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  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΩ  

Τιθεται Χ  σε 

ότι 

υποβάλλεται 

συνημμένα 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ( 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) 

 

1.  Αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής (το έντυπο χορηγείται 

από την υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου)) 

 

2.  .Πιστοποιητικό γεννήσεως ή ληξιαρχική πράξη γενν, του 

παιδιού (ΜΟΝΟ  ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ) 

 

3.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου 

εξαμήνου)ή  και  ληξιαρχική πράξη  συμφώνου 

συμβίωσης.  

 

 

 

4.  α) Βεβαίωση Υγείας του Βρέφους ή του Νηπίου ( το 

έντυπο διατίθεται από την Υπηρεσία ή από την 

Ιστοσελίδα του Δήμου). 

 β) 1.Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου 

Υγείας του παιδιού όπου αναγράφονται τα στοιχεία του  

    2. της σελίδας του εμβολιασμού ώστε να φαίνονται τα 

προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. 

γ) Σε περιπτώσεις που το παιδί ακολουθεί πρόγραμμα 

λογοθεραπείας ή εργοθεραπείας απαιτείται ιατρική 

γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα. 

 

5.  Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων (Ε1) του 

τρέχοντος οικονομικού έτους(2019),  . Σε αντίθετη 

περίπτωση η αίτηση θα θεωρηθεί ελλιπής. 

 

6.  Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού  

έτους (2019) 

 

7.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986,ότι τα 

προσκομιζόμενα  απλά  αντίγραφα  είναι ακριβή 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 

8.  Δήλωση παραλαβής του παιδιού από τον Παιδικό 

Σταθμό. 

 

9.  Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας  

 πρόσφατος λογαριασμός από οργανισμό 

κοινής             ωφέλειας(ΔΕΗ ΟΤΕ ΔΕΥΑ)  

 μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ) 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ) 

 

 

      

10 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΓΟΝΕΙΣ 

 

10α Βεβαίωση εργοδότη  ότι και οι δυο γονείς είναι  

εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από 

την υποβολή  της αίτησης  εγγραφής , με  προσδιορισμό  

του ύψους  των αποδοχών τους  και αντίγραφο της 

αναγγελίας πρόσληψης  της αιτούσας /του αιτούντος  ή 

της σύμβασης μαζί  με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας 
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προσωπικού) 

10β Για ελεύθερους επαγγελματίες:  

 Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών 

στον ΟΑΕΕ (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση 

των εισφορών) ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ η οποία 

επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.  

 Σε περίπτωση πρόσφατης έναρξης επιχείρησης 

απαιτείται και η έναρξη από την Δ.Ο.Υ.  

 

 

 

 

 

10δ 

 

Για άνεργους γονείς :  

 Κάρτα  ανεργίας σε ισχύ , ή βεβαίωση ανεργίας  από 

τον ΟΑΕΔ,του γονέα ή των γονέων  που είναι 

άνεργοι..  

 Για άνεργους γονείς που λαμβάνουν τακτικό επίδομα 

ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  απαιτείται το ανάλογο 

έγγραφο. 

 

10ε Για αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα: 

 Βεβαίωση ασφαλισεως από τον Ο.Γ.Α.,   

 η βεβαίωση  από τον  Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί  ή 

ρυθμστεί οι ασφαλιστικές  εισφορές. 

 

 

10στ 
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η ΣΕ 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας ή 

αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής. 

 Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη συνέχιση 

παρακολούθησης του προγράμματος. 

 Βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη 

συνέχιση  παρακολούθησης του προγράμματος εάν 

οι γονείς συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

11 Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον παιδικό 

σταθμό εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι  

 η άδεια νόμιμης διαμονής στην χώρα μας ή 

προγενέστερη συνοδευόμενη από την βεβαίωση 

ανανέωσης από την αρμόδια υπηρεσία.  

 Σε περίπτωση γεννήσεως του παιδιού στην χώρα μας 

απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως. 

 

 

 

12 ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 

 

 

12α 

.  

Διαζευγμένοι Γονείς : 

 Απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου και απόφαση 

επιμέλειας. 
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Καλαμπάκα  ………/………./2020 

                                                                                        Ο/ Η ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ /  ΟΥΣΑ  

ΗΠΑΡΑΛΑΒΟΥΣΑ  

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο –υπογραφή                                   Ονοματεπώνυμο –υπογραφή 

 

                                                                                     

 

 

. Γονείς σε διάσταση :  

 Απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε 

αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης απόφαση 

προσωρινής επιμέλειας (εάν υπάρχει) και 

διαχωρισμός φορολογικής δήλωσης. 

12β . Μονογονεϊκή οικογένεια: 

 Άγαμη μητέρα απαιτείται οικογενειακή κατάσταση.  

 Παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του 

αποβιώσαντα γονέα εάν αυτό δεν αναφέρεται στο 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 

 

12γ . Για γονείς φοιτητές :  

 στην Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (Δημόσιο ΙΕΚ) απαιτείται βεβαίωση από 

την Γραμματεία του Σχολείου ή της Σχολής στην 

οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος 

σπουδών.  

 Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (πρώτο πτυχίο) 

βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής στην 

οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος 

σπουδών. 

 

12δ Για στρατιώτες  

 .Για περιπτώσεις όπου ο πατέρας υπηρετεί την 

στρατιωτική του θητεία  προσκομίζεται σχετική 

βεβαίωση από τον Στρατό 

 

 

12ε 

 

.  Για γονείς με παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ  

 με ποσοστό αναπηρίας έως ή άνω 67% απαιτείται 

βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από 

Δημόσιο Νοσοκομείο. 

 


