
 

 

  

          ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) 

   ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
 

1. Αίτηση (ειδικό έντυπο που διατίθεται από τους Παιδικούς Σταθμούς , τα γραφεία του ΟΠΚΑΠ στο Δημαρχείο και από την 
ιστοσελίδα του Δήμου www.dad.gr).  
 

2. Βεβαίωση υγείας παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας  
του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης 
Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ειδικό έντυπο  διατίθεται από τους 
Παιδικούς Σταθμούς , τα γραφεία του ΟΠΚΑΠ στο Δημαρχείο και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dad.gr). 
 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Ληξιαρχική  πράξη  γέννησης. Για τους κατοίκους που είναι Δημότες του Δήμου 
Αγίου Δημητρίου, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. 
 

4. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμό ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κινητής /σταθερής τηλεφωνίας, φορολογική  
δήλωση, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ). 
 

5. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης τρέχοντος οικονομικού έτους και εκκαθαριστικού σημειώματος (δηλ. εισοδήματα που 
αποκτήθηκαν από 1/1/2018 έως 31/12/2018). 
Σε περίπτωση Συμφώνου Συμβίωσης υποχρεούνται και οι δύο γονείς κατάθεσης αντιγράφου Φορολογικής Δήλωσης και 
εκκαθαριστικού σημειώματος ή Βεβαίωση από την Εφορία απαλλαγής για μη υπόχρεους υποβολής Φορολογικής Δήλωσης. 
 

6. Έγγραφα που να αποδεικνύουν  την εργασία των γονέων.  

        Για τις περιπτώσεις που οι γονείς είναι:  

         α)    Δημόσιοι υπάλληλοι: αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας, με αποδοχές,  

          β)     Ιδιωτικοί υπάλληλοι: Βεβαίωση εργασίας των γονέων /με αποδοχές του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη στην οποία 

να φαίνεται η εργασία κατά το διάστημα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Επίσης, βεβαίωση ενσήμων από τον 

ασφαλιστικό φορέα ή βεβαίωση μη οριστικοποιημένων ενσήμων για τους νεοπροσλαμβανόμενους.  

Επιπλέον, κάρτα αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού) 

γ)   Ελεύθεροι επαγγελματίες: Βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή αποδεικτικό καταβολής ΦΠΑ τελευταίου 

τετραμήνου  

δ)   Πρόσφατη έναρξη εργασιών ελεύθερου επαγγελματία: έναρξη εργασιών από την ΔΟΥ 

ε)   Πρόσφατη πρόσληψη: αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1.       Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα (για αλλοδαπούς γονείς και παιδιά) 

2.  Μονογονεϊκή οικογένεια: έγγραφο από αρμόδια υπηρεσία, με το οποίο να αποδεικνύεται η ανάθεση της γονικής μέριμνας 

του παιδιού στον ένα γονέα. 

3.  Διαζευγμένοι γονείς: διαζευκτήριο στο οποίο να φαίνεται η ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού.  

4.  Γονείς σε διάσταση: ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την άσκηση επιμέλειας. 

5.  Φοιτητές, μαθητές:  

 Για την φοίτηση του γονέα στην Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  (Δημόσιο ΙΕΚ), βεβαίωση από την 

Γραμματεία του Σχολείου ή της Σχολής στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.  

 Για την φοίτηση του γονέα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (πρώτο πτυχίο), βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής, στην 

οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών. 

6.  Για τους γονείς  ή τα παιδιά (αδέλφια) με ειδικές ανάγκες, απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην 

οποία να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.  

7.  Για την περίπτωση που ο πατέρας είναι στρατευμένος ή οι γονείς φυλακισμένοι, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την 

αρμόδια Υπηρεσία.  
 

 Λοιπές οικογενειακές καταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται, αξιολογούνται κατά περίπτωση.  

8.  Οι αιτούντες,  που είναι δικαιούχοι ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν το αντίστοιχο voucher , προκειμένου να 
οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.   

                          ΣΗΜ.: Η κατάθεση της αίτησης  γίνεται απαραίτητα στον πλησιέστερο  Παιδικό Σταθμό της οικίας σας. 

Οι Παιδικοί Σταθμοί Αγίου Δημητρίου είναι μία δωρεάν κοινωνική δομή, που δεν επιβαρύνει τους πολίτες με τροφεία και 
για το λόγο αυτό διαθέτουν το 70% της δυναμικότητάς τους στο ΕΣΠΑ. 

 

http://www.dad.gr/

