EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

∆ικαιολογητικά Εγγραφής
1. Ηλεκτρονική Αίτηση https://polpiraeus.intellisoft.gr/
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης
του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης. Το Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης εκδίδεται ηλεκτρονικά από τους ∆ηµότες Πειραιά στο : https://piraeus.gov.gr/hlektronikesaithseis/
3. Συµπλήρωση της ατοµικής κάρτας φιλοξενίας παιδιού από τον παιδίατρο για την καλή υγεία του
παιδιού και ότι µπορεί να παρακολουθήσει παιδικό ή βρεφ/κό σταθµό (το έντυπο χορηγείται από την
υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα των Βρεφ/κών σταθµών του ∆ήµου). Εάν υπάρχει ιδιαίτερο θέµα υγείας,
βεβαίωση από τον αρµόδιο γιατρό ή υγειονοµική επιτροπή.
4. Βιβλιάριο εµβολίων ενηµερωµένο µε όλα τα εµβόλια και αποτελέσµατα φυµατιοαντίδρασης mantoux
όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας µε
το όνοµα του παιδιού και της σελίδας των εµβολίων).
5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος Εφορίας του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Εάν συντρέχουν
αντικειµενικές δυσκολίες υποβολής φορολογικής δήλωσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, το έντυπο
υπάρχει στην ιστοσελίδα των Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου.
6. Βεβαίωση Εργασίας, όταν πρόκειται:
α. ∆ηµόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠ∆∆ αυτών: πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
β. Ιδιωτικός τοµέας: Βεβαίωση εργασίας τελευταίου µήνα από τον εργοδότη και των δύο γονέων µε
καθαρές αποδοχές, ηµεροµηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα καθώς και αντίγραφο
µηχανογραφηµένων ενσήµων του τελευταίου τριµήνου.
Σε περίπτωση που ο γονιός-γονείς είναι πρόσφατα εργαζόµενοι χρειάζεται βεβαίωση εργοδότη, ότι και
οι δύο γονείς είναι εργαζόµενοι και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της
σύµβασης µαζί µε το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
Αν πρόκειται να εργασθούν εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, χρειάζεται βεβαίωση
εργοδότη µε προσδιορισµό του ύψους των αποδοχών τους και µε υποχρέωση προσκόµισης του αντιγράφου
αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύµβασης µαζί µε το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας
προσωπικού).
γ. Ελεύθεροι επαγγελµατίες: Όσοι είναι αυτοαπασχολούµενοι εκτός πρωτογενή τοµέα, απαιτείται: α)
Αντίγραφο της ∆ήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύµατος στην ∆.Ο.Υ. και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι
έχουν καταβληθεί ή ρυθµιστεί εισφορές. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί µη διακοπής της
άσκησης του επιτηδεύµατος. Όσοι είναι αυτοαπασχολούµενοι στον πρωτογενή τοµέα, απαιτείται
βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθµιστεί οι
ασφαλιστικές εισφορές.
δ. Για άνεργους γονείς απαιτείται: Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όµως εκδοθεί πριν την
ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών, µε εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα
απολυθέντος εργαζόµενου όπου προσκοµίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας και
Αντίγραφο βεβαίωσης εξατοµικευµένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. Για άνεργους γονείς
που λαµβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδοµα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆ κατά τους τελευταίους
24 µήνες και παραµένουν άνεργοι, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του
Ο.Α.Ε.∆.

ε. Για γονείς που συµµετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράµµατα, απαιτείται
αντίγραφο Ιδιωτικού Συµφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και
υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράµµατος. Εάν συµµετέχουν σε
πρόγραµµα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιηµένο Κέντρο
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράµµατος.
7. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθµό, εκτός των αναφερόµενων
δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια διαµονής σε
ισχύ όπου
αυτή κρίνεται απαραίτητη από την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαµονής,
απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.
8. Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται
στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
9. Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαµήνου σπουδών από τη
Γραµµατεία της Σχολής.
10. Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρµόδια
στρατιωτική υπηρεσία.
11. Για διαζευγµένους γονείς απαιτείται αντίγραφο διεζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
12. Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της
διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιµέλειας.
13. Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας. Η αναζήτηση γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρµα του ∆ήµου
Πειραιά : https://piraeus.gov.gr/hlektronikes-aithseis/ ή στο email dapolice@piraeus.gov.gr
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου 2020 µέχρι 31 Μαΐου 2020 στο
https://polpiraeus.intellisoft.gr/
Αιτήσεις µπορούν να γίνονται και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εκπρόθεσµες, εφόσον υπάρχουν κενές
θέσεις και δεν εκκρεµούν εµπρόθεσµες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Οι εκπρόθεσµες θα
κατατίθενται στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν µεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση δεν απαιτείται
δικαιολογητικό 2 και απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη µη µεταβολή.

το

Συµπληρωµατικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις:
Εκκαθαριστικό µισθοδοσίας του τελευταίου µήνα για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Πειραιά.
Σηµείωση: Οποιαδήποτε µεταβολή της οικογενειακής κατάστασης πρέπει να δηλώνεται έγκαιρα στον
παιδικό σταθµό.
Μετά την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει άµεσα να αποσταλούν και σε κάθε των περιπτώσεων µε
ηµεροµηνία ταχυδροµείου έως 03/06/2020 όλα τα δικαιολογητικά στην εξής διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά,
Ι. ∆ραγάτση 12, ∆ιεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθµών-Εγγραφή Τέκνου-∆ικαιολογητικά, είτε µε απλή
αποστολή είτε µε courier.
Για τις εκπρόθεσµες αιτήσεις, θα πρέπει µε την κατάθεση της αίτησης να κατατίθενται όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (µετά την κατάθεση της αίτησης οποιοδήποτε έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό).

