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Τομέας Προσχολικής Αγωγής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ(*)
1. Την έντυπη αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας και του πατέρα.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

(Χορηγείται από την Υπηρεσία)
Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο.
(Χορηγείται από την Υπηρεσία)
Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους γονείς.
(Χορηγείται από την Υπηρεσία)
Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται για την ηλικία του
παιδιού.
Αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης Μαntoux.
Αποτελέσματα δεύτερης δόσης εμβολίου ιλαράς (MMR).
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή όπου δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη
γεννήσεως του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (σε περίπτωση
μεταβολής).
(*)Για την επανεγγραφή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή
κατάσταση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει την μη μεταβολή.
Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού
έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί
Φορολογική Δήλωση, κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση εισοδημάτων με ταυτόχρονη
υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου Φορολογικής Δήλωσης. Στο εισόδημα περιλαμβάνεται
το φορολογητέο εισόδημα (μισθοί, μισθώματα, αγροτικές εργασίες κλπ) καθώς και το σύνολο
των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.
Αποδεικτικό τόπου κατοικίας (ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ- ΤΗΛΕΦΩΝΟ)
Ειδικά δικαιολογητικό ανά περίπτωση

Α) Για εργαζομένους:
 Βεβαίωση εργασίας εργοδότη, ή ότι πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή
αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και αντίγραφο της αναγγελίας
πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
 Στο δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση
εργασίας
Β) Για ανέργους:
 Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία
έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα
απολυθέντος εργαζομένου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας.

Γ) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
 Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται:
α) Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην ΔΥΟ ή βεβαίωση ασφαλιστικού
φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι εισφορές.
β)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα απαιτείται βεβαίωση
ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι
ασφαλιστικές εισφορές.
Δ) Για γονείς με παιδί ΑΜΕΑ
Απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
Ε) Για εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες
Εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών , απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια
διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδει διαμονής, απαιτείται βεβαίωση του
αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσης της.
ΣΤ) Για παιδί ορφανό
Απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα εάν αυτό δεν αναφέρεται στο
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Ζ) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές
απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής
Η) Για γονέα που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία
Απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια στρατιωτική Υπηρεσία .
Θ) Για διαζευγμένους
Απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο Πιστοποιητικό
Οικογενειακής Κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή
οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας
ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας , εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν
διάσταση
Ι) Για οικογένειες ενταγμένες στο Δίκτυο Προστασίας
Απαιτείται βεβαίωση Δημοσίου Φορέα ή έκθεση Κοινωνικής Έρευνας Δήμου Καισαριανής.
Κ) Για γονείς εξαρτημένους ή σε απεξάρτηση
Απαιτείται βεβαίωση Δημοσίου Φορέα ή έκθεση Κοινωνικής Έρευνας Δήμου Καισαριανής.

