
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

 

 

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 

α) Δημόσιο :  Πρόσφατη βεβαίωση εργασία της υπηρεσίας που υπηρετεί. 

β) Ι.Κ.Α : Αναλυτική Περιοδική Δήλωση εργοδότη τελευταίου    τριμήνου. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει Αναγγελία Πρόσληψης από τον Ο.Α.Ε.Δ.  και βεβαίωση εργοδότη για 

την πρόσληψή. 

γ) Ο.Γ.Α.  : Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Γ.Α θεωρημένο για το 2014 και τελευταίο απόκομμα 

πληρωμής μαζί με την απόδειξη πληρωμής. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία εγγραφής στον Ο.Γ.Α. απογραφικό δελτίο 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 ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Το έντυπο του Ατομικού Δελτίου 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 ΔΗΛΩΣΗΣ  

Αντίγραφο φορολογική δήλωσης οικονομικού έτους 2014 ( Ε1) και σε περίπτωση μη 

υποβολής,  υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία θα αναφέρετε ότι 

«δεν υποβάλω φορολογική δήλωση γιατί δεν έχω φορολογητέο εισόδημα» 

(συμπληρώνετε δύο όμοιες υπεύθυνες δηλώσεις, τις υποβάλλετε στη Δ.Ο.Υ 

προσκομίζοντας το ΑΦΜ και των δύο συζύγων , η Δ.Ο.Υ κρατάει τη μία και σας 

επιστρέφει την άλλη θεωρημένη την οποία και  μας υποβάλλετε) . 

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ( Για  Ε1 2014 ) 

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

το Ε1 είναι ακριβές αντίγραφο . 

7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  

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

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

8. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  

Άδεια παραμονής γονέων και παιδιού/ων (για αλλοδαπούς ) ή βεβαίωση τύπου Α΄ή Β΄ 

9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

Μόνο για τους ετεροδημότες λογαριασμό από ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΡ 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.  


