για το χρονικό διάςτθμα που προτάκθκε από τθν  Επιςτθμονικι Ομάδα 

τουΟικοτροφείου. 

Εφόςον θ υποψιφια οικότροφοσ ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ και χωρίσ ειδικζσ δυςκολίεσ τθ 

δοκιμαςτικι παραμονι τθσ ςτο Οικοτροφείο, ςτθ ςυνζχεια θ Επιςτθμονικι Ομάδα 

τουΟικοτροφείου ειςθγείται ςτο Δ.Σ. του Ιδρφματοσ τθν οριςτικι ειςαγωγι τθσ. 

Κατόπιν τθσ ζγκριςθσ του Δ.Σ., ο Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ ενθμερϊνει τουσ αιτοφντεσ 

γονείσ/κθδεμόνεσ/δικαςτικοφσ ςυμπαραςτάτεσ για τθν οριςτικι ειςαγωγι τθσ υποψιφιασ. 

Στθν παροφςα διαδικαςία εγγραφισ και ζνταξθσ ςτο Οικοτροφείο επιςυνάπτονται τα 

απαραίτθτα –προσ ςυμπλιρωςθ- ζγγραφα, θ αίτθςθ (Νο. 1) και οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ (Νο. 

11 & Νο. 13). 


