
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  ΔΓΓΡΑΦΗ KAI ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΗ 

                                   

1. Αζησλοκηθή Σασηόηεηα (δηπιής όυεφς) ή Γηαβαηήρηο (γηα ηοσς 
αιιοδαπούς) θαη ησλ δύν γνλέσλ 

2. Πηζηοποηεηηθό οηθογελεηαθής θαηάζηαζες (ηειεπηαίνπ εμακήλνπ). 

Σε πεξίπησζε πνπ νη γνλείο είλαη αιινδαπνί θαη ε ρώξα θαηαγσγήο 

ηνπο δελ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηόηε ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν αληίζηνηρν έγγξαθν, ην 

νπνίν λα πηζηνπνηεί ηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε, ζπλνδεπόκελν από 
επίζεκε κεηάθξαζε, θαζώο θαη επίζεκν έγγξαθν από ηελ Πξεζβεία ή 
Πξνμελείν ηεο ρώξαο, όπνπ ζα βεβαηώλνληαη ηα αλσηέξσ. 

 
3. α) Βεβαίφζε Τγείας ηνπ βξέθνπο ή ηνπ πξνλεπίνπ (ην έληππν 

επηζπλάπηεηαη).                                                                            

 β)  Τελ πξώηε ζειίδα  ηνπ Βηβιηαρίοσ Τγείας ηνπ παηδηνύ, όπνπ 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ηηο ζειίδεο ηνπ εκβνιηαζκνύ ώζηε λα 
θαίλνληαη ηα πξνβιεπόκελα γηα ηελ ειηθία ηνπ εκβόιηα. Δπίζεο 

απνηειέζκαηα θπκαηηλναληίδξαζεο Mantoux, όπσο θάζε θνξά 
πξνβιέπεηαη από ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ.                                                                       
  

4. Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ (Δθθαζαρηζηηθό 
εκείφκα) γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2022 (θνξνινγηθό έηνο 2021, 

δειαδή γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ από 1/01/2021 έσο 
31/12/2021) θαη ησλ δύν ζπδύγσλ.  

Τν Σπλνιηθό Δηζόδεκα απνηππώλεηαη ζηνλ πίλαθα Γ.1. ηνπ 
εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο (γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εηζνδήκαηνο 

αζξνίδεηε ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαη ηα απηνηειώο θνξνινγνύκελα 
πνζά θαη ησλ δύν ζπδύγσλ)  

 Επειδή ηο ειζόδημα αποηελεί κριηήριο μοριοδόηηζης, παρακαλούμε 
όπως ηακηοποιήζεηε ηις θορολογικές ζας δηλώζεις έως ηην 

καηαληκηική ημερομηνία ηων αιηήζεων εγγραθής- επανεγγραθής. 
Σε διαθοπεηική πεπίπηωζη, ςποβάλεηε ηο Εκκαθαπιζηικό 
Σημείωμα ηος πποηγούμενος έηοςρ και με ηην έναπξη ηος 

ζσολικού έηοςρ, θα πποζκομίζεηε ηο θεηινό. 
 

5. Γηθαηνινγεηηθό πνπ λα απνδεηθλύεη ηε κόληκε θαηνηθία ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ απνδεηθλύεηαη από ην Δθθαζαξηζηηθό Σεκείσκα (πξόζθαην 
ινγαξηαζκό ΓΔΗ, λεξνύ, ηειεθώλνπ θιπ, κηζζσηήξην ζπκβόιαην θιπ.) 

Δάλ νη γνλείο θηινμελνύληαη από άιιν πξόζσπν ηόηε πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ Υπεύζπλε Γήισζε κε ηα ζηνηρεία ηεο θαηνηθίαο πνπ 

θηινμελνύληαη. 

6. Γηα εργαδόκελοσς: 

 ηολ Ιδηφηηθό Σοκέα, απαηηείηαη πξόζθαηε βεβαίφζε εργαζίας 

από ηνλ   εξγνδόηε ή βεβαίσζε όηη πξόθεηηαη λα εξγαζζνύλ εληόο 
κελόο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κε πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο 



ησλ απνδνρώλ ηνπο θαη αληίγξαθν αλαγγειίαο πξόζιεςεο ή ηεο 
ζύκβαζεο καδί κε ην έληππν Δ4 (εηήζηνο πίλαθαο πξνζσπηθνύ). 

 ηο Γεκόζηο, Σοπηθή Ασηοδηοίθεζε ή Ν.Π.Γ.Γ. απηώλ, 
απαηηείηαη πρόζθαηε βεβαίφζε εργαζίας. 

 
7. Γηα ειεύζεροσς επαγγεικαηίες: 

 Αληίγξαθν πιεξσκήο ησλ ηειεπηαίσλ εηζθνξώλ ζηνλ ΟΑΔΔ 
(ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εμόθιεζε ησλ εηζθνξώλ) ή 

βεβαίσζε από ηνλ ΟΑΔΔ ε νπνία επηβεβαηώλεη ηελ εγγξαθή ζηα 
κεηξώα ηνπ. 

 Έλαξμε από ηελ Γ.Ο.Υ.  

 
8. ε περηπηώζεης εηαίρφλ ζε Ο.Δ. ή Δ.Δ.  Ι.ΚΔ. ή Μολοπρόζφπε 

ΔΠΔ ή ΔΠΔ: 

 Καηαζηαηηθό θαη ηπρόλ κεηαβνιέο ηνπ. 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα.  
 

9. Γηα ασηοαπαζτοιούκελοσς ζηολ πρφηογελή ηοκέα: 

 Βεβαίσζε αζθαιίζεσο από ηνλ Ο.Γ.Α. όηη είλαη άκεζα 

αζθαιηζκέλνη θαηά ην ηξέρνλ έηνο. 
 

10. Γηα ζσκκεηοτή ζε Δλεργεηηθές Ποιηηηθές Απαζτόιεζες (Δ.Π.Α.): 

 Βεβαίσζε  ηνπ αξκόδηνπ θνξέα  γηα έληαμε ζην πξόγξακκα , όπνπ 

ζα αλαγξάθεηαη θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο  ζπκκεηνρήο ζε απηό ή 
αληίγξαθν ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ ζπλεξγαζίαο ή αληίγξαθν 
εγθξηηηθήο απόθαζεο ππαγσγήο θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε 

εξγνδόηε γηα ηε ζπλέρηζε παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

11. Γηα άλεργοσς: 
 Βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. ή θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρύ 

ηνπ γνλέα ή ησλ γνλέσλ πνπ είλαη άλεξγνη. 

 
12. Γηα ηελ εγγραθή παηδηού αιιοδαπώλ γολέφλ ζηνλ Παηδηθό 

Σηαζκό, εθηόο ησλ αλαθεξόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, απαξαίηεηε 
πξνϋπόζεζε είλαη ε άδεηα  δηακολής ζε ηζτύ ζηελ ρώξα καο. Σε 
πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη ε άδεηα δηακνλήο, απαηηείηαη ε ηειεπηαία 

άδεηα δηακνλήο, θαζώο θαη αίηεζε αλαλέσζήο ηεο ζπλνδεπόκελε από 
βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα. Σε πεξίπησζε γελλήζεσο ηνπ παηδηνύ 

ζηελ ρώξα καο απαηηείηαη Λεμηαξρηθή Πξάμε Γελλήζεσο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΓΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

 

1. Γηαδεσγκέλοη Γολείς : 

 Απαηηείηαη αληίγξαθν δηαδεπθηεξίνπ θαη απόθαζε επηκέιεηαο. 

 

2. Γολείς ζε δηάζηαζε : 

 Απαηηείηαη αίηεζε δηαδπγίνπ ή νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθό έγγξαθν 

ηεο δηάζηαζεο, απόθαζε πξνζσξηλήο επηκέιεηαο (εάλ ππάξρεη) θαη 

δηαρσξηζκόο θνξνινγηθήο δήισζεο. 

 

3. Μολογολεχθή οηθογέλεηα: 

α) Άγακε κεηέξα απαηηείηαη θαη ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ 

παηδηνύ, εάλ απηό δελ πξνθύπηεη από  ην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο. 

β) Παηδί νξθαλό απαηηείηαη ιεμηαξρηθή πξάμε ηνπ απνβηώζαληα γνλέα, 

εάλ απηό δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο  θαηάζηαζεο.  

γ) Γνλείο κε ζύκθσλν ζπκβίσζεο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ηνπ 

ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο θαζώο θαη ηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα ησλ δύν 

κεξώλ. 

 

4. Γηα γολείς κε παηδί ΑΜΔΑ ή γολείς ΑΜΔΑ, κε πνζνζηό αλαπεξίαο 

έσο ή άλσ 67% απαηηείηαη  απόθαζε  Κ.Δ.Π.Α.  ή βεβαίσζε 

Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

5. Γηα γολέα ο οποίος σπερεηεί ηε ζηραηηφηηθή ηοσ ζεηεία απαηηείηαη 

θσηναληίγξαθν ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο θαη πξόζθαηε 

βεβαίσζε από ηνλ ζηξαηό. 

 

6. Γηα γολείς ποσ είλαη ζποσδαζηές ή θοηηεηές απαηηείηαη  βεβαίσζε 

θνίηεζεο ηνπ νηθείνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο. 


