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∆ικαιολογητικά Εγγραφής και επανεγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφικούς
Σταθµούς
1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος τρέχοντος οικ. έτους ,
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού, συµπληρωµένη απαραιτήτως από παιδίατρο και
φωτοτυπία των εµβολίων από το βιβλιάριο υγείας,
4. ∆ικαιολογητικά εργασίας ή ανεργίας των γονέων,
5. Αποδεικτικό µόνιµης κατοικίας (Λογαριασµό ∆ΕΚΟ),
6. Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση (εφόσον υπάρχουν).

7. Λοιπά δικαιολογητικά που χρειάζονται όπως Υπεύθυνη ∆ήλωση παραλαβής
του παιδιού από το Σταθµό , Βεβαίωση υγείας του παιδιού συµπληρωµένη
από γονέα, Υπεύθυνη ∆ήλωση προσωπικών δεδοµένων αλλά και η αίτηση
εγγραφής θα βρίσκονται από τις 8 Μαΐου αναρτηµένα στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα.
8. 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.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ανά περίπτωση): (αφορούν και τους 2 γονείς
προκειμένου να µοριοδοτηθούν)
Α) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 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 ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ
ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ:
1. Βεβαίωση εργασίας από τον αντίστοιχο φορέα όχι παλαιότερη των δύο (2) µηνών από την
ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών.

Γ) ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ή
ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΕ Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:
1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
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.
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (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 ή βεβαίωση από
∆ηµόσιο Νοσοκοµείο (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.

