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                           ΠΡΟΣ : Μ.Μ.Ε.  
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ανακοινώνεται ότι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, θα 
δέχονται αιτήσεις εγγραφής - επανεγγραφής για τη νέα σχολική χρονιά 2021-2022, από 
Τετάρτη 12  Μαΐου 2021 έως Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, και ώρες: 10:00 π.μ.-13:00 
μ.μ. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής  είναι: 

Έντυπα της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών: 

1. Αίτηση Εγγραφής συμπληρωμένη από τους γονείς  του παιδιού. 

 
2. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού συμπληρωμένο από παιδίατρο, συνοδευόμενη 

από αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα προβλεπόμενα ανάλογα με την ηλικία εμβόλια. 

 
3. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Παιδικού Σταθμού και περί καταβολής των τροφείων. 

 
Άλλα δικαιολογητικά: 

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2021 που αφορά εισοδήματα του 

2020. 

 

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

 
6. Βεβαίωση εργασίας γονέων  

• Για εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα 

Πρόσφατη βεβαίωση από την Υπηρεσία 

• Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα 

Βεβαίωση εργοδότη καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του 
τελευταίου εξαμήνου ή πρόσφατη αναγγελία πρόσληψης  

• Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους  

Αντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος της ΔΟΥ καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου. 

• Για τους ανέργους 
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Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα 
ή των γονέων που είναι άνεργοι. 

 
7.  Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι εισφορές  

8. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει 

την κατοικία στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

• Για γονέα ή παιδί με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια (με αναπηρία 67% και άνω) 

Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) 

• Για γονείς διαζευγμένος  

Διαζευκτήριο (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) 

• Για μονογονεϊκή οικογένεια 

Ληξιαρχική πράξη, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης 

• Εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες 

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η άδεια νόμιμης διαμονής του αιτούντα γονέα. 
 

Οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης θα γίνονται 
δεκτές μετά από ραντεβού (2313-313 630) στο Αυτοτελές γραφείο του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» που βρίσκεται στο Δημαρχιακό 
μέγαρο του Δήμου (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 12) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(a.kapi@ampelokipi-menemeni.gr ).  
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