
ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ PRESCHOOL 2022-2023 

 

01.001- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας Ή μετάφρασή του 

(για αλλοδαπούς) 

01.002- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Φωτοαντίγραφο φορολογικής Δήλωσης φορολ. έτους 2021 

(εισόδημα 2021) και το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2021 (εισόδημα 

2021) Ή Υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσετε έως 31/08/2022 (Θα τη βρείτε στον ιστότοπο 

του Δ. Νέας Ιωνίας και στα Χρήσιμα Έγγραφα στην πλατφόρμα Preschool). Στο δηλωθέν ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα δε λαμβάνεται υπόψη το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, το επίδομα 

μητρότητας του ΙΚΑ, η αποζημίωση απόλυσης και το επίδομα ανεργίας. Προκειμένου να μην 

υπολογιστούν αυτά τα εισοδήματα θα πρέπει να προσκομιστούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των 

αρμόδιων φορέων, εκτός του επιδόματος ανεργίας. 

01.003- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Βεβαίωση Ιατρού ,για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του 

παιδιού καθώς και αντίγραφο της καρτέλας εμβολίων (Θα τη βρείτε στον ιστότοπο του Δ. Νέας 

Ιωνίας και στα Χρήσιμα Έγγραφα στην πλατφόρμα Preschool). 

01.004- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου (εάν 

δεν είναι στην ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση) 

01.005- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: αποδεικτικό κατοίκησης στο Δήμο Ν. Ιωνίας (Μισθωτήριο Συμβόλαιο 

νόμιμα θεωρημένο ή λογαριασμό ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ στο όνομα του γονέα) 

02.001- Για τους εργαζόμενους α) στο Δήμο Ν. Ιωνίας, β) στο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ («ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ») 

νοσοκομείο, γ) στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΒΡΕΦΟ: Αντίγραφο μισθοδοσίας του μήνα κατάθεσης της αίτησης. 

02.002- ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ- Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του β’ ή τουλάχιστον του α΄ 

τριμήνου του 2022 ή αντίγραφο της αναγγελίας στο ΙΚΑ πρόσληψης της αιτούσας ή αντίγραφο 

σύμβασης με τον εργοδότη. 

02.003- ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ- Βεβαίωση εργοδότη & των δύο γονέων από την οποία να προκύπτει και το 

είδος της απασχόλησης   Για τους εργαζόμενους στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ 

Αντίγραφο μισθοδοσίας του μήνα κατάθεσης της αίτησης 

02.004- ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ- Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. 

Ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές. 

02.005- ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της 

άσκησης του επιτηδεύματος. 

02.006- ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ- Αντίγραφο Δελτίου ανεργίας σε ισχύ 

03.001- Για διαζευγμένες/ους: Αντίγραφο διαζευκτηρίου και βεβαίωση επιμέλειας (ή υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/1986) από τον γονέα που έχει αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού 

03.002- Για τις χήρες/ους: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

03.003- Για όσες/ους τελούν σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο 

διάστασης (π.χ. φορολογική δήλωση) και βεβαίωση επιμέλειας από δικαστήριο, όπου θα 



αναφέρεται ευκρινώς ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού (ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986). 

03.004- Για τις ανάδοχες μητέρες: Οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιτροπείας ανήλικου 

τέκνου. 

03.005- Για τους στρατευμένους γονείς: Βεβαίωση από το Στρατό. 

03.006- Για γονείς φοιτητές-σπουδαστές στον Α' Τίτλο Σπουδών: Βεβαίωση τελευταίου (τρέχοντος) 

εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής. 

03.007- Για γονείς που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: Βεβαίωση 

Υγειονομικής Επιτροπής. 

03.008- Εάν ένα από τα τεκνά της αιτούσας ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% 

και άνω : Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής. 

03.009- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που δεν υπάρχει παραπάνω και που θεωρείτε απαραίτητο για 

την αξιολόγηση της αίτησής σας. 

 


