
 

Τα  Δικαιολογητικά Εγγραφής Βρεφών & Νηπίων σύμφωνα με το Αριθ. 41087  (ΦΕΚ Β 

4249/05-12-17)   για το σχολικό Έτος 2021-2022 να έχουν ως εξής: 

 

 

 

Α. Δικαιολογητικά Εγγραφής στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς: 

1) Αίτηση εγγραφής  από την μητέρα ή από τον πατέρα ή από τον κηδεμόνα του παιδιού. 

2) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό Γέννησης.  

3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο. 

4) Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη, όπου θα 

αναφέρονται οι αποδοχές τους. 

5) Βεβαίωση ασφαλιστικού Φορέα των γονέων, εφόσον εργάζονται στον  ιδιωτικό τομέα, του 

έτους  2020-2021 (ένσημα ΙΚΑ) ή εφόσον είναι  ελεύθεροι επαγγελματίες, φωτοτυπία πληρωμής 

του τελευταίου 2/μήνου του ταμείου τους ή βεβαίωση από Δημόσιο Φορέα (π.χ. Δ.Ο.Υ., 

Επαγγελματικό επιμελητήριο, Ασφαλιστικό Ταμείο κ.τ.λ.). Οι γονείς που είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες θα προσκομίζουν υπεύθυνη  

δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης και το αντικείμενο εργασιών με 

υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης.   

6) Φωτοτυπία του πρόσφατου εκκαθαριστικού της εφορίας τουτρέχοντος έτους 2021, 

(Οικονομικό έτος 2020) 

7)  Πιστοποιητικό Υγείας του παιδιού συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Παιδίατρο , 

καθώς και αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε 

φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης 

ΜΑΝΤΟUX , όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.    

8)  Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ.  

9) Έγγραφο που να πιστοποιεί ότι είστε Δημότης ή Κάτοικος του Δήμου. (Λογαριασμός ΔΕΗ ή 

ΟΤΕ) 

10) Τα παιδιά τα οποία ήταν εγγεγραμμένα στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών αλλά για 

το σχολικό έτος 2020- 2021 συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ δεν δικαιούνται 

επανεγγραφή. Προσκομίζουν όλα τα έγγραφα για τη διαδικασίαεγγραφής. 

 
 
Β. Οι  Επανεγγραφές βρεφών και νηπίων των βρεφονηπιακών & παιδικών  σταθμών του 

φορέα υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησηςσύμφωνα με τοΑριθ. 41087  (ΦΕΚ Β 

4249/05-12-17): 

*Για την Επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά της Εγγραφής. 



 

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 

Ενημερώνουμε ότι οι βρεφονηπιακοί & παιδικοί σταθμοί του φορέα είναι ενταγμένοι στο 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 

Παρακαλούνται οι γονείς να υποβάλλουν δικαιολογητικά εγγραφής των βρεφών & νηπίων   

στους βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς του φορέα  και μέσω του προγράμματος 

ΕΣΠΑ. 

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά, την υποβολή αιτήσεων και τις ημερομηνίες υποβολής 

τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, παρακαλούμε να απευθύνεστε και να ενημερώνεστε 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr) .    

 

 
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις: 

 
α)Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου ή όσοι γονείς βρίσκονται σε διάσταση  

απαραίτητη η βεβαίωση επιμέλειας αρμοδίου δικαστηρίου. 

β) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου γονέα (για ορφανό παιδί). 

γ) Βεβαίωση από την γραμματεία της σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι 

φοιτητές). 

δ) Άδεια παραμονής (για αλλοδαπούς). 

ε) Για αναπηρία Γονέων ή Τέκνων με ποσοστό 67% και άνω, προσκομίζεται αντίγραφο 

απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. 

 
 
 

Τα δικαιολογητικά εγγραφής θα υπάρχουν αναρτημένα στο: 

Διαύγεια  του Δήμου & του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας.                                                                                            

. 

 

     Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 20 Μαΐου 2021  έως και 21 Ιουνίου 2021 όλα 

μαζί συγκεντρωτικά σε συνημμένο αρχείο pdf(όχι σε μορφή zip συμπιεσμένου αρχείου ή 

φωτογραφίας),  στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: e.mail  :vrefstathmos@gmail.com, με 

εξαίρεσηειδικές περιπτώσεις  στις οποίες θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά,   στα γραφεία 

του Φορέα (οδός Παπαφλέσσα 12  Αγ. Ανδρέας Παιανία) από τις 9:00 π.μ.  - 13:00μ.μ.  από 

Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Μετά την πάροδο (2) δύο 

ημερών , παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τα γραφεία του Φορέα για  την 

παραλαβή του Πρωτοκόλλου της Αίτησής σας. 

 



     Για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τα 

γραφεία του        Φορέα στα τηλ. 210 6641414 – 210 6641062. 

 


