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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
  

 

1. Βεβαίωση υγείας παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου 

υγείας  του με τα εμβόλια που προβλέπονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.  

 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (www.gov.gr) 

 

3. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή κινητής/σταθερής τηλεφωνίας ή 

φορολογική δήλωση ή μισθωτήριο συμβόλαιο) και από την ιστοσελίδα  www.aade.gr 

 

4. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης οικονομικού έτους 2019 και εκκαθαριστικού σημειώματος για εισοδήματα που 

αποκτήθηκαν από 1/1/2018 έως 31/12/2018 (δηλωθέν εισόδημα). 

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. 

 

5. Έγγραφα που να αποδεικνύουν  την εργασία των γονέων.  

         α)  Δημόσιοι υπάλληλοι: Yπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας. 

          β) Ιδιωτικοί υπάλληλοι: Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και ατομικό λογαριασμό ασφάλισης (ένσημα) 

τρέχοντος έτους  (www.efka.gov.gr) 

γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αντίγραφο της δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση προσωποποι- 

     ημένης πληροφόρησης από το TAXIS ή εκτύπωση υποβολής ΦΠΑ τελευταίου τριμήνου. 

δ)  Για εταίρους εταιρειών: Βεβαίωση από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

 

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

στην οποία να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.  
 

 Λοιπές οικογενειακές καταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται, αξιολογούνται κατά περίπτωση.  

6.  Οι αιτούντες,  που είναι δικαιούχοι ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν το αντίστοιχο voucher, προκειμένου να 

οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.   

                          ΣΗΜ.: Στην αίτησή σας δηλώνετε απαραίτητα τον 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. 

 


