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Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
 

 
 

Απαραίτητα  Δικαιολογητικά: 
 

 

 

 

  1)  Αίτηση  του  γονέα  ή  κηδεμόνα  του  παιδιού (έντυπη). 
 

  2)  Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης. 
 

  3)  Βεβαίωση  εργασίας  και  για  τους  δυο  γονείς. 
 

  4)  Ατομική  Κάρτα  Υγείας   ,  συμπληρωμένη  και  υπογεγραμμένη από τον παιδίατρο  
        του παιδιού,  συνοδευόμενη  από  Φωτοτυπία  Εμβολίων,  όπως  κάθε  φορά  
        προβλέπεται  από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (έντυπη). 
 

  5)  Εκκαθαριστικό  σημείωμα  του  τρέχοντος  οικονομικού  έτους (2019)  ή       
        αντίγραφο  φορολογικής  δήλωσης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικά  Δικαιολογητικά  ανά  περίπτωση: 
 

 

 

    - Μόνιμοι  υπάλληλοι  :  Πρόσφατη Βεβαίωση εργασίας. 
    - Ιδιωτικοί υπάλληλοι :  Βεβαίωση  εργασίας  και  αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή      
πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4.     
    - Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην  Δ.Ο.Υ. 
       ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές, 
       υπεύθυνη δήλωση “περί μη διακοπής υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα”. 
    - Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί   
       ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές του. 
    - Άνεργες μητέρες:   1) Αντίγραφο Κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή την κατάσταση ανανεώσεων της    
κάρτας ανεργίας.    
    - Μητέρες που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.):  Βεβαίωση  του     
      αρμόδιου φορέα  για  ένταξη  στο  Πρόγραμμα,  όπου  θα αναφέρεται  και χρονική περίοδος   
      συμμετοχής σε αυτό. 
    - Άτομο με Αναπηρία στην οικογένεια (πάνω από 67%): Αντίγραφο βεβαίωσης Πιστοποίησης 
της αναπηρίας σε ισχύ από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας(Κ.Ε.Π.Α.).  
    - Αλλοδαποί γονείς: Άδεια  Νόμιμης Παραμονής  στη  χώρα. 
    - Αποβιώσας γονέας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον δεν αναφέρεται στο  πιστοποιητικό  
      οικογενειακής κατάστασης. 
    - Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο  Διαζευκτηρίου  & Βεβαίωση Επιμέλειας παιδιού. 
    - Γονείς σε Διάσταση: Αίτηση Διαζυγίου & Βεβαίωση Μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. 
    - Γονέας  φοιτητής: Βεβαίωσης Σχολής Φοίτησης. 
    - Γονέας  Στρατιώτης: Βεβαίωση Στρατού. 

* Αιτήσεις που ΔΕΝ συνοδεύονται από Φορολογική Δήλωση ή Ένσημα  ΔΕΝ θα εξετάζονται, εκτός και   
     αν συνοδεύονται από Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. “περί μη υποχρέωσης καταβολής φορολογικής Δήλωσης”. 

 
 
 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

---Για  την  Επανεγγραφή προνηπίου  απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται και για 
την εγγραφή, καθώς και η προσκόμιση της Απόδειξης Πληρωμής της οικονομικής συμμετοχής (Τροφεία) 
του  μήνα  Ιουλίου  τρέχοντος  έτους, η οποία θα κατατεθεί μέχρι το πρώτο  10   ήμερο του Ιουλίου. 
---Οι επανεγγραφές επανελέγχονται, αξιολογούνται ξανά, αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις και 
μοριοδοτούνται. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Διευκρινίζεται ότι: ΟΣΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ  ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α) ΕΣΠΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ. 
   

2. Οι εκπρόθεσμες  αιτήσεις  θα  μοριοδοτούνται  και θα αξιολογούνται με την προϋπόθεση ύπαρξης      
    κενών θέσεων και λαμβάνοντας υπόψη και τις υπάρχουσες αιτήσεις σε εκκρεμότητα. 


