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ΥΠΟΓΡΑΦΗ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ :
1.
2.

Αίτηση γονέα. (Συµπληρωµένο έντυπο της υπηρεσίας)
Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού και αποτελέσµατα φυµατιοαντίδρασης.(το έντυπο
από την υπηρεσία)
3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόµενοι .
1.Για εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο µηχανογραφηµένων ενσήµων του πρώτου τριµήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή
αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύµβασης µε τον εργοδότη.
2. 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.
3. 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.
4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τρέχοντος οικ. Έτους ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος .
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (το έντυπο από την υπηρεσία)
6.
Για την επανεγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων επιπλέον απαραίτητη είναι η άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα µας.
7. Σε περίπτωση τριτέκνων ή πολυτέκνων και µονογονεϊκής οικογένειας θα χρειαστεί και Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης.
8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα θεωρεί απαραίτητο από την Επιτροπή .
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