
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. (2)  Φωτογραφίες 

2. Πιστοποιητικό Υγείας (ΔΕΙΓΜΑ)  
Το πιστοποιητικό υγείας εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, της επιλογής 
του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. 
Πέραν της κλινικής εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται και στον 
ακόλουθο εργαστηριακό έλεγχο: 

• Ακτινογραφία θώρακος 
• Καλλιέργεια & Παρασιτολογική κοπράνων   

3. Φωτοτυπία Ταυτότητας (όχι επικυρωμένη) 
4. Αίτηση για την επιθεώρηση εργασίας (ΔΕΝ απαιτείται γνήσιο υπογραφής) η οποία θα 

πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τους 2 γονείς ,καθώς και από τον ανήλικο. 

Κατεβάστε εδώ την αίτηση.  
5. ΑΦΜ: Έκδοση από την αρμόδια ΔΟΥ (εφορία) 
6. ΑΜΑ: Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου, έκδοση από το αρμόδιο ΙΚΑ.  
7. ΑΜΚΑ  
8. Σε περίπτωση αλλοδαπού, άδεια παραμονής σε ισχύ. 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής: 

1. Πρέπει να βγάλετε ΑΦΜ στην εφορία της περιοχής σας 

2. Πρέπει να βγάλετε ΑΜΑ στο ΙΚΑ της περιοχής σας  

3. Να πάτε στην Επιθεώρηση εργασίας της περιοχής σας για να πάρετε ένα βιβλιάριο 

ανηλίκου, μαζί με τον κηδεμόνα σας. Θα πρέπει να ενημερώσετε ότι η πρόσληψη και η 

τελική σφραγίδα θα γίνει στην Επιθεώρηση Πολυγύρου. Άρα εκεί θα ζητήσετε να  σας 

βάλουν μόνο την φωτογραφία στο Βιβλιάριο (ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  Η 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥ) 

4. Στην συνέχεια θα πρέπει να εκδοθεί το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ. Ο γιατρός που θα σας 

δώσει το πιστοποιητικό υγείας ΠΡΕΠΕΙ να υπογράψει και να σφραγίσει  στην 

αντίστοιχη σελίδα του βιβλιαρίου. 

5. Για όσους διαθέτουν ήδη βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου απαιτείται μόνο:  

• Φωτοτυπία Ταυτότητας (όχι επικυρωμένη) 

• Πιστοποιητικό υγείας (σε ισχύ) 

• Αίτηση για την επιθεώρηση εργασίας (ΔΕΝ απαιτείται γνήσιο υπογραφής) 

6. Το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να αποσταλεί ως εξής: 

• Ταχυδρομικώς στα γραφεία μας Γ.Α ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, 

Ιερέα Π. Καρατάσιου 1, Θεσσαλονίκη 542 50  

ή εναλλακτικά 

• Αυτοπροσώπως πάντα σε κλειστό φάκελο 

https://kalivas.net/wp-content/uploads/2021/05/PISTOP%CE%A5GEIAS.pdf%20
https://kalivas.net/wp-content/uploads/2021/05/aitisianilikou.pdf

