
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ  

ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ & ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

από 10/5/2021 έως 28/5/2021 

 

Τα δικαιολογητικά για τις νέες αιτήσεις εγγραφών και τις αιτήσεις επανεγγραφών, θα είναι: 

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

1. Αίτηση  (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, από το Παιδικό Σταθμό 

Θεσπιών – ΔΔ Μαυρομματίου, και από την ιστοσελίδα του δήμου- www.aliartos.gov.gr)   

2. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας Μητέρας ή πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου (αστυνομική ταυτότητα ή 

διαβατήριο) 

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός τελευταίου τριμήνου). 

4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης  

5. Πράξη Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας) τρέχοντος έτους 

6. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού από παιδίατρο  (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων, από το Παιδικό Σταθμό Θεσπιών – ΔΔ Μαυρομματίου, και από την ιστοσελίδα του δήμου- www.aliartos.gov.gr)   

7. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά 

8. Υπεύθυνη Δήλωση (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, από το Παιδικό 

Σταθμό Θεσπιών – ΔΔ Μαυρομματίου, και από την ιστοσελίδα του δήμου- www.aliartos.gov.gr)   

9. Άδεια νόμιμης παραμονής (για αλλοδαπούς) 

10.  Δικαιολογητικά εργασιακής κατάστασης γονέων 

 

Για τις περιπτώσεις που οι γονείς είναι: 

α) Δημόσιοι Υπάλληλοι: αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας 

 

β) Ιδιωτικοί Υπάλληλοι:  

i. βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη (πρόσφατη), με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά 

ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης αιτήσεων και  από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η 

απασχόληση (έως την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, 

αορίστου ή ορισμένου χρόνου) και  

ii. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα 

προσωπικού Ε4 (με τα στοιχεία μόνον της αιτούσας, την επωνυμία της 

εταιρίας, σφραγίδα και υπογραφή). 

 

http://www.aliartos.gov.gr/
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γ) Απασχολούμενοι με εργόσημο:  

i. βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ημερομηνίας 

έναρξης υποβολής αιτήσεων και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. 

ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησης 

ii. Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μήνου, που να αποδεικνύει 

εργασία τουλάχιστον δυο (2) μηνών) ή 

iii. Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών. 

 

δ) Ελεύθεροι Επαγγελματίες:  

i. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. και 

ii. 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 και  

iii. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος  

 

ε) Συμμετοχή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.:  

i. Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του 

ii. Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ 

iii. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησής του επιτηδεύματος 

iv. 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  

 

στ) Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα :  

i. 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  

 

i. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ανεργία των γονέων 

i. Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ  σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της 

κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού 

κλειδάριθμου 



Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ 

1. Αίτηση  (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, από το Παιδικό Σταθμό 

Θεσπιών – ΔΔ Μαυρομματίου, και από την ιστοσελίδα του δήμου- www.aliartos.gov.gr)   

2. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας Μητέρας ή πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου (αστυνομική ταυτότητα ή 

διαβατήριο) 

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός τελευταίου τριμήνου). 

4. Πράξη Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας) τρέχοντος έτους 

5. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού από παιδίατρο  (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων, από το Παιδικό Σταθμό Θεσπιών – ΔΔ Μαυρομματίου, και από την ιστοσελίδα του δήμου- www.aliartos.gov.gr)   

6. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά 

7. Υπεύθυνη Δήλωση (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, από το Παιδικό 

Σταθμό Θεσπιών – ΔΔ Μαυρομματίου, και από την ιστοσελίδα του δήμου- www.aliartos.gov.gr)   

8. Άδεια νόμιμης παραμονής (για αλλοδαπούς) 

9.  Δικαιολογητικά εργασιακής κατάστασης γονέων 

 

Για τις περιπτώσεις που οι γονείς είναι: 

α) Δημόσιοι Υπάλληλοι: αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας 

 

β) Ιδιωτικοί Υπάλληλοι:  

iii. βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη (πρόσφατη), με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά 

ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης αιτήσεων και  από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η 

απασχόληση (έως την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, 

αορίστου ή ορισμένου χρόνου) και  

iv. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 (με τα στοιχεία μόνον της 

αιτούσας, την επωνυμία της εταιρίας, σφραγίδα και υπογραφή). 

 

γ) Απασχολούμενοι με εργόσημο:  

iv. βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ημερομηνίας 

έναρξης υποβολής αιτήσεων και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. 

ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησης 

v. Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μήνου, που να αποδεικνύει 

εργασία τουλάχιστον δυο (2) μηνών) ή 

vi. Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών. 

 

δ) Ελεύθεροι Επαγγελματίες:  

iv. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. και 

v. 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 και  

vi. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του 

επιτηδεύματος  
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ε) Συμμετοχή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.:  

v. Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του 

vi. Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ 

vii. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησής του επιτηδεύματος 

viii. 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  

 

στ) Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα :  

ii. 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  

 

Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ανεργία των γονέων 

ii. Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ  σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της 

κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού 

κλειδάριθμου 

 


