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ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 
1 Αίτηση  
2 Συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο της µητέρας ή του πατέρα ή του κηδεµόνα του παιδιού 

3 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη 

γέννησης του παιδιού, ή και ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης  

4 
Βεβαίωση εργοδότη για εργασία γονέων ή πρόκειται να εργαστούν εντός µηνός από την υποβολή 

της αίτησης µε προσδιορισµό του ύψους των αποδοχών και αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή 

της σύµβασης µαζί µε το έντυπο Ε4(Ετήσιος πίνακας προσωπικού)  
5 Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ για τους ανέργους    

6 
Βεβαίωση υγείας του παιδιού συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από Παιδίατρο, καθώς και 

αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του µε τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα µε την 

ηλικία του παιδιού 

7 
Αποτέλεσµα φυµατινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό 

Πρόγραµµα Εµβολιασµών  

8 

Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος τρέχοντος οικονοµικού έτους και αντίγραφο  

εκκαθαριστικού σηµειώµατος των γονέων.  Αν για οποιοδήποτε λόγω υποβάλλονται δυο δηλώσεις 

θα πρέπει να προσκοµιστούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. (Σε περίπτωση που κατά την 

αξιολόγηση δεν έχει προσκοµισθεί η αίτηση θα λογίζεται ως ελλιπής)   

 

Προαιρετικά / Συµπληρωµατικά δικαιολογητικά (για ειδικές οµάδες 

ενδιαφεροµένων) 

1 Πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα 

δηµοτολόγια  

2 
Παιδί µε ειδικές ανάγκες (εντάξιµο) 

ή γονείς µε ειδικές ανάγκες 

Προσκοµίζεται οικεία βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ή 

Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής   

3 Παιδί ορφανό 
Ληξιαρχική πράξη θανάτου του  

αποβιώσαντος γονέα  

4 
∆ιαζευγµένοι γονείς ή γονείς σε 

διάσταση  

Βεβαίωση επιµέλειας ή Υπ. ∆ήλωση του γονέα που έχει 

αναλάβει την επιµέλεια και διαζευκτήριο ή   αντίγραφο 

αγωγής διαζυγίου.  Επίσης Υπ. ∆ήλωση του αιτούντα 

γονέα για το ποιος θα παραλαµβάνει το νήπιο. 

5 Άγαµοι γονείς Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   της µητέρας  

6 Γονέας στρατιώτης Βεβαίωση από το στρατό 

7 
Γονείς φοιτητές ή σπουδαστές (εφόσον 

δεν εργάζονται) 

Βεβαίωση από τη γραµµατεία της σχολής (τελευταίου 

εξαµήνου) 

8 Αλλοδαποί 
Άδεια παραµονής των δύο γονέων και του παιδιού ή 

βεβαίωση ανανέωσης από το ∆ήµο 

9 Υπάλληλος δήµου Βεβαίωση από το τµήµα προσωπικού 

 

 

 


