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Αίτθςθ γονζα (όπωσ το Υπόδειγμα).
Υπεφκυνθ διλωςθ με ςχετικό κείμενο (όπωσ το ςυνθμμζνο Υπόδειγμα).
Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ κατάςταςθσ ι/και λθξιαρχικι πράξθ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ.
Βεβαίωςθ εργαςίασ μετ’ αποδοχϊν του τελευταίου μινα από τον εργοδότθ και των δφο (2) γονζων
και αντίγραφο αναγγελίασ πρόςλθψθσ ι τθσ ςφμβαςθσ μαηί με το ζντυπο Ε4 (ετιςιοσ πίνακασ
προςωπικοφ).
Αντίγραφο αναλυτικισ κατάςταςθσ των ενςιμων από ασφαλιστικό φορέα και των δφο (2)
γονζων,(του προθγοφμενου ζτουσ και του πρϊτου τριμινου του τρζχοντοσ ζτουσ) προκειμζνου για
τουσ εργαηόμενουσ ςτον ιδιωτικό τομζα.
Βεβαίωςθ χρόνου ανεργίασ (ςε ιςχφ) από άνεργουσ γονείσ .
Αντίγραφο τελευταίου λογαριαςμοφ ΔΕΚΟ (θλεκτροδότθςθσ ι ςτακεροφ τθλεφϊνου ι ΕΥΔΑΠ) ι
μιςκωτιριο ςυμφωνθτικό κατοικίασ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ διεφκυνςθσ κατοικίασ.
Αντίγραφο τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ (Ε1) και Αντίγραφο εκκακαριςτικοφ
ςθμειϊματοσ τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ, ( ΦΕΚ 4249/Β/2017 αρκρ. 3 παράγραφοσ 4, απαιτείται
για τθν μοριοδότθςθ) .
Ιατρικι Βεβαίωςθ παιδιάτρου (ςφμφωνα με το υπόδειγμα) .
Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείασ με τα εμβόλια που προβλζπονται κάκε φορά ανάλογα με τθν
θλικία του παιδιοφ.
Για τθν εγγραφι παιδιϊν αλλοδαπϊν γονζων, εκτόσ των προαναφερομζνων δικαιολογθτικϊν,
απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι και θ άδεια παραμονισ ςτθ χϊρα μασ (ςε ιςχφ) και αντίγραφο
διαβατθρίου γονζων και παιδιοφ.
ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ
Για τουσ διαηευγμζνουσ ι ςε διάςταςθ γονείσ, είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ διαηευκτθρίου ι
βεβαίωςθ επιμζλειασ αρμοδίου δικαςτθρίου
Αναπθρία Γονζων ι τζκνου με ποςοςτό >67%: προςκομίηεται αντίγραφο απόφαςθσ Πρωτοβάκμιασ
Υγειονομικισ Επιτροπισ ι βεβαίωςθ του Οικείου Αςφαλιςτικοφ Φορζα .
Γονείσ που είναι ελεφκεροι επαγγελματίεσ κα προςκομίηουν :
Α) Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ και το αντικείμενο
εργαςιϊν με υπογραφι και ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ .
Β) Αντίγραφο πλθρωμισ των τελευταίων ειςφορϊν από τον αςφαλιςτικό τουσ φορζα.
Γονείσ φοιτθτζσ : Προςκομίηεται βεβαίωςθ φοίτθςθσ από τθν γραμματεία τθσ
Σχολισ .
Γονζασ Στρατιϊτθσ : Προςκομίηεται ςχετικι βεβαίωςθ από τθν αρμόδια Στρατιωτικι Υπθρεςία.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να εξεταςκεί θ αίτθςθ κα πρζπει το βρζφοσ να ζχει
ςυμπλθρϊςει τθν 01/09 /τρζχοντοσ ζτουσ τον 6ο μινα.
 Δωρεάν, είναι πλέον η φιλοξενία των παιδιών με την κατάργηςη των τροφεία
ςτο Δήμο Κορυδαλλού.
Η ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ

