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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η  

 

 

      Σας γλωρίδοσκε όηη οη αηηήζεης  γηα ηελ επαλεγγραθή θαη ηελ εγγραθή ηωλ βρεθώλ θαη 

λεπίωλ , γηα ηο ζτ. έηος 2019 – 2020 , γίλοληαη από 13/05/2019  έως  31/05/2019. 

Καλούνηαι οι γονείς να παραλάβοσν ένησπα αιηήζεφν  ποσ σπάρτοσν ζε κάθε παιδικό 

ζηαθμό και ζηο Γραθείο ηης Δ/νζης ηοσ Κένηροσ  Κοινφνικής Πολιηικής Δήμοσ 

Κορινθίφν. 

Οι αιηήζεις και ηα ζσνημμένα δικαιολογηηικά θα σποβάλλονηαι ζηον  παιδικό  ζηαθμό, 

ζηον οποίο οι γονείς ενδιαθέρονηαι να εγγράυοσν ηο παιδί ηοσς . 

Δικαίφμα εγγραθής έτοσν ηα παιδιά ποσ έτοσν γεννηθεί από ηο έηος 2016 (01/01/2016) 

και μεηά. 

Απαιηούμενα δικαιολογηηικά για ηην εγγραθή - επανεγγραθή ηφν βρεθών και νηπίφν : 

 

Τα δικαιολογηηικά πος έσοςν εκδοθεί από Δημόζιο Φοπέα μποπούν να καηαηεθούν και ζε απλέρ 

θωηοηςπίερ (Ν. 4250/2014). Τα λοιπά θα ππέπει να είναι ππωηόηςπα ή ζε  πεπίπηωζη ξενόγλωζζων 

δικαιολογηηικών απαιηείηαι θωηοανηίγπαθο μεηάθπαζήρ ηοςρ .  

1.ATOMIKA    ΣΟΙΥΔΙΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Αζηπλνκηθή 

Ταπηόηεηα  ή 

Γηαβαηήξην 

Αληίγξαθν Απνδεηθηηθνύ Σηνηρείνπ Ταπηόηεηαο 

(Αζηπλνκηθή Ταπηόηεηα  

ή  

Γηαβαηήξην ζε ηζρύ ή κεηάθξαζή ηνπ  εάλ δελ είλαη 

ζε ιαηηληθή κνξθή.) 

Άδεηα 

Γηακνλήο 

Γηα αιινδαπέο Τξίησλ Φσξώλ εθηόο Δ.Δ απαηηείηαη: 

Άδεηα δηακνλήο ζε ηζρύ  ή  και ηα ηπία από ηα 

παπακάηω:  

1.Τειεπηαία άδεηα δηακνλήο θαη 

2. Αίηεζε αλαλέσζεο άδεηαο παξακνλήο θαη  

3.Βεβαίσζε αξκνδίνπ θνξέα γηα ηελ ππνβνιή ηεο. 

Κόρηλζος : 10/05/2019 

Αρ. Πρωη :508 
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Β. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΙΣΟΤΑ  

Γηα όιεο ηηο Αηηνύζεο  απαηηείηαη Πιζηοποιηηικό Οικογενειακήρ Καηάζηαζηρ: 

 H εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζα πξέπεη λα είλαη εληόο ηνπ 

ηελεςηαίος εξαμήνος. 

 Σε πεξίπησζε πνπ ε αηηνύζα είλαη αιινδαπή θαη ε ρώξα θαηαγσγήο ηεο δελ εθδίδεη 

πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο , ηόηε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

νπνηνδήπνηε άιιν ηζνδύλακν  επίζεκν έγγξαθν, ην νπνίν πηζηνπνηεί ηελ  

 νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζπλνδεπόκελν από επίζεκε κεηάθξαζε  εάλ δελ είλαη 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

 

 

 

 

 

 

 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Όιεο νη αηηνύζεο 

- Υπνρξεσηηθά 

Πηζηνπνηεηηθά  Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο   

& 

 Λεμηαξρηθή Πξάμε γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ πνπ ζα θνηηήζεη ΔΑΝ δελ πξνθύπηεη 

ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ από ην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο. 

Σύκθσλν  

Σπκβίσζεο 

Αληίγξαθν Σπκθώλνπ Σπκβίσζεο 

Αλύπαληξε 

κεηέξα 

1. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο  θαη  

2. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο παηδηνύ εάν ην παηδί  δελ αλαθέξεηαη ζην 

Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ηεο αηηνύζαο. 

Φήξα Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ εάν ε ρεξεία δελ αλαθέξεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθό 

Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο. 

Γηαδεπγκέλε Αληίγξαθν Γηαδεπθηεξίνπ, εάν ε δηάδεπμε δελ αλαθέξεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθό 

Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο 

Σε δηάζηαζε  1. Έληππν κεηαβνιώλ αηνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΟΥ(Μ1) θαη  

2. Αίηεζε δηαδπγίνπ 

Αλάδνρε κεηέξα Γηθαζηηθή Απόθαζε ή 

Άιιν απνδεηθηηθό έγγξαθν ηεο Δπηηξνπείαο αλειίθνπ ηέθλνπ 

Δπηκέιεηα παηδηνύ 

από ηνλ παηέξα  

Γηθαζηηθή απόθαζε επηκέιεηαο παηδηώλ 

Πηζηνπνίεζε 

ΑΜΔΑ  

Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Πηζηνπνίεζεο ηεο Αλαπεξίαο ζε ηζρύ γηα ην κέινο/ε ηεο 

νηθνγελείαο πνπ είλαη ΑκεΑ κε % αλαπεξίαο 67% ηνπιάρηζηνλ. 
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Γ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΑ  

Γηα όιεο ηηο αηηνύζεο απαηηείηαη Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ (εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα) 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018 (εηζνδήκαηα από 01/01/2018 έσο 31/12/2018). 

 Οη έγγακεο κεηέξεο, πνπ ππνβάιινπλ αηνκηθή θνξνινγηθή δήισζε θαη πξνζθνκίζνπλ αηνκηθό 

εθθαζαξηζηηθό, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ππνρξεσηηθά θαη ην εθθαζαξηζηηθό ηνπ ζπδύγνπ ηνπο. Δάλ 

όκσο ε κεηέξα εκπίπηεη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν λόκνο πξνβιέπεη ηελ ππνβνιή ρσξηζηήο θνξνινγηθήο 

δήισζεο (πεξίπησζε δηαθνπήο έγγακεο ζπκβίσζεο ή όηαλ έλαο από ηνπο δύν είλαη ζε θαηάζηαζε 

πηώρεπζεο ή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε), ηόηε καδί κε ην εθθαζαξηζηηθό ηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

θαη ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθό, πνπ επηηξέπεη ηελ θαηάζεζε ηεο ρσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο.  

 Οη αηηνύζεο κε ζύκθσλν ζπκβίσζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ππνρξεσηηθά ηα εθθαζαξηζηηθά 

ζεκεηώκαηα θνξνινγηθνύ έηνπο 2018 και ηων δύο μεπών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΙΣΟΤΑ 

 

ΜΙΘΩΣΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Πιήξεο Ανξίζηνπ  

Φξόλνπ, Οξηζκέλνπ 

Φξόλνπ ή Μεξηθή 

Ανξίζηνπ ή 

Οξηζκέλνπ Φξόλνπ 

Βεβαίσζε Δξγνδόηε και  ΔΝΑ εθ ησλ θάησζη: 

1. Αληίγξαθν ηεο αλαγγειίαο πξόζιεςεο ή 

2. Αληίγξαθν πίλαθα πξνζσπηθνύ Δ4 ή 

3. Αληίγξαθν ζύκβαζεο  όπνπ αλαθέξεηαη ε δηάξθεηα θαη ην 

είδνο ηεο ζύκβαζεο. 

Πεξηζηαζηαθή  

Απαζρόιεζε 

1.Γηα ην εξγόζεκν : Αληίγξαθν  ηνπ εξγνζήκνπ  καδί κε ηελ 

απόδεημε θαηάζεζεο ηεο ηξάπεδαο εληόο ησλ ηειεπηαίσλ 12 

κελώλ  πνπ λα απνδεηθλύεη εξγαζία ηνπιάρηζηνλ 2 κελώλ. 

2.Γηα ηα έλζεκα: Σε πεξίπησζε απηαζθάιηζεο, 50 έλζεκα 

εληόο ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελώλ.  

 

 

 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Σπλνιηθό Δηζόδεκα αηηνύζεο Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ 

(εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα) 2018. 

Υπεύζπλε Γήισζε  Υπεύζπλε Γήισζε  πεξί πξνζθόκηζεο 

εθ/θνύ Σεκεηώκαηνο Φνξ. Έηνπο 2018 

εθόζνλ  δελ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία 

ππνβνιήο. 

Δθθαζαξηζηηθό Σεκείσκα ζπδύγνπ  

εθόζνλ πξνζθνκίζνπλ αηνκηθό 

εθθαζαξηζηηθό 

Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ  

ζπδύγνπ (εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα) 2018. 

Λνηπά δηθ/θά κε ηελ θαηάζεζε 

ρσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο 

1........ 

2........ 

(εθόζνλ απαηηνύληαη) 
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ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Ιαηρηθό Πηζηοποηεηηθό Υγείας Νεπίοσ  

Υπεύζσλε Δήιωζε ε οποία τορεγείηαη από ηο Κ.Κ.Π.Δ.Κ. όποσ αλαθέροληαη 

ηα ολόκαηα ηωλ αηόκωλ ποσ ζα παραιακβάλοσλ ηο παηδί θαζώς θαη ηελ  ώρα 

αλατώρεζες 

Φωηοησπία ηοσ βηβιηαρίοσ σγείας κε ηα εκβόιηα 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

 

ΛΤΣΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ    

ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΗ 

ΔΚΣΟ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Αηνκηθή Δπηρείξεζε 1. Αληίγξαθν Γήισζεο Έλαξμεο Δπηηεδεύκαηνο ζηε ΓΟΥ θαη  

2. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα όηη είζηε άκεζα αζθαιηζκέλε, 

αθόκε θαη αλ νθείιεηε αζθαιηζηηθέο  εηζθνξέο ή Βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνύ θνξέα όηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη εηζθνξέο ΚΑΙ  

3. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί κε δηαθνπήο ηεο 

άζθεζεο ηνπ επηηεδεύκαηνο. 

Σπκκεηνρή ζε Ο.Δ.  

ή Δ.Δ. 

 ή ΙΚΔ ή  ΔΠΔ  ή 

Μνλνπξόζσπε ΔΠΔ 

1. Καηαζηαηηθό γηα ηπρόλ κεηαβνιέο  θαη  

2. Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ιύζεο (ΓΔΜΗ) θαη  

3. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα όηη είζηε άκεζα αζθαιηζκέλε  ή 

Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ αξκνδίνπ δηαρεηξηζηή 

εηαηξείαο ΙΚΔ.  

ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΗ 

ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα (ΟΓΑ) όηη είζηε άκεζα 

αζθαιηζκέλε   ή  

Βεβαίσζε όηη  έρνπλ θαηαβιεζεί νη εηζθνξέο εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ. 

ΑΝΔΡΓΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Δάλ έρεηε Γειηίν Αλεξγίαο 

ζε ηζρύ  

Βεβαίσζε ρξόλνπ αλεξγίαο ΟΑΔΓ (ηξέρνπζα θαηάζηαζε). 

Δάλ αλήθεηε ζε Δηδηθό 

Τακείν γηα ην νπνίν δελ 

ρνξεγείηαη Γειηίν 

Αλεξγίαο ΟΑΔΓ  

Βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο  ηεο θαηάζηαζεο αλεξγίαο από ηνλ 

αληίζηνηρν θνξέα . 

Δάλ ιακβάλεηε επίδνκα 

ΟΑΔΓ  

Αληίγξαθν ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο επηδόηεζεο ηνπ ΟΑΔΓ. 

Δάλ ν ζύδπγνο είλαη 

άλεξγνο 

Βεβαίσζε ρξόλνπ αλεξγίαο ΟΑΔΓ (ηξέρνπζα θαηάζηαζε) νπ 

ζπδύγνπ.  


