
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
  Για την εγγραφή των βρεφών - παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς 
του Δήμου Δελφών, απαιτούνται τα εξής  δικαιολογητικά: 

 

 Για εγγραφή 
 

1)  Έντυπη αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του 
κηδεμόνα του παιδιού (θα δίδονται από το Σταθμό). Επίσης θα διατίθενται και σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών. 

2)   Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας μητέρας. 
     3)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου), και όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/ και ληξιαρχική πράξη 
συμφώνου συμβίωσης. 

      Σε περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της 
ελληνικής, το πιστοποιητικό συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.  
     4)   Βεβαίωση εργασίας (αφορά και τους δύο γονείς) : 

Α) Εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα : Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας εργοδότη ότι είναι 
εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης 
εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των μηνιαίων αποδοχών τους.  

Β) Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα : 1) Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας εργοδότη ότι είναι 
εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης 
εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των μηνιαίων αποδοχών τους και 2) Εκτυπωμένη 
κατάσταση ενσήμων του πρώτου τριμήνου τρέχοντος έτους ή αντίγραφο αναγγελίας 
πρόσληψης ή της σύμβασης.  

Γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι :1) Αντίγραφο της δήλωσης 
επιτηδεύματος (έναρξη επαγγέλματος) στη ΔΟΥ και 2) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή 
οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου.  

Δ) Περιστασιακά Απασχολούμενοι : Εκτυπωμένη κατάσταση των ενσήμων ή των 
εργοσήμων του πρώτου τριμήνου τρέχοντος έτους.  

5)  Αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, 
του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 

6) Βεβαίωση υγείας του παιδιού (επισυναπτόμενη με την αίτηση εγγραφής) 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου 
υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού (η προσκόμισή τους είναι υποχρεωτική 
για την εγγραφή του παιδιού). 
    7)  Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους των 
γονέων (εφόσον υπάρχει), διαφορετικά του προηγούμενου οικονομικού έτους. 
    8) Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί 
απαραίτητα. 
    9)  Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό, εκτός των 
προηγούμενων δικαιολογητικών (μεταφρασμένα), απαραίτητο είναι το διαβατήριο και η 
άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις. 
 

 Για επανεγγραφή 
 

          Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο 3. δικαιολογητικών, 
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή. 

 


