
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ KAI ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 

                                   

1. Ηλεκτρονική Αίτηση  εκτυπωµένη και υπογεγραµµένη                                                                       

 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαµήνου). 

Σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί και η χώρα καταγωγής τους δεν 
εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να 
προσκοµίσουν οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί 
την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόµενο από επίσηµη µετάφραση, καθώς και 
επίσηµο έγγραφο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας, όπου θα 
βεβαιώνονται τα ανωτέρω. 
 

3. α) Βεβαίωση Υγείας του βρέφους ή του προνηπίου (το έντυπο 
επισυνάπτεται).                                                                            

 β)  Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας  του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, 
όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και της σελίδας του εµβολιασµού ώστε να 
φαίνονται τα προβλεπόµενα για την ηλικία του εµβόλια. Επίσης αποτελέσµατα 
φυµατινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό 
Πρόγραµµα Εµβολιασµών.                                                                       
  

4. Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (Εκκαθαριστικό σηµείωµα) για το 
οικονοµικό έτος 2020 (φορολογικό έτος 2019, δηλαδή για εισοδήµατα που 
αποκτήθηκαν από 1/01/2019 έως 31/12/2019) και των δύο συζύγων.  

Το Συνολικό Εισόδηµα αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 (5η γραµµή) του 
εκκαθαριστικού σηµειώµατος (Για τη συµπλήρωση του εισοδήµατος αθροίζετε 
τα συνολικά εισοδήµατα και των δύο συζύγων). 

� Επειδή το εισόδηµα αποτελεί κριτήριο µοριοδότησης, παρακαλούµε όπως 
τακτοποιήσετε τις φορολογικές σας δηλώσεις έως την καταληκτική 
ηµεροµηνία των αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής. 

 
5. ∆ικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη µόνιµη κατοικία στην περίπτωση που 

δεν αποδεικνύεται από το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα (πρόσφατο λογαριασµό 
∆ΕΗ, νερού, τηλεφώνου κλπ, µισθωτήριο συµβόλαιο κλπ.) Εάν οι γονείς 
φιλοξενούνται από άλλο πρόσωπο τότε πρέπει να προσκοµίσουν Υπεύθυνη 
∆ήλωση µε τα στοιχεία της κατοικίας που φιλοξενούνται. 

 
6. Για εργαζόµενους: 

• Στον Ιδιωτικό Τοµέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από 
τον   εργοδότη ή βεβαίωση ότι πρόκειται να εργασθούν εντός µηνός από 
την υποβολή της αίτησης µε προσδιορισµό του ύψους των αποδοχών τους 
και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύµβασης µαζί µε το έντυπο 
Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). 

• Στο ∆ηµόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Ν.Π.∆.∆. αυτών, απαιτείται 
πρόσφατη βεβαίωση εργασίας. 
 
 
 
 

 
 



7. 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. 

• Έναρξη από την ∆.Ο.Υ.  
 

8. Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.  Ι.ΚΕ. ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή 
ΕΠΕ: 

• Καταστατικό και τυχόν µεταβολές του. 
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.  

 
9. Για αυτοαπασχολούµενους στον πρωτογενή τοµέα: 

• Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άµεσα ασφαλισµένοι κατά 
το τρέχον έτος. 

 
 

10. Για συµµετοχή σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.): 

• Βεβαίωση  του αρµόδιου φορέα  για ένταξη στο πρόγραµµα , όπου θα 
αναγράφεται και η χρονική περίοδος  συµµετοχής σε αυτό ή αντίγραφο 
του ιδιωτικού συµφωνητικού συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής 
απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη 
συνέχιση παρακολούθησης του προγράµµατος. 

 

11. Για άνεργους: 
• Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆. ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του 

γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 

 

12. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθµό, εκτός 
των αναφερόµενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια  
διαµονής σε ισχύ στην χώρα µας. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια 
διαµονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαµονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής 
της συνοδευόµενη από βεβαίωση του αρµόδιου φορέα. Σε περίπτωση 
γεννήσεως του παιδιού στην χώρα µας απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη 
Γεννήσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 

1. ∆ιαζευγµένοι Γονείς : 

• Απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου και απόφαση επιµέλειας. 

 

2. Γονείς σε διάσταση : 

• Απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της 

διάστασης, απόφαση προσωρινής επιµέλειας (εάν υπάρχει) και 

διαχωρισµός φορολογικής δήλωσης. 

 

3. Μονογονεϊκή οικογένεια: 

α) Άγαµη µητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν 

αυτό δεν προκύπτει από  το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

β) Παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντα γονέα, εάν 

αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.  

 

4.Γονείς µε σύµφωνο συµβίωσης απαιτείται η προσκόµιση του συµφώνου 

συµβίωσης καθώς και τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα των δύο µερών. 

 

5.Για γονείς µε παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ, µε ποσοστό αναπηρίας έως ή άνω 

67% απαιτείται  απόφαση  Κ.Ε.Π.Α.  ή βεβαίωση Υγειονοµικής Επιτροπής. 

 

6.Για γονέα ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται 

φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής του ταυτότητας και πρόσφατη βεβαίωση από τον 

στρατό. 

 

7.Για γονείς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές απαιτείται  βεβαίωση φοίτησης 

του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. 


