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ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΠΕΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Παιδείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ □ ΑΡ.ΠΡΩΤ  .........................

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ …./…./……

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ □ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         ΠΑΙ  ∆  ΙΟΥ  

ΕΠΩΝΥΜΟ .………………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ         ΠΑΤΕΡΑ  

ΟΝΟΜΑ ………………………..………………………………….
ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………….………………………………………..
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Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτηση µου για την
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ …………………………………………………………………….

εγγραφή του παιδιού µου σε ένα από τους
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ……………………………………………ΤΚ.…..………

παρακάτω σταθµούς της επιλογής µου
ΑΦΜ ……………………………………………………………………..………..

Α) ……………………….……………………………………………
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝ …………….………………………………………..………….
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΕΤΟΥΣ 2020    ........................

                                                                                 



Κατηγορίες για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών

(Συμπληρώνετε     με     Χ)  

1. Εργαζόμενοι Γονείς 4. Φυλακισμένοι 7. Μετανάστες 

2 . Άνεργοι Γονείς 5 .Σπουδαστές- Φοιτητές 8. Ειδικό Κοινωνικό περιστατικό 

3. Στρατευμένοι 6. Κάτοικοι

Οικογενειακή Κατάσταση (Συμπληρώνετε     με     Χ)  

1. Ποιος έχει την γονική μεριμνά; Πατέρας ...............     Μητέρα....................         Από κοινού ........................

2. Ποιος έχει την επιμέλειας ; Πατέρας ...............     Μητέρα....................          Από κοινού ........................

3. Αριθμός ανήλικων τέκνων 6.Διαζευγμένοι ή σε διάσταση 

4. Παιδί ή γονείς που ανήκει σε ομάδα ΑΜΕΑ 7. Άλλο τέκνο που φιλοξενείται ήδη σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό

5. Μονογονεϊκή οικογένεια

Oι  γονείς  είναι απαραίτητο  να  συμμετάσχουν στο  πρόγραμμα  ΕΣΠΑ,  να  παρακολουθούν  την  πορεία  του 
προγράμματος στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ (eetaa.gr) και  με την εκδοσή των οριστικών αποτελεσμάτων  να καταθέσουν το 
αντίστοιχο voucher. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα εγγράφονται παιδιά που οι γονείς τους πληρούσαν τις προϋποθέσεις για το  πρόγραμμα ΕΣΠΑ και  
αμέλησαν να υποβάλλουν αίτηση .

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 την πραξη Δημοτικού 
Συμβουλίου Πετρούπολης 182/18. Επίσης, συµφωνώ για την αποθήκευση, τήρηση και επεξεργασία όλων των 
προσωπικών δεδοµένων των στοιχείων της αίτησής µου στο σύστηµα Αξιολόγησης- Μοριοδότησης, για λόγους 
συµµετοχής στη διαδικασία εγγραφής του/των παιδιών µου στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του Δήμου 
Πετρούπολης 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



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του 

παιδιού ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (Δημότες Πετρούπολης υπάρχει δυνατότητα 

αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία).                                                                  

3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την 

υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους   και αντίγραφο 

αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού) των γονέων 

προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

4. Βεβαίωση ανεργίας από τον  ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.  

5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του 

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

Επίσης, προϋπόθεση είναι να αναγράφονται στο βιβλιάριο τα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης – 

mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

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

εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων. 

7. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει  την μόνιμη κατοικία( λογαριασμό ΔΕΗ, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.λ.π. )..

8. Άδεια νόμιμης παραμονής  (για αλλοδαπούς)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΓΓΡΑΦΗΣ
1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση αντί για το σχετικό 

δικαιολογητικό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του γονέα που βεβαιώνει τη μη μεταβολή. 

3. Τα παιδιά που έχουν φοιτήσει ήδη σε Παιδικό, ή Βρεφονηπιακό, ή Βρεφικό Σταθμό του Δήμου 

επαναγράφονται για την επόμενη χρονιά, βάσει παιδαγωγικών αρχών, εφόσον οι γονείς δεν έχουν δικαίωμα 

υποβολής αίτησης σε επιδοτούμενο πρόγραμμα. 

4. Αντίστοιχα, τα παιδιά που κατά την τρέχουσα χρονιά είχαν εγγραφεί μέσω επιδοτούμενου προγράμματος, 

επαναγράφονται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πετρούπολης, με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για 

τα επαννεγραφόμενα παιδιά, υπό την προϋπόθεση ότι οι γονείς έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο 

επιδοτούμενο πρόγραμμα και προσκομίζουν αντίγραφο αίτησης καθώς και να έχουν καταθέσει το σύνολο 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών .



Για τις ειδικές οικογενειακές καταστάσεις κατά περίπτωση απαιτείται: 

1. Μονογονεική οικογένεια έγγραφο  από αρμόδια υπηρεσία ,με το οποίο να αποδεικνύεται η ανάθεση της 

γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα γονέα.

2. Διαζευγμένοι γονείς: διαζευκτήριο στο οποίο να φαίνεται η ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού.

3. Γονείς σε διάσταση: ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την άσκηση επιμέλειας.

4. Φοιτητές - σπουδστες: βεβαιώσεις σπουδών.

5. Για τους γονείς ή τα παιδιά (αδέλφια) με ειδικές ανάγκες απόφαση  πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής 

ή ΚΕΠΑ.

6. Για την περίπτωση που ο πατέρας τελεί σε στρατιωτική θητεία ή οι γονείς είναι φυλακισμένοι προσκομίζεται 

σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία .

7. Λοιπές οικογενειακές καταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται αξιολογούνται κατά περίπτωση.




