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1.Αποδζχομαι του Όρουσ Φιλοξενίασ –ςφμφωνα με τον κανονιςμό λειτουργίασ του Βρεφονθπιακοφ ι Παιδικοφ Στακμοφ . 
2.Με τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ μου , δθλϊνω , ότι ςυμφωνϊ για τθν αποκικευςθ των ςτοιχείων αυτισ ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα  
Αξιολόγθςθσ Αιτιςεων Παιδικϊν Στακμϊν ϊςτε να αξιολογθκεί και να μοριοδοτθκεί θ αίτθςι μου . 
3.Η παροφςα αίτθςθ ενζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ §6, του άρκρου 2, του Ν.1599/1986.     
       

 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

1. Έληππε Αίηεζε ςυμπλθρωμζνθ από τον Γονζα ι Κθδεμόνα, θ οποία ενζχει και κζςθ Τπεύζπλεο Γήιωζεο αποδοχισ των όρων φιλοξενίασ και 
λειτουργίασ των Βρεφονθπιακϊν και Παιδικϊν  

 

2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ 

παηδηνύ, ή/θαη ιεμηαξρηθή πξάμε ζπκθώλνπ ζπκβίωζεο. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν οικογενειακι κατάςταςθ, πρζπει να δθλϊνεται 
εγκαίρωσ ςτθν υπθρεςία. 

 

3. Βεβαίωζε πγείαο ηνπ παηδηνύ ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από παηδίαηξν. 

 

4. Αληίγξαθν ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ παηδηνύ, κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ηε ζειίδα ηνπ εκβνιηαζκνύ, κε ηα 

πξνβιεπόκελα γηα ηελ ειηθία ηνπ εκβόιηα  
 

5. Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο θαη ηωλ δύν γνλέωλ του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ (2018) . 
 

6. Βεβαίωζε κόληκεο θαηνηθίαο από ην δεκνηνιόγην.Γιά τθν χοριγθςθ απαιτείται Ε1 δφο τελευταίων ετϊν και φωτοτυπία ταυτότθτασ. 
 

 

7. Γηα ηελ επαλεγγξαθή/εγγξαθή παηδηνύ αιινδαπώλ γνλέωλ επιπλζον των αναφερόμενων δικαιολογθτικϊν, απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

είναι θ άδεηα δηακνλήο ζηελ ρώξα καο, ςυνοδευόμενθ από τθν βεβαίωςθ ανανζωςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που θ άδεια 
ζχει λιξει, απαιτείται θ τελευταία άδεια και θ αίτθςθ ανανζωςισ τθσ, ςυνοδευόμενθ από βεβαίωςθ αρμόδιου φορζα ότι ζχει κατατεκεί θ αίτθςθ. 

 

8. Τπεύθυνη δήλωςη παραλαβήσ παιδιών. 

 
 

       9.                       ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αθνξνύλ θαη ηνπο δύν γνλείο) 
Α) Γηα εξγαδόκελνπο: 

Στον ιδιωτικό Τομέα: απαιτείται πρόςφατθ βεβαίωςθ εργαςίασ από τον εργοδότθ, κακϊσ και αντίγραφο μθχανογραφθμζνων ενςιμων ΕΦΚΑ, του 
τελευταίου τριμινου. 
Στον δημόσιο Τομέα: απαιτείται πρόςφατθ βεβαίωςθ εργαςίασ. 
Πρόσυατη Πρόσληψη: απαιτείται αναγγελία πρόςλθψθσ από τον ΟΑΕΔ και πρόςφατθ βεβαίωςθ εργαςίασ από τον εργοδότθ. 

Β) Γηα ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο: 

Βεβαίωςθ από το αςφαλιςτικό τουσ ταμείο, θ οποία επιβεβαιϊνει τθν εγγραφι ςτα μθτρϊα του (θ οποία είναι ςε ιςχφ) ι απόδειξθ τελευταίασ 
πλθρωμισ. 

Γ) Γηα άλεξγνπο: 

Πρόςφατθ βεβαίωςθ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ . 
10. Κάζε άιιν έγγξαθν πνπ ζεωξείηαη απαξαίηεην θαηά πεξίπηωζε. 

 
 

 
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ: 
1. Αλαπεξία κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο (γνλέα ή ηέθλνπ) κε πνζνζηό 67% θαη πάλω: 

Απαιτείται αντίγραφο απόφαςθσ Υγειονομικισ Επιτροπισ (ΚΕ.Π.Α.) 
2. Υεξεία: 

Απαιτείται λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του αποβιϊςαντα γονζα. 
3. Γηαδεπγκέλνη γνλείο: 

Απαιτείται αντίγραφο του διαηευκτθρίου και απόφαςθ επιμζλειασ. 
4. Γνλείο ζε δηάζηαζε: 

Απαιτείται αίτθςθ διαηυγίου ι οποιοδιποτε αποδεικτικό ζγγραφο τθσ διάςταςθσ, απόφαςθ 
προςωρινισ επιμζλειασ (εάν υπάρχει) και ζντυπο μεταβολϊν ατομικϊν ςτοιχείων τθσ Δ.Ο.Υ. 
5. Άγακε κεηέξα: 

Απαιτείται λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ παιδιοφ, αν το παιδί δεν αναφζρεται ςτο πιςτοποιθτικό 
οικογενειακισ κατάςταςθσ. 
6. Οηθνγέλεηα κε δύν γνλείο θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο: 

Απαιτείται βεβαίωςθ από το αντίςτοιχο Δθμόςιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ 
εγγραφι και ο χρόνοσ ςπουδϊν. 
7. Παηέξαο πνπ ππεξεηεί ηε ζηξαηηωηηθή ηνπ ζεηεία: 

Απαιτείται ςχετικι βεβαίωςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία. 

 

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

Για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ο Γονζασ/Κθδεμόνασ πρζπει να ζχει μαηί και Αςτυνομικι Ταυτότθτα. 

Τα παραπάνω δικαιολογθτικά για εγγξαθή κατατίκενται ςτο  Γήκν Καιακάηαο Αζελώλ 99  

ζην γξαθείν 2.27       ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ      Β θηήξην        1
νο 

όξνθνο. 

 


