
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          Βέροια :           Μαΐου   2018    
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.:                                                           
∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                           
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
και δ.τ. «ΚΑΠΑ»  
 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ – ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
ΤΟΥ ΚΑΠΑ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 
 …………………………………………... 
        (Αναγράφεται η ονοµασία του Παιδικού Σταθµού) 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 

………………………………………………………… ……………………………………………….. 
(Επίθετο)                                                                                   (Όνοµα) 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 
…………………………………………………… ……… …………………… …………………….. 

(Οδός)                                                                                (Αριθµός)                              (Ταχ. Κώδικας) 
 
∆ήµος/ ∆ηµοτική Κοινότητα …………………………………………… 

Τηλέφωνο Οικίας …………….………………………………………… 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(Επίθετο) (Όνοµα) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
 

……………………………………… 20….. 
 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση των γονέων. 
2. Ατοµική κάρτα υγείας του παιδιού , συµπληρωµένη από παιδίατρο.  

 (Τα 1 -2 σύµφωνα µε τα υποδείγµατα της υπηρεσίας.) 

3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας (2018) ή υποβληθείσα φορολογική δήλωση (2018) που αφορά εισοδήµατα του 2017.  
(Προσκοµίζεται το αργότερο µε τη λήξη της προθεσµίας υποβολής φορολογικής δήλωσης από το Υπ. Οικονοµικών).  

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης η ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης 
5. Βεβαίωση εργασίας γονέων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εργασίας ή ανεργίας 
6.     Για την έγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων προσκοµίζεται επιπλέον άδεια παραµονής και των δύο γονέων καθώς και   των  
        τέκνων τους που επιθυµούν να εγγραφούν στους σταθµούς.  
 

∆. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (µόνο για τους ενδιαφερόµενους) 
 

1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΝΑΙ  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
2. ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΑΙ  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

2. 

ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
(Παιδιά άγαµων γονέων 
ή γονέων που τελούν σε χηρεία 
ή γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα την 
γονική µέριµνα\ή ορφανά ). 

ΝΑΙ 
 

1. Για τις άγαµους γονείς: πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης. 

2. Για τους γονείς που τελούν σε χηρεία και τα ορφανά: 
πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
ή ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

3. Για τους γονείς που έχουν την αποκλειστική γονική µέριµνα του 
παιδιού: ∆ικαστική Απόφαση 

4. ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ. ΝΑΙ  Βεβαίωση από το στρατό, για την περίοδο που ο γονέας είναι 
στρατιώτης. 

5. ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ή ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΑΙ  Πρόσφατη βεβαίωση της γραµµατείας της Σχολής για το εξάµηνο
στο οποίο φοιτούν. 

6. ΓΟΝΕΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ µε αναπηρία 67% και άνω ΝΑΙ  Πιστοποιητικό αναπηρίας γονέα από δηµόσιο φορέα. 

Εγκρίνεται: 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

Σύνολο 
Μορίων: 

 

Κατηγορία 
Τροφείων: 

 € 



 
 

 
 

 
Β’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ* ……………………………………………….. 

 

*Η τοποθέτηση των παιδιών σε Βρεφονηπιακό Σταθµό Β προτίµησης, θα πραγµατοποιείται µόνο στην περίπτωση που 
υπάρχει κενή θέση µετά την επιλογή των παιδιών της Α΄ προτίµησης. 
 
 

 

 

               ∆ΗΛΩΣΗ  ΧΡΗΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ          

(Αφορά µόνο: Α΄ Παιδικό Σταθµό – Β΄ Παιδικό Σταθµό –  ∆΄ Παιδικό Σταθµό) 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

Τα δηλωθέντα στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν για την µοριοδότηση των αιτήσεων ,για την έγκριση της εγγραφής ή διαγραφής 
του παιδιού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (ΚΥΑ Αρ.4108, ΦΕΚ 4249/ Β΄/ 5.12.2017) καθώς και για την κατάταξη στην ανάλογη 
κατηγορία τροφείων (87/ 2018 ∆.Σ. ) 

 

ΣΥΝΑΙΝΩ � 
 
 
                                        Βέροια …/……/.2018                                                                 Ο/Η ΑΙΤ…… 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ  ΚΑΡΤΕΛΑ  ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

∆ιεύθυνση 
κατοικίας παιδιού 

 Τηλέφωνο οικείας : 

 

Ονοµατεπώνυµο 
Γονέων Π

Α
ΤΕ

ΡΑ
  Επάγγελµα: 

Μ
Η

ΤΕ
ΡΑ

Σ  Επάγγελµα: 

 
 

∆ιεύθυνση 
τόπου εργασίας 

γονέων 

Π
Α

ΤΕ
ΡΑ

  Τηλ. σταθερό : 
 

Τηλ. κινητό: 
 

e-mail: 

Μ
Η

ΤΕ
ΡΑ

Σ 

 Τηλ. σταθερό : 
 

Τηλ. κινητό: 
 

e-mail: 

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 
(π.χ. γιαγιά, γείτονας) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

Οικονοµικά υπόχρεος για την εξόφληση των τροφείων για το 2018-19 είναι ο/η:  

  

Ονοµατεπώνυµο: ΑΦΜ: ∆ΟΥ: 


