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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΒΡΕΦΩΝ ή ΝΗΠΙΩΝ
Αίτηση ( όπως το συνημμένο Υπόδειγμα ).
Υπεύθυνη δήλωση με σχετικό κείμενο.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση Εργασίας μετ’ αποδοχών του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των
δύο
(2) γονέων
Αντίγραφο επικυρωμένο αναλυτικής κατάστασης ενσήμων από ασφαλιστικό φορέα και
των δύο (2) γονέων προκειμένου για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Κάρτα ανεργίας ( από άνεργους γονείς )
Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ ( ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) ή μισθωτήριο
συμφωνητικό κατοικίας για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2013
Ιατρική Βεβαίωση παιδιάτρου για την σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.
Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την
ηλικία του παιδιού . Επίσης φυματιοαντίδρασης (Mantoux).
Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων , εκτός των αναφερομένων
δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής στη χώρα
μας όπως αυτή αποδεικνύεται και φορολογική δήλωση .
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 Για τους διαζευγμένους ή σε διάσταση απαραίτητη η προσκόμιση διαζευκτηρίου ή
βεβαίωση επιμέλειας αρμοδίου δικαστηρίου
 Αναπηρία Γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% , προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης
Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Οικείου Ασφαλιστ. Φορέα
 Γονείς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίζουν : Α) Υπεύθυνη Δήλωση
στην οποία θα αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης και το αντικείμενο εργασιών με
υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης . Β) Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων
εισφορών στον ΟΑΕΕ .
 Γονείς φοιτητές : Προσκομίζεται βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής .
 Γονέας Στρατιώτης : Προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική
Υπηρεσία .
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 Βασική προϋπόθεση που αφορά τις επανεγγραφές των ήδη
φιλοξενουμένων βρεφών - νηπίων είναι : Η Οικονομική τακτοποίηση
μέχρι 5 Ιουλίου εκάστου έτους , διαφορετικά η αίτηση δεν θα
εξετάζεται .
 Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξετασθεί η αίτηση θα πρέπει το βρέφος να
έχει συμπληρώσει στις 1/9/2014 τον 15ο μήνα.
 Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών εφ’ όσον
αυτοεξυπηρετούνται( έχουν αφαιρέσει την πάνα )
Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

