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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση χορηγείται από την υπηρεσία μας μαζί με τα έντυπα:
α) Δήλωση Στοιχείων γονέων
β) Ατονική κάρτα υγείας φιλοξενούμενου παιδιού
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Ιατρική βεβαίωση για την ανάπτυξη και την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού και
φωτοαντίγραφο σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (μπλε) ώστε να φαίνονται
τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. Επίσης φυματιοαντίδραση (mantoux)σύμφωνα με τις
τρέχουσες ιατρικές απόψεις.
4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο
εκκαθαριστικού σημειώματος ή Υπεύθυνη του Ν.1599/86,στην οποία θα αναγράφεται το σύνολο
του οικογενειακού εισοδήματός τους (θεωρημένη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) ή
Αστυνομικό Τμήμα εφόσον δεν κατατίθεται από τον γονέα.
5. Βεβαίωση εργασίας γονέων:
α) Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα:
Πρόσφατη βεβαίωση απασχόλησης από τον εργοδότη ή αντίγραφο ενσήμων για τους εποχικούς
απασχολούμενους (οικοδόμους).
β) Εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα:
Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
γ) Αυτοαπασχολούμενοι,ελεύθεροι επαγγελματίες:
Πρόσφατο αντίγραφο πληρωμής εισφορών τους στον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα ή άλλο
δικαιολογητικό που θα αποδεικνύει την ύπαρξη και λειτουργίας επιχείρησης στο όνομά τους
(Φ.Π.Α, βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.).
6. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Π.Σ εκτός των αναφερόμενων
δικαιολογητικών απαραίτητη προυπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής και εργασίας στην
χώρα μας,όπως αυτή αποδεικνύεται.
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμός Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε Ή Ε.Υ.Δ.Α.Π) ή οποιοδήποτε
άλλο λογαριασμό ή έγγραφο στο όνομα του γονέα ή κηδεμόνα του εφόσον αυτή δεν προκύπτει από
την φορολογική δήλωση
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Θεώρηση των υπογραφών,εφόσον ο(η) υπόχρεος (-η) είναι παρών στην κατάθεση της αίτησης
και υπογράφει παρουσία των αρμόδιων υπαλλήλων που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις,δεν
απαιτείται.
2. Θεώρηση των δικαιολογητικών που κατατίθενται σε φωτοαντίγραφα,δεν απαιτείται.
3. Οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής ή οικογενειακής κατάστασης της οικογένειας του
παιδιού,μετά την εγγραφή του στον σταθμό,πρέπει να δηλώνεται έγκαιρα στην υπεύθυνη του
Παιδικού Σταθμού

.
ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου,εάν οι γονείς είναι φοιτητές ή
σπουδαστές.
2. Οικεία βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ή πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής,εάν πρόκειται
για άτομο χρονίως πάσχον στην οικογένεια.
3. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει,βεβαίωση επιμέλειας ή υπεύθυνη δήλωση από
τον γονέα που έχει αναλάβει την φροντίδα του παιδιού.
4. Εφόσον ο γονέας ή ο κηδεμόνας θέλει να δηλώσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο σχετικά με το
παιδί ή την οικογενειακή κατάσταση ή ότι άλλο νομίζει αυτό μπορεί να γίνει με την συμπλήρωση
και κατάθεση μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σχετικής Υ.Δ . Ν. 1599/88.

