ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΒΡΕΦΩΝ ή ΝΗΠΙΩΝ
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Αίτηση (όπως το συνηµµένο Υπόδειγµα).
Υπεύθυνη δήλωση µε σχετικό κείµενο (όπως το συνηµµένο Υπόδειγµα).
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση Εργασίας µετ’ αποδοχών του τελευταίου µήνα από τον εργοδότη και των
δύο (2) γονέων ή σε περίπτωση ανεργίας βεβαίωση χρόνου ανεργίας (τρέχουσα
κατάσταση).
Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης ενσήµων από ασφαλιστικό φορέα και των δύο
(2) γονέων προκειµένου για τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα.
Αντίγραφο τελευταίου λογαριασµού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) ή µισθωτήριο
συµφωνητικό κατοικίας για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας.
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολογικού έτους 2016. (Για τα
εισοδήµατα του έτους 2016).
Ιατρική Βεβαίωση παιδιάτρου του παιδιού ( σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα).
Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας µε τα εµβόλια που προβλέπονται ανάλογα µε την
ηλικία του παιδιού.
Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των προαναφεροµένων
δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια παραµονής στη χώρα
µας (σε ισχύ) 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 Ασφαλιστικού
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 φοίτησης
❖ 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 την 1/9/2017 τον 15ο µήνα.
❖ Στους παιδικούς σταθµούς γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών εφ’ όσον
αυτοεξυπηρετούνται (έχουν αφαιρέσει την πάνα).
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