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ΚΟΙΝ: Φ. Αρχείου

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας μαθητών».

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το αποδεικτικό
στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η μόνιμη κατοικία των μαθητών/τριών για την εγγραφή
τους στο Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 279 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), «… η ιδιότητα μόνιμου
κατοίκου βεβαιώνεται από το Δήμαρχο, ο οποίος οφείλει να διερευνήσει το αν υπάρχει
πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο (που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον
ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας
Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). ΔΕΚΟ νοούνται μόνον οι δημόσιες επιχειρήσεις,
το καθεστώς των οποίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (314Α΄). Εάν
αιτιολογημένα, η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με οποιοδήποτε πρόσφορο
μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό

αποδεικτικό μέσο. Η βεβαίωση χορηγείται, εφόσον αυτή είναι πραγματική. Ο Δήμαρχος
μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας».
Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστα για τις σχολικές μονάδες
φαινόμενα, εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές/ντριες- Προϊσταμένους/νες των
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων σχετικά με το αποδεικτικό στοιχείο της μόνιμης
κατοικίας των μαθητών/τριών. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η απόδειξη λογαριασμού
ΔΕΚΟ ή το αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας(Δ.Ο.Υ.)
ή η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμαρχο είναι δικαιολογητικά, με τα οποία
αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία των μαθητών/τριών για την εγγραφή τους στο Δημοτικό
Σχολείο ή στο Νηπιαγωγείο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PETROS
NTALIANIS
Ημερομηνία: 2018.05.04 10:30:09 EEST

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

