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ΑΠΑITOYMENA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 

 
1. Αίτηση των γονέων που θα γίνει ηλεκτρονικά στη πλατφόρμα. 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου). 
3. Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχικής πράξης παιδιού[δεν απαιτείται για την 

επανεγγραφή].  
4. Ιατρική Βεβαίωση για τη σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού (συμπληρώνεται από 

τον/την Παιδίατρο το συνημμένο υπόδειγμα που συνυπογράφει και ο κηδεμόνας ).  

5. Ιστορικό (συμπληρώνεται το συνημμένο υπόδειγμα από τους γονείς).  
6. Φωτοτυπία του βιβλιάριου εμβολίων(την 1ησελίδα και τις σελίδες με τους 

εμβολιασμούς).        
7. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν 

έχει υποβληθεί ακόμη φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση - με ταυτόχρονη 

υποχρέωση προσκόμισης του εκκαθαριστικού– [συμπληρώνεται το συνημμένο έντυπο της 
δήλωσης].  

8. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής, για τα πεδία i, ii, iii, που     

αναγράφονται σε αυτήν [συμπληρώνεται το συνημμένο έντυπο της δήλωσης ] 
9. Βεβαίωση Εργασίας του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο (2) γονέων. 
10. Βεβαίωση ενσήμων του ασφαλιστικού φορέα και των δύο (2) γονέων. Οι δημόσιοι 

υπάλληλοι καταθέτουν μόνο αντίγραφο εκκαθαριστικού μηνιαίας μισθοδοσίας. Οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση με τα πλήρη στοιχεία της 
επιχείρησης με τη σφραγίδα της & πρόσφατο αντίγραφο ειδοποίησης πληρωμής ΕΦΚΑ. 

11. Κάρτα ανεργίας (από άνεργους γονείς). 

12. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.  

13. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή άλλης ΔΕΚΟ που να βεβαιώνει τη διεύθυνση της               

      κατοικίας του αιτούντα. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 Αναπηρία Γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67%: 
Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής. 

 Πολύτεκνη οικογένεια ή οικογένεια με τρία παιδιά: 
Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους τρίτεκνους και  
      πιστοποιητικό ΑΣΠΕ για τους πολύτεκνους. 

 Άγαμοι γονείς – γονείς σε χηρεία : 
Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: 
Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμόδιου δικαστηρίου και διαζευκτήριο ή αίτηση διαζυγίου και 

επιμέλειας. 
 Γονέας φοιτητής: 

Προσκομίζεται βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής. 

 Γονέας στρατιώτης: 
Προσκομίζεται βεβαίωση από το Στρατό. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την ταχυδρομική  αποστολή των αιτήσεων φροντίστε να έχετε ΌΛΑ τα 
δικαιολογητικά ,συνοδευμένα με την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς  

δεν θα αξιολογούνται ελλιπείς αιτήσεις.   
 


