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 Ημερομηνία : ….. /…... / 2017 

 
ΠΡΟΣ 
Την Υπηρεσία  " Δημοτικών παιδικών Σταθμών " Δήμου Πετρούπολης 
 
Παρακαλώ όπως δεχτείτε την αίτηση μου  για την εγγραφή του παιδιού μου στον 
………. Σταθμό, ή στον…… Σταθμό . 
 

  
 
ΑΓΟΡΙ                   ΚΟΡΙΤΣΙ 
 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ               ΑΛΛΗ    
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Είναι κάτοικος Πετρούπολης  
 

Το παιδί ζει και με τους δύο γονείς 
 
Οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, ή απεβίωσε ο ένας 
γονέας και το παιδί ζει με τον άλλο γονέα. 
 
Την κηδεμονία του παιδιού έχει ο ΠΑΤΕΡΑΣ            η ΜΗΤΕΡΑ 
 
Αριθμός ανήλικων τέκνων στην οικογένεια 
                   
Υπάρχει στην οικογένεια άτομο με αναπηρία πάνω από 67% 
 
Ένας ή και οι δύο γονείς είναι φοιτητές   
 
Ένας γονέας είναι φαντάρος, ή φυλακισμένος/η/οι. 
 
Το παιδί είναι υγιές σωματικά, ψυχικά και πνευματικά. 
(Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται πιστοποιητικό γιατρού 
που να γνωματεύει την ωφελιμότητα της φιλοξενίας του παιδιού  
από το σταθμό, με την απαραίτητη συνεργασία ειδικού παιδαγωγού) 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 Στα λευκά τετραγωνάκια τσεκάρετε αυτό που σας αντιπροσωπεύει με –ν- 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 
................................................ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

 
................................................. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
           

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
            ΠΑΤΕΡΑΣ                                                     ΜΗΤΕΡΑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Στα δηλωθέντα και εκκαθαρισμένα εισοδήματα περιλαμβάνεται το άθροισμα όλων των καθαρών 
εισοδημάτων του φορολογούμενου (έσοδα από μερίσματα, από ενοίκια, 
από επιδόματα, κ.λ.π.) 
**Αφορά την μόνιμη κατοικία της οικογένειας. 
 
 
Τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή, για αυτό καταθέτω όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. 

Αποδέχομαι τους όρους λειτουργίας του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού όπως αυτοί διατυπώνονται στον 
κανονισμό 

λειτουργίας των Παιδ. Σταθμών. 
 

 
 
 
                                                                   
                                                                  Πετρούπολη ………./……./2017 
 
 
                                                                        
                                                                               Ο αιτών/ούσα     
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**ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΔΙΌΚΤΗΤΗ :.…………….............  

ΚΑΤ. ΙΔΙΌΚΤΗΤΗ (ΔΑΝΕΙΟ)……........................ 

ΚΑΤ.  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ…………..................… 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ…………….............…………...…. 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ   2016 ................................................. 

 

 

ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ή ΜΕ ΚΑΡΤΑ 

ΟΑΕΔ……………………………………............... 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Οικίας : .............................................................… . 

Εργασίας : …….................………………………. 

Κινητό :…………………...............……………… 

*Εκκαθαρισμένα εισοδήματα 2016…..................... 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ……………………………………… 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ……………………………………. 

ΟΔΟΣ ……………………….... αρ. .................... 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΔΙΌΚΤΗΤΗ :................................... 

ΚΑΤ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (ΔΑΝΕΙΟ)……..................... 

ΚΑΤ.  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ……...............……… 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ………………..........…………… 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2016................................................. 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.....................  

 

ΑΝΕΡΓΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ή ΜΕ ΚΑΡΤΑ 

ΟΑΕΔ…………....................…………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Οικίας : ...........................................................… . 
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