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AIΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ – ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 
 
 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ- 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
(επιλέγετε μέχρι 2 σταθμούς) 

 
1η. 
 
2η. 
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                 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων. 
2. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών ημερομηνίες,         
όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών καθώς και   αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας. 
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (2021) ή υποβληθείσα φορολογική δήλωση (2021) που αφορά εισοδήματα του 
2020. (Προσκομίζεται το αργότερο με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης από το Υπ. Οικονομικών). 
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης 
5. Βεβαίωση εργασίας γονέων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εργασίας ή ανεργίας 
6. Για την έγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων προσκομίζεται επιπλέον άδεια παραμονής και των δύο γονέων καθώς και 
των τέκνων τους που επιθυμούν να εγγραφούν στους σταθμούς. 



 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μόνο για τους ενδιαφερόμενους) 
  

1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΝΑΙ  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

2. ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΑΙ  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 

 

 

3. 

 

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (Παιδιά 
άγαμων γονέων 
ή γονέων που τελούν σε χηρεία 
ή διαζευγμένων γονέων  
ή γονέων που είναι σε διάσταση)  

 

 

 

ΝΑΙ 

 1. Για τις άγαμους γονείς: πρόσφατο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης. 
2. Για τους γονείς που τελούν σε χηρεία και τα 
ορφανά: πρόσφατο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη 
θανάτου. 
3. Για τους διαζευγμένους  γονείς: αντίγραφο 
διαζευκτηρίου 
4. Για γονείς που είναι σε διάσταση: αίτηση διαζυγίου  
 
 

 
4. 

 
ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ. 

 
ΝΑΙ 

 Βεβαίωση από το στρατό, για την περίοδο που ο 
γονέας είναι στρατιώτης. 

 
5. 

 
ΠΑΙΔΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ή ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
ΝΑΙ 

 Πρόσφατη βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής για το 
εξάμηνο στο οποίο φοιτούν. 

6. ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΜΕΑ (πατέρας-
μητέρα-παιδιά)  67% και άνω 

ΝΑΙ  Bεβαίωση υγειονομικής επιτροπής 

 

Τα δηλωθέντα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την μοριοδότηση των αιτήσεων για την έγκριση της εγγραφής ή επανεγγραφής του 

παιδιού από το Διοικητικό Συμβούλιο( ΚΥΑ Αρ.4108,ΦΕΚ 4249/Β’/5.12.2017) καθώς και για την κατάταξη στην ανάλογη κατηγορία 

τροφείων (87/2018 Δ.Σ.). 

Η χρήση του email  του γονέα θα γίνεται από την υπηρεσία όποτε παραστεί ανάγκη για επικοινωνία με αυτόν. 

 

ΒΕΡΟΙΑ   …………/………/2021 

Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 

 

 

 

 


