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Έρω ελεκεξωζεί γηα ηελ δξάζε "Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο δωήο" ηνπ ΔΠΑ , 

κέζω ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΔΣΑΑ , θαζώο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή εηζθνξά 

Ν

Α

Ι

πκπιεξώλεηαη από ηελ Τπεξεζία 

Καιακάηα. 

Αηηώλ / Αηηνύζα 

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 Τπεφκυνθσ Διλωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ §6, του άρκρου 2, του Ν.1599/1986.



 

 

                                                 

 

                                                 ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
   Οη αηηήζεης καδί κε ηα απαηηούκελα δηθαηοιογεηηθά ζα δηαηίζεληαη ειεθηροληθά ζηο site ηοσ Δήκοσ  Καιακάηας θαη ζα 

ππνβάιινληαη είηε κε ζσζηεκέλε επηζηοιή (πξνο ηελ Γ/λζε Πξόλνηαο Γήκνπ Καιακάηαο,(Αζελώλ 99 Τ.Κ.24134 

Καιακάηας) είηε  κέζω email  ζηελ ειεθηροληθή δηεύζσλζε ηοσ Δήκοσ (paidikoi@kalamata.gr). 

  Τα παρετόκελα έλησπα από ηελ αρκόδηα σπερεζία ηοσ Δήκοσ κπορείηε λα ηα βρείηε ζηελ ηζηοζειίδα ηοσ Γήκνπ 

Καιακάηαο (www.kalamata.gr), ζηελ ελόηεηα e-Τπεξεζίεο θαη ζηελ επηιογή Αηηήζεηο γηα παηδηθνύο ζηαζκνύο.  

 

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. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν οικογενειακι κατάςταςθ, πρζπει να δθλϊνεται εγκαίρωσ ςτθν υπθρεςία. 
 

3. Βεβαίωςθ υγείασ του παιδιοφ  ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από Παιδίατρο,  κακϊσ και  ςυμπλθρωμζνθ κάρτα με τα εμβόλια που 
προβλζπονται κάκε φορά ανάλογα με τθν θλικία του παιδιοφ.     

 

4. Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο θαη ηωλ δύν γνλέωλ ηοσ έηοσς 2020 (ποσ αθορά εηζοδήκαηα 2019).. 

 

5.  Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ (ζντυπο Ε1 τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ) του  οικονομικοφ ζτουσ (2019).  Αν οι γονείσ 

φιλοξενοφνται από κάποιο ςυγγενικό τουσ ι άλλο  πρόςωπο, τότε κα πρζπει να προςκομίςουν και το Ε1 τθσ φορολογικισ διλωςθσ του προςϊπου 
που τουσ φιλοξενεί ςτθν οποία αυτό κα αποδεικνφεται. 

 

6. Για τθν εγγραφι παιδιϊν αλλοδαπϊν γονζων ςτον Στακμό εκτόσ των προθγουμζνων δικαιολογθτικϊν απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι και θ άδεια 

νόμιμθσ παραμονισ ςτθ χϊρα μασ, ι ςχετικι αίτθςθ, όπωσ αυτι αποδεικνφεται από τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ και αντίγραφο δελτίου 
ταυτότθτασ ι διαβατθρίου 

 

7. Τπεφκυνθ Διλωςθ παραλαβισ παιδιϊν. 
 

8. Κάζε άιιν έγγξαθν πνπ ζεωξείηαη απαξαίηεην θαηά πεξίπηωζε. 

 

 
 

                                        ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αθνξνύλ θαη ηνπο δύν γνλείο) 

 
Α) Γηα εξγαδόκελνπο: 

 Στον ιδιωτικό τομζα, απαιτείται πρόςφατθ βεβαίωςθ εργοδότθ  και ζνςθμα/ ι εργόςθμα του πρϊτου τριμινου του τρζχοντοσ ζτουσ ι αντίγραφο     
αναγγελίασ πρόςλθψθσ τθσ αιτοφςασ/του αιτοφντοσ ι τθσ ςφμβαςθσ μαηί με το ζντυπο Ε4 (ετιςιοσ πίνακασ προςωπικοφ) (ςε περίπτωςθ πρόςφατθσ 
αναγγελίασ πρόςλθψθσ επιβεβαίωςθ εργαςίασ με προςκόμιςθ ενςιμων εντόσ τριμινου.) 

. 

Στον δημόσιο Τομέα: απαιτείται πρόςφατθ βεβαίωςθ εργαςίασ. 

Πρόσφατη Πρόσληψη: απαιτείται αναγγελία πρόςλθψθσ από τον ΟΑΕΔ και πρόςφατθ βεβαίωςθ εργαςίασ από τον εργοδότθ. 

 
● Για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ και αυτοαπαςχολοφμενουσ: 

Αντίγραφο τθσ διλωςθσ επιτθδεφματοσ ςτθ  ΔΟΥ  κακϊσ και βεβαίωςθ  αςφαλιςτικοφ φορζα ι οποιοδιποτε δθμόςιο ζγγραφο από το οποίο αποδεικνφεται 
θ ιδιότθτα του ελεφκερου επαγγελματία ι του αυτοαπαςχολοφμενου. 

  
Β) Γηα άλεξγνπο: 

Πρόςφατθ βεβαίωςθ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ . 
 

 

 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ: 

 
1. Αλαπεξία κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο (γνλέα ή ηέθλνπ) κε πνζνζηό 67% θαη πάλω: 

Απαιτείται αντίγραφο απόφαςθσ Τγειονομικισ 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.Τ. 
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 Κδρυμα, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ 
εγγραφι και ο χρόνοσ ςπουδϊν. 
7. Παηέξαο πνπ ππεξεηεί ηε ζηξαηηωηηθή ηνπ ζεηεία: 

Απαιτείται ςχετικι βεβαίωςθ από τθν αρμόδια Τπθρεςία. 
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