
                                     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. ΑΙΤΗΣΗ συμπληρωμένη  από τον πατέρα, τη μητέρα ή τον κηδεμόνα . 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ πράξη γέννησης του παιδιού.

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ότι και οι 2 γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός

μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους,

και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της/του αιτούσας-αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το

έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

 Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επίσης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ. Για

τους  ελεύθερους  επαγγελματίες  απαιτείται  πρόσφατη  βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  και

βεβαίωση έναρξης εργασιών από ΔΟY ή  taxisnet.(Υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης του ενός

συζύγου στην επιχείρηση του άλλου χωρίς  την απαραίτητη προσκόμιση βεβαίωσης ενσήμων

ασφαλιστικού φορέα δεν αναγνωρίζεται).

4. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ από την οποία θα προκύπτει:

α)  ότι  το  παιδί  δεν  πάσχει  από  μεταδοτικά  νοσήματα  και  έχει  υποβληθεί  στον

προβλεπόμενο για την ηλικία του εμβολιασμό

β) η καλή σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία του παιδιού και σε αντίθετη περίπτωση

γνωμάτευση από ιατρό κατάλληλης ειδικότητας

5. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του παιδιού

Σημείωση: Ο  Εμβολιασμός  των  νηπίων   είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  εγγραφής

στους παιδικούς σταθμούς  και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό καθώς  και αιτία απόρριψης

της αίτησης.

5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΤΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (Ε1)  του  φορολογικού

έτους 2020 καθώς και αντίγραφο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ φορολογικού έτους

2020   και  σε  περίπτωση  απαλλαγής  για  μη  υπόχρεους  υποβολής  φορολογικής  δήλωσης

βεβαίωση απαλλαγής από τη ΔOY.

Σημείωση:  Για  τη  διαδικασία  της  μοριοδότησης  η  προσκόμιση  εκκαθαριστικού

σημειώματος άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγω απόρριψης της αίτησης.

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (για αλλοδαπούς γονείς σε επίσημη 

μετάφραση).

7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  (ενδεικτικά  αναφέρεται  :πρόσφατος

λογαριασμός ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την Εφορία ή

βεβαίωση κατοικίας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο) και εφόσον δεν προκύπτει από

την φορολογική δήλωση.

8. Για εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων πρέπει επιπλέον να προσκομιστεί Άδεια Διαμονής

των γονέων στην χώρα ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



9. Όταν ένας εκ των δύο γονέων είναι άνεργος επισυνάπτεται βεβαίωση εγγραφής στον ΟΑΕΔ.

                 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.  Για διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (Διαζευκτήριο, αίτηση

αγωγής για διάσταση, απόφαση για τη δικαστική επιμέλεια, κλπ).

2.  Για γονείς φοιτητές, γονέα στρατευμένο ή φυλακισμένο αντίστοιχες ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ.

3. Σε περίπτωση αναπηρίας: Αντίγραφο απόφασης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με ποσοστό

αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω.

4.Σε  περίπτωση  ύπαρξης συμφώνου  συμβίωσης  απαιτείται  η  προκόμιση  του  καθώς  και  το

εκκαθαριστικό σημείωμα κα των δύο μερών.

  4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ πολυτεκνικής ιδιότητας.

   Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρηθεί απαραίτητο από την υπηρεσία  κατά περίπτωση

κατά την  εξέταση της αίτησης  και το οποίο θα αποτελεί  διευκρινιστικό στοιχείο στα ήδη

υποχρεωτικά υποβληθέντα.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα γίνονται και οι επανεγγραφές των παιδιών

που φιλοξενούνται στους Σταθμούς, με νέα αίτηση που θα συνοδεύεται από τα ίδια με τις

εγγραφές  δικαιολογητικά . Δεν  θεωρούνται  επανεγγραφές  και  δεν  λαμβάνουν  τη  σχετική

μοριοδότηση,  νήπια  τα  οποία:  α)  έχουν  διαγραφεί  από τους  Σταθμούς  πριν  τη  λήξη  της

προηγούμενης  περιόδου  λειτουργίας  τους  και  β)  έχουν  επιλεχθεί  με  το  πρόγραμμα

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Κατάρτισης περιόδου 2020-2021.

Η  αξιολόγηση  των  αιτήσεων  και  η  τελική  κατάταξή  τους  γίνεται  με  βάση  τα

κοινωνικοοικονομικά  κριτήρια  και  το  σύστημα  μοριοδότησης  σύμφωνα  με  την  αριθμ.

216/2017(ΑΔΑ:Ω4Χ7ΩΛΙ-ΠΝΜ)  απόφαση   η  οποία  επικαιροποιήθηκε  με  την  αριθ.38/2019

(ΑΔΑ:Ω9ΖΠΩΛΙ-ΦΘ4)απόφαση    Δημοτικού  Συμβουλίου του   Δήμου Λευκάδας   

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται και σε όλη την διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν

κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

                                   


