
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

 

 
1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ζητείται αυτεπάγγελτα. 

Για τέκνα αλλοδαπών θα πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάµηνο και να 

είναι νοµίµως επικυρωµένο και µεταφρασµένο ή πρωτότυπη Ληξιαρχική 

Πράξη Γέννηση του/ων παιδιών. 

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 

α) ∆ηµόσιο :  Πρόσφατη βεβαίωση εργασία της υπηρεσίας που υπηρετεί. 

β) Ι.Κ.Α     :  Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση εργοδότη τελευταίου    τριµήνου. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Αναγγελία Πρόσληψης από τον Ο.Α.Ε.∆. και 

βεβαίωση εργοδότη για την πρόσληψή. 

γ) Ο.Γ.Α.  : Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Γ.Α θεωρηµένο για το 2013 και τελευταίο 

απόκοµµα πληρωµής µαζί µε την απόδειξη πληρωµής. Σε περίπτωση που δεν 

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στον Ο.Γ.Α. Απογραφικό ∆ελτίο 

θεωρηµένο από τον ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι 

«Έχει υποβληθεί, στον Ο.Γ.Α., και εκκρεµεί η εγγραφή».    

δ) Ελεύθεροι Επαγγελµατίες   :  Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 

και σε περίπτωση απαλλαγής βεβαίωση απαλλαγής. 

3.  ATOMIKO ∆ΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Το έντυπο του Ατοµικού ∆ελτίου Υγείας δίδεται από την υπηρεσία µας και 

συµπληρώνεται από τον παιδίατρο του παιδιού. 

4. ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΟΥ  

Βιβλιάριο  εµβολίων του παιδιού ή των παιδιών ( πρωτότυπό και όχι φωτ/φο). 

5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ  

Αντίγραφο φορολογική δήλωσης οικονοµικού έτους 2013 ( Ε1) και σε 

περίπτωση µη υποβολής υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από τη ∆.Ο.Υ. στην 

οποία θα αναφέρετε ότι « ∆εν υποβάλω φορολογική δήλωση γιατί δεν έχω 

φορολογητέο εισόδηµα» (συµπληρώνετε δύο όµοιες υπεύθυνες δηλώσεις, τις 

υποβάλλετε στη ∆.Ο.Υ προσκοµίζοντας το ΑΦΜ και των δύο συζύγων η 

∆.Ο.Υ κρατάει τη µία και σας επιστρέφει την άλλη θεωρηµένη την οποία και 

µας υποβάλλετε) . 

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  ( Για  Ε1 2013 ) 

Υπεύθυνη δήλωση (έντυπη που δίδεται από την υπηρεσία) στην οποία 

δηλώνεται ότι το Ε1 είναι ακριβές αντίγραφο . 

7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  

Υπεύθυνη δήλωση (έντυπη που δίδεται από την υπηρεσία) στην οποία 

δηλώνεται από ποιόν θα γίνεται η παραλαβή του / των παιδιού/ων. 

8. Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  

Άδεια παραµονής γονέων και παιδιού/ων (για αλλοδαπούς ) ή βεβαίωση 

τύπου Α΄ή Β΄ 

9. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

Μόνο για τους ετεροδηµότες λογαριασµό από ∆ΕΗ ή ∆ΕΥΑΡ ή ΟΤΕ. 

Σε περίπτωση αίτησης για δύο παιδιά (εγγραφής ή επανεγγραφής) τα 

δικαιολογητικά 1, 2, 5, 6 και 7 υποβάλλονται στην µία αίτηση τα πρωτότυπα 

και φωτοαντίγραφα αυτών στην άλλη.  


