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 Ηλεκτρονικι αίτθςθ  μζςω τθσ  ειδικισ πλατφόρμασ PRESCHOOL. 

 Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ κατάςταςθσ ι/και λθξιαρχικι πράξθ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ 

(δυνατότθτα αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ αν ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊςει δθμότθσ κορυδαλλοφ ). 

Στθν περίπτωςθ αλλοδαπϊν γονζων κα πρζπει να προςκομιςκεί  μεταφραςμζνο πιςτοποιθτικό 

οικογενειακισ κατάςταςθσ. Επίςθσ να προςκομιςκεί άδεια παραμονισ ςε ιςχφ και αντίγραφο 

διαβατθρίων γονζων και παιδιοφ . Για τουσ διαηευγμζνουσ ι ςε διάςταςθ γονείσ, είναι απαραίτθτθ 

θ προςκόμιςθ διαηευκτθρίου ι βεβαίωςθ επιμζλειασ αρμοδίου δικαςτθρίου  . 

 Βεβαίωςθ εργαςίασ του τελευταίου μινα από τον εργοδότθ και των δφο (2) γονζων θ ότι πρόκειται 

να εργαςκοφν εντόσ μθνόσ από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ εγγραφισ, με προςδιοριςμό του φψουσ 

των αποδοχϊν τουσ και αντίγραφο αναγγελίασ πρόςλθψθσ τθσ αιτοφςασ /του αιτοφντοσ θ τθσ 

ςφμβαςθσ μαηί με το ζντυπο Ε4 ( ετιςιοσ πίνακασ προςωπικοφ ) 

 Γονείσ που είναι ελεφκεροι επαγγελματίεσ κα προςκομίηουν : 

Α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης και το 

αντικείμενο εργασιών με υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης 

Β) Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ 

 Βεβαίωςθ χρόνου ανεργίασ (ςε ιςχφ) από άνεργουσ γονείσ . 

 Αντίγραφο τελευταίου λογαριαςμοφ ΔΕΚΟ (θλεκτροδότθςθσ ι ςτακεροφ τθλεφϊνου ι ΕΥΔΑΠ) ι 

κινθτοφ τθλεφϊνου. 

 Αντίγραφο τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ (Ε1) και Αντίγραφο εκκακαριςτικοφ 

ςθμειϊματοσ τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ και των δύο γονέων . 

 Ιατρικι Βεβαίωςθ παιδιάτρου (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 

Διμου ) . Oι γονείσ μποροφν να το εκτυπϊςουν από τθν ιςτοςελίδα του Διμου Κορυδαλλοφ ι να 

το παραλάβουν από τα Τμιματα των Βρεφονθπιακϊν Στακμϊν και το Γραφείο Διεφκυνςθσ, 

κατόπιν τθλεφωνικισ ςυνεννόθςθσ. 

 Φωτοαντίγραφο των (2) δφο ςελίδων των εμβολίων από το  βιβλιάριο υγείασ του παιδιοφ, όπωσ 

προβλζπεται από το Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν. 

ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ 

 Αναπθρία Γονζων ι τζκνου με ποςοςτό > 67% : προςκομίηεται αντίγραφο απόφαςθσ 

Πρωτοβάκμιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ ι βεβαίωςθ του Οικείου Αςφαλιςτικοφ  Φορζα 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να εξεταςκεί θ αίτθςθ κα πρζπει το βρζφοσ να ζχει ςυμπλθρϊςει τθν 

01/09 /τρζχοντοσ ζτουσ  τον 6ο μινα. 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 

ΛΩΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 

 


