ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(ΦΕΚ 4249/05-12-2017, άρθρο 3, παράγραφος 4)
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ:
1. Αίτηση ενδιαφερόμενου γονέα (μητέρα ή πατέρα) ή κηδεμόνα, για την εγγραφή ή
επανεγγραφή βρέφους ή νηπίου (το έντυπο της αίτησης χορηγείται από τους παιδικούς σταθμούς
του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας),
ή βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας. http://paionia.gov.gr/Livingin-Paionia/paidiki-stathmoi

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη
γέννησης του νηπίου, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (η ληξιαρχική πράξη
γέννησης του νηπίου όταν πρόκειται για αλλοδαπούς γονείς να είναι μεταφρασμένη).
3. Βεβαίωση Υγείας Παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, (το έντυπο
χορηγείται από την Υπηρεσία μας).
4. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά
ανάλογα με την ηλικία του. Επίσης αποτελέσματα φυματινoαντίδρασης (Mantoux ) όπως κάθε
φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
5. Δικαιολογητικά για εργαζόμενους γονείς:
α) Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται:
• . Βεβαίωση εργοδότη ότι ο γονέας είναι εργαζόμενος ή πρόκειται να εργαστεί εντός
μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των
αποδοχών του και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή
της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). Από τη
βεβαίωση εργοδότη να προκύπτει ότι η απασχόληση συνεχίζεται έως και σήμερα, το
είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου
χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που κατέχει.
β) Για εργαζόμενους στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, απαιτείται:
• πρόσφατη βεβαίωση εργασίας
γ) Για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται :
• Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
− Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. και
− Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι ο αυτοαπασχολούμενος είναι άμεσα
ασφαλισμένος, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές και
− Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον
ασφαλιστικό φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
• όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
− Βεβαίωση ασφαλίσεως ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένος,
ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.
δ) Για τους εργαζόμενους με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση) απαιτείται:

− Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως
και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος
απασχόλησης ΚΑΙ
− Εργόσημο (αντίγραφο εργοσήμου και απόδειξη και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα
του τελευταίου 12μήνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο(2) μηνών.
− Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.
ε) Για όσους συμμετέχουν σε Ο.Ε.ή Ε.Ε.ή Ι.Κ.Ε.ή Ε.Π.Ε.ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
απαιτούνται:
− Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του
− Πιστοποιητικό περί μή λύσεως από το ΓΕΜΗ
− Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον
Ασφαλιστικό φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος
− Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος
− Ειδικότερα σε περίπτωση εταιρίας Ι.Κ.Ε. , Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/86 του Διαχειριστή της εταιρίας Ι.Κ.Ε .ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η
απασχολείται στην εταιρία
6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ή
αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους των γονέων. Σε
περίπτωση που δεν έχει ακόμη υποβληθεί φορολογική δήλωση, κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση
εισοδημάτων με ταυτόχρονη υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης .
Εάν ο γονέας δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει φορολογική δήλωση , απαιτείται να
προσκομίσει από την αρμόδια ΔΟΥ βεβαίωση για τους λόγους μη υποβολής.
7. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ποιος/οι θα μπορεί/ουν να παραλαμβάνει/ουν το
παιδί από το Βρεφονηπιακό/Παιδικό Σταθμό κατά την ώρα αποχώρησης (δηλώνονται μόνο
ενήλικα άτομα)
8. Υπεύθυνη Δήλωση για δέσμευση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς
(τροφείων) για όσους γονείς δεν υπαχθούν στο πρόγραμμα της δωρεάν φιλοξενίας του ΕΣΠΑ,
βάσει της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους. (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία
μας).
9. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο σε ισχύ,
του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
10. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Επιχείρησης Κοινής
Ωφελείας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας μόνο για τις περιπτώσεις γονέων που
διαμένουν σε όμορο δήμο αλλά με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη
τους.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1. Αντίγραφο εγκριτικής απόφασης των δικαιούχων του επιδόματος Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) , για την απόδειξη οικονομικής αδυναμίας της
οικογένειας δηλ για όσους είναι κάτω από το όριο της φτώχειας).
2. Αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας εν ισχύ ( βεβαίωση Υγειονομικής
Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το
ποσοστό αναπηρίας), για την απόδειξη ατόμων με σωματική ή πνευματική αναπηρία.

3. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση για την απόδειξη ύπαρξης προβλήματος υγείας των
γονέων ή του παιδιού
4. Παιδί ορφανό: Προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα , εάν αυτό
δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
5. Διαζευγμένοι γονείς ή σε διάσταση: Προσκομίζεται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν
αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε
διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης
καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε έγγραφο της επιμέλειας εάν οι
γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.
6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ειδικές περιπτώσεις (αγαμία,
χηρεία, μονογονεϊκή οικογένεια ( μονογενεϊκή θεωρείται η οικογένεια όπου ο ένας εκ των
δύο γονέων έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού) κ.τ λ.)

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Γονείς-κηδεμόνες που δεν εργάζονται, αλλά είναι φοιτητές-φοιτήτριες, μπορούν
να προσκομίζουν :
Βεβαίωση Σπουδών, αν ο/η γονέας-κηδεμόνας είναι φοιτητής/τρια.

Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
1. Αντίγραφα Διαβατηρίων των γονέων-κηδεμόνων και του παιδιού μαζί με τις άδειες
νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα των γονέων-κηδεμόνων και του παιδιού όταν πρόκειται
για χώρες που δεν είναι ενταγμένες στην Ε.Ε ή αν η χώρα προέλευσης ανήκει στην Ε.Ε. ,
αντίγραφο της Ταυτότητας Πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης.
.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
(ΦΕΚ 4249/05-12-2017, άρθρο 3, παράγραφος 6 )

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
Υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά της εγγραφής. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο 2. δικαιολογητικών,
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
Υποβάλλονται όσα συμπληρωματικά δικαιολογητικά εγγραφής καλύπτουν τις
περιπτώσεις των γονέων-κηδεμόνων.

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Υποβάλλονται όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά εγγραφής αλλοδαπών γονέωνκηδεμόνων κατά περίπτωση.

Δ. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Όσα δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων εγγραφής αποδεικνύουν ειδικές περιπτώσεις
γονέων-κηδεμόνων και παιδιού.
ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ MΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΦΟΣΟΝ
ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΚΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Ή ΦΕΡΟΥΝ ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ
ΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ .
(ΝΟΜΟΣ 4250/2014, ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014)
Για οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία ή απορία έχετε μπορείτε να επικοινωνείτε με
τις υπεύθυνες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στους παρακάτω τηλεφωνικούς
αριθμούς:
1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πολυκάστρου: 2343022247
2ος Παιδικός Σταθμός Πολυκάστρου: 2343024860
Παιδικός Σταθμός Αξιούπολης: 2343031461
Παιδικός Σταθμός Γοργόπης: 2343031558
Παιδικός Σταθμός Γουμένισσας: 2343041306
Παιδικός Σταθμός Ευρωπού: 2343061130
Παιδικός Σταθμός Αγίου Πέτρου: 2343061581
Οι παιδικοί σταθμοί Ποντοηράκλειας και Βαφειοχωρίου βρίσκονται με απόφαση του Δ/κου Συμβουλίου ,
σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

