
Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

 1. Αίτηση, η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση 

 

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο, ή µετάφρασή του αν δεν είναι στην ελληνική 

γλώσσα τελευταίου τριµήνου. Σε περίπτωση που η χώρα καταγωγής δεν εκδίδει έγγραφο 

οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να κατατεθεί οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την 

οικογενειακή κατάσταση µε επίσηµη µετάφραση. 

 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθµό εκτός των προηγουµένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι και η άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα µας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.  

 

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος (ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 

τρέχοντος οικ. έτους ή ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών και των δύο γονέων). Σαν εισόδηµα υπολογίζεται 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2 5η γραµµή – ∆ικαιούχου + Συζύγου εάν 

υπάρχει αθροιστικά όπως αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας – ΧΩΡΙΣ 

∆ΕΚΑ∆ΙΚΑ ΨΗΦΙΑ. Όσοι από τους γονείς δεν προσκοµίσουν για οποιονδήποτε λόγο φορολογικά 

στοιχεία οι αιτήσεις τους θα απορρίπτονται. 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 2020: 

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί φορολογική ∆ήλωση για τα εισοδήµατα του έτους 

2020, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδηµίας covid, τότε δύναται να προσκοµισθεί 

εκκαθαριστικό εφορίας για τα εισοδήµατα έτους 2019 ώστε να µοριοδοτηθεί αντίστοιχα η αίτηση. 

Βεβαίως το ύψος των τροφείων θα προσδιοριστεί µε την έναρξη της περιόδου κατά την 1
η
/9/2021 µε 

προσκόµιση του εκκαθαριστικού σηµειώµατος για τα εισοδήµατα 2020. 

 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση Παραλαβής τέκνου  (ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΚΝΟΥ) 

 

5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού, συµπληρωµένη απαραιτήτως από παιδίατρο και φωτοτυπία 

βιβλιαρίου υγείας µε τα εµβόλια  ΈΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΥ 

 

6. Ιστορικό υγείας του παιδιού, συµπληρωµένο από τον γονέα (ΕΝΤΥΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  

ΑΠΟ ΓΟΝΕΑ) 

 

7. Βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας των γονέων  

 

8. Αποδεικτικό µόνιµης κατοικίας. Για την απόδειξη της κατοικίας αναρτείται φωτοτυπία λογαριασµού 

∆ΕΚΟ ηλεκτρικού ρεύµατος, ΕΥ∆ΑΠ που να αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας και το όνοµα του 

γονέα του παιδιού.  

 

9. Για γυναίκες προστατευόµενες από το δίκτυο ∆οµών κατά της Βίας, δικαστικούς συµπαραστάτες 

και ασυνόδευτους ανηλίκους πρόσφυγες χρειάζεται βεβαίωση αρµόδιων Υπηρεσιών (Κοινωνική 

Υπηρεσία ∆ήµου, Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, Ύπατη Αρµοστεία Προσφύγων) 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(αφορούν και τους 2 γονείς προκειμένου να µοριοδοτηθούν) 

 
Α) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:  

1. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, µε ηµεροµηνία όχι παλαιότερη των δύο (2) µηνών από την 

ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών.  

 

Β) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠ∆∆ 

ΑΥΤΩΝ:  

1. Βεβαίωση εργασίας από τον αντίστοιχο φορέα όχι παλαιότερη των δύο (2) µηνών από την 

ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ή αποδεικτικό µισθοδοσίας τελευταίου 

τριµήνου. 

 

 Γ) ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ή ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΕ Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:  

1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.(Λόγω πανδηµίας αρκεί και ένα ειδοποιητήριο πληρωµής) 

 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύµατος. 



 

 ∆) ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ: 

 1. Βεβαίωση ανεργίας , όχι παλαιότερης των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της έναρξης 

υποβολής των αιτήσεων εγγραφών, ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι 

άνεργοι. 

ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ(ανά περίπτωση): 

1. Σε περίπτωση διαζευγµένων γονέων απαιτείται η προσκόµιση αντίγραφου του διαζευκτήριου 

(εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).   

      Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:  

 

• Αντίγραφο της αίτησης διαζυγίου (εφόσον υπάρχει) 

• Βεβαίωση µεταβολής ατοµικών στοιχείων της ∆.Ο.Υ. ,που να αποδεικνύεται η διάσταση 

(εφόσον υπάρχει). 

• ∆ικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιµέλεια του παιδιού (εφόσον υπάρχει) ή 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τα ανωτέρω (Τα 

ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία προ της έναρξης υποβολής των 

αιτήσεων εγγραφών).  

•  Για τις περιπτώσεις διαζευγµένων ή εν διαστάσει γονέων, προκειµένου να µοριοδοτηθούν 

για την εργασία, θα πρέπει να προσκοµισθούν τα δικαιολογητικά και των δύο. ∆ιαφορετικά 

µοριοδοτείται µόνο όποιος έχει την επιµέλεια του παιδιού. 

 

 2. Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαµες µητέρες- Γονείς σε χηρεία) 

• Επίσηµο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η δηλωθείσα οικογενειακή    κατάσταση. 

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 

 3. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων: 

• Αντίγραφο Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως µε επίσηµη µετάφραση του (αν 

δεν είναι µε λατινική γραφή).  

• Άδεια νόµιµης παραµονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.  

 

4. Γονέας Φοιτητής ή Στρατευµένος: 

• Βεβαίωση από τη Γραµµατεία της Σχολής τελευταίου εξαµήνου (για γονείς που είναι 

φοιτητές ή σπουδαστές Α΄ κύκλου σπουδών). 

• Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο (για στρατευµένο γονέα)  

 

5. Αριθµός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης  

 

6. Σε περίπτωση γονέων µε παιδί που ανήκει στην οµάδα ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας µεγαλύτερο 

του 67% ή γονέα που ανήκει στην οµάδα ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας µεγαλύτερο του 67%, 

απαιτείται βεβαίωση Υγειονοµικής Επιτροπής (σε ισχύ).  

 

7. Τα παιδιά που πάσχουν από σωµατικές, πνευµατικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται 

στο σταθµό εφόσον προσκοµίζεται διάγνωση από δηµόσιο φορέα και γνωµάτευση γιατρού 

κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό µπορεί να είναι ωφέλιµο για το παιδί και ότι έχει την 

δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθµού.  

 

8. Για την απόδειξη Επανεγγραφής (µέσω ∆ήµου) δεν χρειάζεται δικαιολογητικό, καθώς φαίνεται 

ηλεκτρονικά από το σύστηµα   και µοριοδοτείται αυτόµατα. Κατά περίπτωση προσκοµίζεται 

οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, κρίνει το Τµήµα Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου 

Καισαριανής, για την επιβεβαίωση της επιλογής των αιτήσεων καθώς και για την µοριοδότηση των 

αιτήσεων. 

 

 

 

  


