Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
TMHMA : ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΣΧ. ΕΤ. 2022-2023 από 30 /05/2022 έως 24-06/2022
- Για τις Νέες Αιτήσεις Eγγραφών και τις Αιτήσεις Επανεγγραφών των
παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς ΘΗΒΑΣ και ΒΑΓΙΩΝ του Ν.Π. «Δ.Ο.Θ.»
απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1) Αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ) με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή
του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
2) Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας Μητέρας ή πατέρα ή
του κηδεμόνα του νηπίου (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι
εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη
συμφώνου συμβίωσης.
4) Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΕΝΤΥΠΟ) με συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη την Ιατρική Βεβαίωση του εντύπου για την καλή υγεία του
παιδιού και τους πλήρεις εμβολιασμούς από τον/την Παιδίατρο, όπως προβλέπεται
από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
5) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα)
τρέχοντος έτους
6) Λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. (ή οποιοδήποτε λογαριασμός ή
μισθωτήριο συμβόλαιο, όπου αναγράφονται το όνομα και η Δ/νση κατοικίας)
7) Υπεύθυνη Δήλωση (παραλαβής παιδιού )
8) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί
απαραίτητο.
9) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή
πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με
προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4
(ετήσιος πίνακας προσωπικού): ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τα Έγγραφα που αποδεικνύουν
την εργασία των γονέων
( ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ):
για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα
Βεβαίωση από τον εργοδότη από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η
απασχόλησή της - στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας ,η
ημερομηνία πρόσληψης ,το αντικείμενο απασχόλησης το ωράριο εργασίας
και οι μηνιαίες αποδοχές Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο
της αναγγελίας πρόσληψης
για τους μισθωτούς υπαλλήλους, του Δημοσίου τομέα

Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση
εργασίας ,η ημερομηνία πρόσληψης ,το αντικείμενο απασχόλησης το
ωράριο εργασίας και οι μηνιαίες αποδοχές
για γονείς Ελεύθερους Επαγγελματίες ,αυτοαπασχολούμενους
 Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος (Δ.Ο.Υ.) ή Βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης
επιτηδεύματος
Εργαζόμενοι ή –ες, απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του
συζύγου χωρίς ατομική ασφάλεια γίνεται δεκτή η αίτηση με τους
παρακάτω όρους:

Υπεύθυνη δήλωση του ωραρίου εργασίας και των καθηκόντων που έχει
στην επιχείρηση.





Θα υπολογίζεται επιπλέον στο οικογενειακό εισόδημα το ετήσιο εισόδημα
του ανειδίκευτου εργάτη, με βάση την ισχύουσα ΣΣΕ.
To NΠ διατηρεί το δικαίωμα του τακτικού και έκτακτου ελέγχου για τη
διαπίστωση της εργασίας του άλλου γονέα Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
μετά από έλεγχο ότι ο γονέας δεν εργάζεται στην επιχείρηση θα γίνεται
διαγραφή του παιδιού.

Γονέας που δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα Αγρότης :
 Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές
 Να έχει αγροτική περιουσία στο όνομα του ή να είναι διαχειριστής
αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο, που έχει όμως δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
Όσοι εργάζονται ως εργάτες ή εργάτριες σε αγροτικές εργασίες θα
προσκομίσουν :
 Βεβαίωση εργοδότη – Υπεύθυνη Δήλωση ΚΑΙ


Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ο.Γ.Α.) τελευταίου τριμήνου που να
να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών

Γονείς σε Πρόγραμμα

Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ φορέα
Υλοποίησης και Ασκούμενου /νης

Υπεύθυνη Δήλωση για την συνέχιση παρακολούθησης του
προγράμματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Συμμετοχή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.:
● Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία
τροποποίησή του
● Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ
● Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησής του
επιτηδεύματος
● Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι άμεσα
ασφαλισμένος/η ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή
πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών

● Αίτηση γονέα, που απασχολείται εποχιακά σε αυτοαπασχόληση δε γίνεται δεκτή.
● Αιτήσεις όπου ο ένας γονέας θα φαίνεται απασχολούμενος ευκαιριακά ( οικιακοί
βοηθοί κλπ) η αίτηση εφόσον δε συνοδεύεται από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
δεν θα εξετάζεται.
● Σε αίτηση γονέα με κύριο επάγγελμα αγρότης, ο δεύτερος γονέας δεν μπορεί να
δηλώσει αυτοαπασχόληση σε οικογενειακή επιχείρηση.
● Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει θεωρηθεί
ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω , θα πρέπει να προσκομίσουν
Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής.



Αλλοδαποί, παλλινoστούντες ή μετανάστες.
Για να γίνει δεκτή η αίτησή τους, θα πρέπει να έχουν άδεια νόμιμης
παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις.
Η εξέταση της αίτησης θα γίνεται μόνο εάν υπάρχει φορολογική δήλωση.

● Για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές βεβαίωση από την γραμματεία της
σχολής τελευταίου εξαμήνου
● για γονέα στρατιώτη, βεβαίωση από τον στρατό
● για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου
ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου και για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση
διαζυγίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της διάστασης καθώς και βεβαίωση από
δικαστήριο ή δικηγόρο , όπου θα αναφέρεται ευκρινώς ποιος γονέας έχει την
επιμέλεια του παιδιού ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας.
● για την Μονογονεϊκή οικογένεια απαιτείται ληξιαρχική πράξη, εάν αυτό δεν
αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
● την περίπτωση ορφανού νηπίου προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου του
αποβιώσαντος γονέα
● Έγγραφα που να αποδεικνύουν την Ανεργία των γονέων
Για άνεργους γονείς απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή
αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι
που να έχει όμως εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης Υποβολής των
Αιτήσεων εγγραφών , με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος
εργαζομένου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης της
εργασίας ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή
εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού
κλειδάριθμο
Β) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την 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.

Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α ( ΕΣΠΑ):
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα εκδώσει την Πρόσκληση για τους γονείς που επιθυμούν να
υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε
Παιδικούς σταθμούς μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής.
* Οι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις για την φιλοξενία των παιδιών τους
στους Παιδικούς μέσω των Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. πρέπει να υποβάλλουν
την αίτησή τους για εγγραφή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. εμπρόθεσμα και να παρακολουθούν
την πορεία του προγράμματος στην σελίδα (www.eetaa.gr)
Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν ανάλογη επιβάρυνση Μηνιαίας Οικονομικής
Εισφοράς - «ΤΡΟΦΕΙΑ».
Οι αιτήσεις εγγραφών επανεγγραφών ετ. 2022-2023 στους Π. ΣΤΑΘΜΟΥΣ- ΔΟΘ,
είναι ανεξάρτητες από τις ηλεκτρ. Αιτήσεις εγγραφών του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.(2022-2023)
Τα οριστικά Αποτελέσματα Εγγραφών επιλογής και τοποθέτησης νηπίων στους
Παιδικούς Σταθμούς «ΔΟΘ»,
θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των
αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.
Μεμονωμένα δικαιολογητικά αιτήσεων δεν θα παραλαμβάνονται.

