
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στους Παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία 

εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση ( χρονολογίες γέννησης από 1-1-

2015  έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση). 

Στους Μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  γίνονται δεκτά παιδιά από 8 μηνών έως 

την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση ( χρονολογίες γέννησης 

για  βρέφη από 1-3-2017 έως 31-12-2018  και για νήπια από 1-1-2015  έως την 

εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση). 

Δικαιολογητικά  εγγραφής: 

Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς 

απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α)Αίτηση - συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του 

κηδεμόνα του παιδιού ( δίδεται στην υπηρεσία ). 

β)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική 

πράξη γέννησης του παιδιού ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης( Δημότες 

Πετρούπολης υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την 

υπηρεσία ).                                                                   

γ)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 ή της 

σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού) των γονέων 

προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. 

δ)Βεβαίωση ανεργίας από τον  ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των 

γονέων που είναι άνεργοι.   

ε)Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, 

καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται 

κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, προϋπόθεση είναι να 

αναγράφονται στο βιβλιάριο τα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης – mantoux, 

όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

στ)Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού 



έτους ( φορολογικού έτους 2018 )  και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των 

γονέων. 

ζ)Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει  την μόνιμη κατοικία ( λογαριασμό ΔΕΗ, 

μισθωτήριο συμβόλαιο κ.λ.π. ).. 

η ) Άδεια νόμιμης παραμονής ( για αλλοδαπούς ). 

 

Δικαιολογητικά επανεγγραφής 

Για την επανεγγραφή παιδιού απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά: 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση αντί για 

το σχετικό δικαιολογητικό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του γονέα που βεβαιώνει 

τη μη μεταβολή. 

Τα παιδιά που έχουν φοιτήσει ήδη σε Παιδικό, ή Βρεφονηπιακό, ή Βρεφικό 

Σταθμό του Δήμου επανεγγράφονται για την επόμενη χρονιά, βάσει 

παιδαγωγικών αρχών, εφόσον οι γονείς δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε 

επιδοτούμενο πρόγραμμα. 

Αντίστοιχα, τα παιδιά που κατά την τρέχουσα χρονιά είχαν εγγραφεί μέσω 

επιδοτούμενου προγράμματος, επανεγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς του 

Δήμου Πετρούπολης, με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα επαννεγραφόμενα 

παιδιά, υπό την προϋπόθεση ότι οι γονείς έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής 

στο επιδοτούμενο πρόγραμμα και προσκομίζουν αντίγραφο αίτησης καθώς και να 

έχουν καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών . 

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. 

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

άσκηση επιμέλειας. 

4.  Φοιτητές,  μαθητές: βεβαιώσεις σπουδών. 



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

απόφαση  πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή ΚΕΠΑ. 

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. 

 


