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ΑΠΑITOYMENA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ 

ΝΗΠΙΩΝ 
 

1. Αίηεζε ηωλ γνλέωλ (ππάξρεη έληππν). 
2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (ηελεσηαίοσ ηριμήνοσ). 
3. Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ή ιεμηαξρηθήο πξάμεο παηδηνύ.  
4. Ιαηξηθή Βεβαίωζε γηα ηελ ζωκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνύ (ζπκπιεξώλεηαη 

από ηνλ/ηελ Παιδίαηρο ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα).  
5. Ιζηνξηθό (ζπκπιεξώλεηαη ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα από ηνπο γνλείο).  
6. Φωηνηππία ηνπ βηβιηάξηνπ εκβνιίωλ(ηελ 1ε ζειίδα θαη ηηο ζειίδεο κε ηνπο εκβνιηαζκνύο).        
7. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο. Σε πεξίπηωζε πνπ δελ έρεη 

ππνβιεζεί αθόκε θνξνινγηθή δήιωζε, ππεύζπλε δήιωζε εηζνδεκάηωλ κε ηαπηόρξνλε 
ππνρξέωζε πξνζθόκηζεο ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ– ην  έληππν ηεο δήιωζεο ρνξεγείηαη από 
ηελ ππεξεζία.  

8. Υπεύζπλε  δήιωζε, ζεωξεκέλε γηα ην γλήζην ππνγξαθήο, γηα ηα πεδία i, ii, iii, πνπ    
αλαγξάθνληαη ζε απηήλ (έληππν ηεο δήιωζεο ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία). 

9. Βεβαίωζε Δξγαζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα από ηνλ εξγνδόηε θαη ηωλ δύν (2) γνλέωλ. 
10. Βεβαίωζε ελζήκωλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα θαη ηωλ δύν (2) γνλέωλ. Οη δεκόζηνη 

ππάιιεινη θαηαζέηνπλ κόλν αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ κεληαίαο κηζζνδνζίαο. Οη 
ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαηαζέηνπλ ππεύζπλε δήιωζε κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο 
επηρείξεζεο θαη πξόζθαην αληίγξαθν εηδνπνίεζεο πιεξωκήο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα. 

11. Κάξηα αλεξγίαο (από άλεξγνπο γνλείο). 
12. Γηα ηελ εγγξαθή παηδηνύ αιινδαπώλ γνλέωλ, εθηόο ηωλ παξαπάλω δηθαηνινγεηηθώλ, 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη θαη ε άδεηα λόκηκεο παξακνλήο ζηε ρώξα καο.  
13. Αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ ΓΔΗ ή άιιεο ΓΔΚΟ από όπνπ λα πξνθύπηεη ε δηεύζπλζε ηεο               
      θαηνηθίαο ηνπ αηηνύληα. 
14. Σο παρόν ένησπο. 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ 

 Αλαπεξία Γνλέωλ ή ηέθλνπ κε πνζνζηό 67%: 
Πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν απόθαζεο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 Πνιύηεθλε νηθνγέλεηα ή νηθνγέλεηα κε ηξία παηδηά: 
Πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γηα ηνπο ηξίηεθλνπο θαη  
      πηζηνπνηεηηθό ΑΣΠΔ γηα ηνπο πνιύηεθλνπο. 

 Άγακνη γνλείο – γνλείο ζε ρεξεία : 
Πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

 Γηαδεπγκέλνη γνλείο ή γνλείο ζε δηάζηαζε: 
Πξνζθνκίδεηαη βεβαίωζε επηκέιεηαο αξκόδηνπ δηθαζηεξίνπ θαη δηαδεπθηήξην ή αίηεζε δηαδπγίνπ θαη 
επηκέιεηαο. 

 Γνλέαο θνηηεηήο: 
Πξνζθνκίδεηαη βεβαίωζε από ηελ γξακκαηεία ηεο Σρνιήο. 

 Γνλέαο ζηξαηηώηεο: 
Πξνζθνκίδεηαη βεβαίωζε από ην Σηξαηό. 
 
ΗΜΕΙΩΗ: Καηά ηελ θαηάζεζε ηωλ αηηήζεωλ θξνληίζηε λα έρεηε ΌΛΑ ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαζώο  δεν θα παραλαμβάνονηαι ελλιπείς αιηήζεις.   
Γηα ηελ επανεγγραθή ηωλ λεπίωλ απαηηνύληαη όια ηα παξαπάλω δηθαηνινγεηηθά εθηόο από ην 
ππ’ αξηζ. 3 (Πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο)  


