
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                               Αριθμ. Πρωτ :……………….
ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ημερομηνία αίτησης : ……./6/2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ             
Ονοματεπώνυμο παιδιού : …………………………………………………………………………………………
Φύλο: Αγόρι ………………… Κορίτσι……………………. Έτος γέννησης : ………………………………
Σχολείο που φοίτησε το σχολ. έτος 2013-2014 :............................................................
Εργάζονται και οι δύο γονείς; ΝΑΙ................ ΟΧΙ....................
Κατά προτεραιότητα (1ο, 2ο ) πού επιθυμείτε να συμμετέχει το παιδί σας;
Στους παιδότοπους…………. ή στους Αθλητικούς παιδότοπους………
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ: Σχολεία που θα χρησιμοποιηθούν για τους παιδότοπους: 
4ο Δημοτικό……… ή 7ο Δημοτικό ……… ή 10ο Δημοτικό …………… 
Σημειώστε σε ποιο κατά προτεραιότητα (1,2,3) επιθυμείτε να συμμετέχει. 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ: Σημειώστε σε ποια περίοδο επιθυμείτε να συμμετέχει 
στους αθλητικούς παιδότοπους: α΄ περίοδος: 23/6/14- 11/7/14……………..
                                                           β΄ περίοδος: 14/7/14- 25/7/14………………
Σημειώστε αν το παιδί σας γνωρίζει κολύμπι: ΝΑΙ……… ΟΧΙ………
Σημειώστε το νούμερο μπλούζας που φορά το παιδί σας…………………..
Ποιος θα παραλαμβάνει συνήθως το παιδί κατά τη μεσημεριανή αποχώρηση :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Όνομα – Επώνυμο Πατέρα : ………………………………………………………………………………………
Όνομα – Επώνυμο Μητέρας : ……………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο Οικίας : …………………………………Τηλέφωνο κινητό πατέρα…………………………
Τηλέφωνο εργασίας πατέρα : ………………………Τηλέφωνο εργασίας μητέρας : …………..
Τηλέφωνο κινητό μητέρας : ……………………………………… Άλλο : ……………………………………
Διεύθυνση οικίας : ……………………………………………………………………………Τ.Κ. …………………
1. Το παιδί έχει ιδιαιτερότητα σε:
Ακοή: …………………………………………………………………………………………………………………………
Όραση : ………………………………………………………………………………………………………………………
Αλλεργίες σε: .……………………………………………………………………………………………………………
Παθολογικά προβλήματα: …………………………………………………………………………………………
Κινητικά προβλήματα :..................……………………………………………………………………………..
Χρήζει της παρουσίας ειδικού παιδαγωγού:...……………………………………………………………
Άλλο που θεωρείτε σημαντικό : …………………………………………………………………………………

Σημειώσεις: Θα συμπληρώνεται διαφορετική φόρμα κράτησης για κάθε παιδί της ίδιας οικογένειας ( 
αδέλφια). Θα υπάρξει προτεραιότητα για τους εργαζόμενους γονείς, και δε θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας, όπως γινόταν άλλες χρονιές.

Απαραίτητα συνημμένα έγγραφα:
1. Πιστοποιητικό γεννήσεως,
2. Βεβαιώσεις εργασίας, από την εργασία και των δύο γονέων, ή του ενός σε περίπτωση 
μονογονεϊκής οικογένειας, ή μισθοδοσία τελευταίας περιόδου,
3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ,
4. Επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την μονογονεϊκή  οικογένεια,
5. Βεβαίωση γιατρού για δυνατότητα συμμετοχής του παιδιού σε αθλητικές 
δραστηριότητες,
6. Η οικονομική συνδρομή και η φωτογραφία του παιδιού, για τους αθλητικούς 
παιδότοπους θα καταβληθεί, εφόσον έχει γίνει αποδεκτή η αίτηση, με νέα ανακοίνωσή 
μας.
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ


