
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

1. Αίτηση  

2. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού  από  παιδίατρο (διατίθεται ηλεκτρονικά ) και 

αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, με τα εμβόλια που 

προβλέπονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

- Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, υπάρχει δυνατότητα 
δωρεάν  εξέτασης  των παιδιών από τον Παιδίατρο του Δήμου 
(πιστοποιητικό υγείας εγγραφής) για όσες οικογένειες έχουν οικογενειακό 
εισόδημα έως 10.000,00 € και οι γονείς το επιθυμούν. Η εξέταση θα γίνεται 
μετά από συνεννόηση της Προϊσταμένης του Σταθμού, στον οποίο θα 
κατατεθεί η αίτηση, και των Δημοτικών Ιατρείων.   

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (www.gov.gr ) 

4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν  την εργασία των γονέων.  

Για τις περιπτώσεις που οι γονείς είναι:  

α) Δημόσιοι υπάλληλοι: πρόσφατη αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση 

εργασίας, με αποδοχές,  

β) Ιδιωτικοί υπάλληλοι: βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη (πρόσφατη), 

για τους δύο γονείς και βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για 

την μητέρα,  από το ΙΚΑ (ένσημα) για όλα τα έτη 2020, 2021 και για το α΄ 

τρίμηνο του έτους 2022, (www.efka.gov.gr). 

γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες: βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό 

ταμείο.  

δ) Πρόσφατη πρόσληψη: αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ,  

ε) Πρόσφατη έναρξη εργασιών ελεύθερου επαγγελματία: έναρξη εργασιών 

από την Δ.Ο.Υ.,  

στ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, της 

μητέρας ή των γονέων που είναι άνεργοι. 

5.  Εκκαθαριστικό σημείωμα και των δύο συζύγων, φορολογικού έτους 2020, 

(εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2020 έως 31/12/2020) ή 

βεβαίωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.  Αυτό ισχύει 

και σε περίπτωση Συμφώνου Συμβίωσης. 

6. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμό από  

οργανισμό κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ), (www.aade.gr). 

7. Άδεια νόμιμης παραμονής για γονείς και παιδιά (για αλλοδαπούς). 

 

Για τις ειδικές οικογενειακές καταστάσεις, κατά περίπτωση, απαιτείται:  

 

1. Μονογονεϊκή οικογένεια: έγγραφο από αρμόδια υπηρεσία, με το οποίο να 

αποδεικνύεται η ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα 

γονέα. 

2. Διαζευγμένοι γονείς: διαζευκτήριο στο οποίο να φαίνεται η ανάθεση της 

επιμέλειας του παιδιού.  

http://www.gov.gr/


3. Γονείς σε διάσταση: ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με 

την άσκηση επιμέλειας. 

4. Φοιτητές, μαθητές:  

 για την φοίτηση του γονέα (εργαζόμενη μητέρα ), στην Δευτεροβάθμια και 

Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση  (Δημόσιο ΙΕΚ), βεβαίωση από την 

Γραμματεία του Σχολείου ή της Σχολής στην οποία να βεβαιώνεται η 

εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.  

 την φοίτηση του γονέα (εργαζόμενη μητέρα), στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (πρώτο πτυχίο), βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής, 

στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών. 

5. Για τους γονείς  ή τα παιδιά (αδέλφια) με ειδικές ανάγκες, απόφαση 

Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία να ορίζεται το 

ποσοστό αναπηρίας.  

6. Για την περίπτωση που ο πατέρας τελεί σε στρατιωτική θητεία ή οι γονείς 

είναι φυλακισμένοι, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια 

Υπηρεσία.  

Λοιπές οικογενειακές καταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται, αξιολογούνται 

κατά περίπτωση.  

 


