
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ» 

 

1. Αίτηση εισαγωγής από γονέα ή πρόσωπο που έχει την επιμέλεια ή φορέα 
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης(σε περίπτωση διαζυγίου να κατατεθεί   
    και το διαζευκτήριο) 
4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέων 
5. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α 
6. Αντίγραφο του θεωρημένου βιβλιαρίου Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού 
7. Αντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων 
8. Γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή   
    Κέντρων Παιδοψυχικής Υγιεινής Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας –      
    Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα δημόσια ή εποπτευόμενα από δημόσιο φορέα  
    ειδικότητας Παιδοψυχιάτρου και να αναγράφει το δείκτη νοημοσύνης. 
9. Ιατρικές Γνωματεύσεις από Κρατικό ή Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ειδικότητας  
    Δερματολόγου, Καρδιολόγου, Οφθαλμιάτρου, Αιματολογικές Εξετάσεις για πιθανά  
    μεταδιδόμενα νοσήματα και Ακτινογραφία Θώρακος. 
 
10. Αντίγραφα πιθανών γνωματεύσεων από Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης  
      και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Υ.Υ.) και οποιαδήποτε επιπλέον γνωμάτευση –   
     αξιολόγηση υπάρχει από Ιδιωτικό Θεραπευτικό Κέντρο 
11. Πιστοποιητικό Αποφοίτησης Σπουδών 
12. Κοινωνικό Ιστορικό της οικογένειας 
13. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας των γονέων ή του διαβατηρίου ή της    
      άδειας παραμονής τους σε περίπτωση που είναι αλλοδαποί. 
14. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας των γονέων. Σε περίπτωση  
      που δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, βεβαίωση από την εφορία ότι δεν  
      υποχρεούνται στην υποβολή αυτής 
 
15. Υπεύθυνη δήλωση των δυο γονέων ή του ενός γονέα ή του προσώπου που έχει την  
      επιμέλεια στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν την εισαγωγή του παιδιού τους  
      στη Χ. Σ. Κ. «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ» 
16. Υπεύθυνη δήλωση των δυο γονέων ή του ενός γονέα ή του προσώπου που έχει την  
      επιμέλεια στην οποία να δηλώνουν ότι θα παραλάβουν το κορίτσι σε περίπτωση  
      απόφασης απομάκρυνσης του εντός μιας εβδομάδας από την Χ. Σ. Κ. «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ» 
17. Υπεύθυνη δήλωση των δυο γονέων ή του ενός γονέα ή του προσώπου που έχει την  
      επιμέλεια στην οποία να δηλώνουν ότι δίνουν τη συγκατάθεσή τους και  
      αναλαμβάνουν επείγουσες σοβαρές περιπτώσεις υγειονομικής περίθαλψης. 


