
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆. ΘΕΡΜΗΣ                        ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ          

ΠΡΟΣ: ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Αποδέχοµαι τους όρους λειτουργίας του Παιδικού-Βρεφικού σταθµού όπως αυτοί διατυπώνονται στον Πρότυπο Κανονισµό 
Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών Φ.Ε.Κ.4249/Β/5-12-2017 καθώς και στις Α.∆.Σ 76/18. Επίσης, συµφωνώ για την 
αποθήκευση, τήρηση και επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδοµένων των στοιχείων της αίτησής µου     στο πληροφοριακό 
σύστηµα Αξιολόγησης- Μοριοδότησης και για ένα έτος από την έκδοση οριστικής απόφασης επιλογής για λόγους συµµετοχής στη 
διαδικασία εγγραφής του/των παιδιών µου στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του ∆. Θέρµης.      Την παραπάνω συναίνεση 
και συγκατάθεσή µου, παρέχω ατοµικά και ως ασκών τη γονική µέριµνα του/των παιδιών µου. 

Ηµεροµηνία………………………… 
 

Ο/Η ΑΙΤ……………. 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του 

Ν. 1599/1986,δηλώνω ότι: 

Όλα τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά είναι νόµιµα, αληθή και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση 

της Υπηρεσίας όποτε ζητηθούν. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Ν. 1599/1986. 

 

Ηµεροµηνία: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η αιτών/αιτούσα  

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ□ 

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ □ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………….……………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ……………………….…………………………………………………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………….………………………………………………. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ……………………………………………………………………. 

∆/ΝΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ……………………………………………ΤΚ.…..……… 

ΑΦΜ ……………………………………………………………………..……….. 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝ …………….………………………………………..…………. 

e-mail …………….…………………………………………………..………….. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ……………….………………………………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………………………………………….……………… 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ …………...……..…………………………………………….. 

∆/ΝΣΗ……………………………………………………..……..ΤΚ…………. 

ΑΦΜ………………………………………………………….………………….. 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝ……………...……………………………………………… 

e-mail 

……………………………………………………………………………… 

                     ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

                    ΤΡΙΛΟΦΟΣ …./…./……….. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ .……………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ………………………..…………………………………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………………………………… 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ………………………….………………… 

Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτηση µου για την  

εγγραφή του παιδιού µου  σε ένα από τους 

 παρακάτω σταθµούς της επιλογής µου 

Α) ……………………….…………………………………………… 

Β) ……………………..…………………………………………….. 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1)…………………………………………………………….……… 

2)……………………………………………………………….…… 

3)……………………………………………………………….…… 

4)…………………………………………………………….……… 

5)……………………………………………………….…………… 

6)…………………………………………………….……………… 

7)…………………………………………………….……………… 

8)………………………………………………….………………… 

9)…………………………….……………………………………… 

10)…………………………………………………..……………… 



 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 1. Αίτηση εγγραφής του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού. Η παρούσα αίτηση υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή, δίδεται όμως κι 

από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.  

2. Βεβαίωση υγείας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του 

παιδιού και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του 

παιδιού. 

 3. Βεβαίωση εργοδότη και των δύο γονέων ότι είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή 

της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους ή Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα 

ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι ή Βεβαίωση εισφορών από τον ασφαλιστικό φορέα των 

αυτοαπασχολούμενων.  

4. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού 

σημειώματος των γονέων.  

5. Απόδειξη του τόπου κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας) για όσους είναι κάτοικοι αλλά δεν είναι δημότες 

Θέρμης. 

 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή και 

ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.  

7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στους σταθμούς, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά 

διατάξεις. 

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τον τρόπο  μοριοδότησης  των αιτήσεων εγγραφής από τους πίνακες ανακοινώσεων των 

παιδικών σταθμών ή το side του ΝΠΔΔ  www.socialthermi.gov.gr  ή www.thermi.gov.gr 

 


