ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.)
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
1. Αίτηση (ειδικό έντυπο που διατίθεται από τους Παιδικούς Σταθμούς , τα γραφεία
του ΟΠΚΑΠ στο Δημαρχείο και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dad.gr).
2. Βεβαίωση υγείας παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο,
καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται
κάθε φορά ανάλογα την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέματα
φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ειδικό έντυπο διατίθεται από τους Παιδικούς
Σταθμούς , τα γραφεία του ΟΠΚΑΠ στο Δημαρχείο και από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.dad.gr).
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για
τους κατοίκους που είναι Δημότες του Δήμου Αγίου Δημητρίου, το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
4. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμό από
οργανισμό κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ).
5. Εκκαθαριστικό εφορίας ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του τρέχοντος
οικονομικού έτους ή βεβαίωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής
δήλωσης.
6. Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα (για αλλοδαπούς), όπως αυτή εκάστοτε
αποδεικνύεται.
7. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να
εργαστούν 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).
8. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των
γονέων, που είναι άνεργοι.
10 Για όσους εμπίπτουν στα κοινωνικά κριτήρια (μονογονεϊκή οικογένεια, χηρεία,
άτομο ΑΜΕΑ στην οικογένεια (αδέρφια ή γονείς) , διαζευγμένοι, άποροι,
στρατευμένοι, κλπ.), απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων, κατά
περίπτωση, δικαιολογητικών.
ΣΗΜ.: Η κατάθεση της αίτησης γίνεται απαραίτητα στον πλησιέστερο Παιδικό
Σταθμό της οικίας σας.

Οι Παιδικοί Σταθμοί Αγίου Δημητρίου είναι μία δωρεάν κοινωνική δομή, που δεν
επιβαρύνει τους πολίτες με τροφεία και για το λόγο αυτό διαθέτουν το 70% της
δυναμικότητάς τους στο ΕΣΠΑ.

