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1. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (τελευταίου εξαμινου).  

2. Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ (δεν είναι απαραίτθτθ ςτθν περίπτωςθ επανεγγραφισ) 

3. α) Βεβαίωςθ Τγείασ του Βρζφουσ ι του Νθπίου ( το ζντυπο κα διατίκεται από τθν Τπθρεςία ι από τθν Ιςτοςελίδα του 

Διμου και του Δ.Ο.Κ.Α..). 

β) Φωτοαντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του Βιβλιαρίου Τγείασ του παιδιοφ, όπου αναγράφονται τα ςτοιχεία του και τθσ 

ςελίδασ του εμβολιαςμοφ ϊςτε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για τθν θλικία του εμβόλια.  

γ) ε περιπτϊςεισ που το παιδί ακολουκεί πρόγραμμα λογοκεραπείασ ι εργοκεραπείασ απαιτείται ιατρικι 

γνωμάτευςθ από Δθμόςιο Φορζα. 

4. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα ςυηφγων του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ αξιολόγθςθσ και 

μοριοδότθςθσ τθσ αίτθςθσ, θ κατάκεςθ του εν λόγω εγγράφου ζωσ 30-06-2020 ε αντίκετθ περίπτωςθ θ αίτθςθ κα 

κεωρθκεί ελλιπισ. 

5. Για εργαηόμενουσ: 

• τον Ιδιωτικό Σομζα, απαιτείται πρόςφατθ βεβαίωςθ εργαςίασ από τον εργοδότθ χορθγοφμενθ από 15 -04-2020, 

κακϊσ και αντίγραφο μθχανογραφθμζνων ενςιμων του πρϊτου τριμινου του τρζχοντοσ ζτουσ ι ςχετικι βεβαίωςθ 

αςφαλιςτικοφ φορζα. 

• το Δθμόςιο, Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ ι Ν.Π.Δ.Δ. αυτϊν, απαιτείται πρόςφατθ βεβαίωςθ εργαςίασ.  

• Πρόςφατθ πρόςλθψθ, απαιτείται αναγγελία πρόςλθψθσ από τον ΟΑΕΔ και βεβαίωςθ εργαςίασ από τον εργοδότθ. 

6. Γ ια ελεφκερουσ επαγγελματίεσ: 

• Αντίγραφο πλθρωμισ των τελευταίων ειςφορϊν ςτον EΦΚΑ (χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ εξόφλθςθ των ειςφορϊν) 

ή βεβαίωςθ από τον ΕΦΚΑ θ οποία επιβεβαιϊνει τθν εγγραφι ςτα μθτρϊα του.  

• ε περίπτωςθ πρόςφατθσ ζναρξθσ επιχείρθςθσ απαιτείται και θ ζναρξθ από τθν Δ.Ο.Τ.  

• Αν απαςχολοφνται ςε οικογενειακι επιχείρθςθ απαιτείται θ ζναρξθ από τθν Δ.Ο.Τ. και υπεφκυνθ διλωςθ εργοδότθ 

όπου κα αναφζρεται το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ και το ωράριο του υπαλλιλου.  

7. Για άνεργουσ γονείσ : 

• Αντίγραφο δελτίου ανεργίασ ςε ιςχφ, που να ζχει όμωσ εκδοκεί πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ αιτιςεων 

εγγραφϊν, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ του πρόςφατα απολυκζντοσ εργαηόμενου όπου προςκομίηεται αντίγραφο 

τθσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ. 

• Για άνεργουσ γονείσ που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ , απαιτείται το ανάλογο ζγγραφο.  

8. Για τθν εγγραφι παιδιοφ αλλοδαπϊν γονζων ςτον παιδικό ςτακμό, εκτόσ των ανα - φερόμενων δικαιολογθτικϊν, 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ άδεια νόμιμθσ διαμονισ ςτθν χϊρα μασ ι προγενζςτερθ, ςυνοδευόμενθ  από τθν βεβαίωςθ 

ανανζωςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία.  
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Πληροφορίες: 
 
  

Ειρήνη  Κρασαδάκη (Bρεφ. - Παιδ. τ. ητείας) Σηλ. :2843029153 

1. Διαηευγμζνοι Γονείσ : 

• Απαιτείται αντίγραφο διαηευκτθρίου και απόφαςθ επιμζλειασ.  

• Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ όπου κα αναφζρεται θ μεταβολι.   

2. Γονείσ ςε διάςταςθ : 

• Απαιτείται αίτθςθ διαηυγίου ι οποιοδιποτε αποδεικτικό ζγγραφο τθσ διάςταςθσ, απόφαςθ προςωρινισ 

επιμζλειασ (εάν υπάρχει) και διαχωριςμόσ φορολογικισ διλωςθσ.  

3. Μονογονεϊκι οικογζνεια: 

α) Άγαμθ μθτζρα απαιτείται οικογενειακι κατάςταςθ.  

β)Παιδί ορφανό απαιτείται λθξιαρχικι πράξθ του αποβιϊςαντα γονζα, εάν αυτό δεν αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 

κατάςταςθσ. 

4. Γ ια γονείσ φοιτθτζσ : 

• ςτθν Δευτεροβάκμια και Μεταδευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (Δθμόςιο ΙΕΚ), απαιτείται βεβαίωςθ από τθν 

Γραμματεία του χολείου ι τθσ χολισ ςτθν οποία να βεβαιϊνεται θ εγγραφι και ο χρόνοσ ςπουδϊν.  

• τθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ (πρϊτο πτυχίο),βεβαίωςθ από τθν γραμματεία τθσ χολισ, ςτθν οποία να 

βεβαιϊνεται θ εγγραφι και ο χρόνοσ ςπουδϊν.  

5. Για περιπτϊςεισ όπου ο πατζρασ υπθρετεί τθν ςτρατιωτικι του κθτεία ι οι γονείσ είναι φυλακιςμζνοι, προςκομίηεται ςχετικι 

βεβαίωςθ από τθν αρμόδια Τπθρεςία. 

6. Για γονείσ με παιδί ΑΜΕΑ ι γονείσ ΑΜΕΑ, με ποςοςτό αναπθρίασ ζωσ ι άνω 67% απαιτείται βεβαίωςθ Τγειονομικισ 

Επιτροπισ ι βεβαίωςθ από Δθμόςιο Νοςοκομείο. 

 

 7.      Γονείσ με ςφμφωνο ςυμβίωςθσ: Απαιτείται το ςφμφωνο ςυμβίωςθσ και τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα και των δφο γονζων 

 


