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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
 

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

 
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
       ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 
…………………………………………………… ………       ……………………                   …………………….. 
     (Οδός)                                                                               (Αριθμός)                             (Ταχ. Κώδικας) 
               
Δήμος/ Δημοτική Κοινότητα   ……………………………………………                                                                       

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

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
 

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

 
………………………………………   20….. 

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων.  
2. Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού , συμπληρωμένη από παιδίατρο, συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων. 
3. Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα.. 
4. Δήλωση οικονομικά υπόχρεου για τη χρονιά 2018. 
       (Τα 1 - 4 σύμφωνα με τα υποδείγματα της υπηρεσίας.) 

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας  (2018) ή υποβληθείσα  φορολογική δήλωση (2018) που αφορά εισοδήματα του 2017. (Προσκομίζε-
ται το αργότερο με τη λήξη της προθεσμίας  υποβολής φορολογικής δήλωσης από το Υπ. Οικονομικών.)  (*βλ. σημειώσεις) 

6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του οικονομικά υπόχρεου γονέα. 
7. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης η ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης  
8. Βεβαίωση εργασίας γονέων  ή  οποιοδήποτε  άλλο αποδεικτικό εργασίας ή ανεργίας  
9. Λογαριασμός ΔΕΚΟ στην  περίπτωση που oγονέας είναι κάτοικος Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

Δ.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μόνο για τους ενδιαφερόμενους) 
1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΝΑΙ      Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

2. ΠΑΙΔΙΑ 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:  Δικαστική Απόφαση 

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

5. ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (αμφοτέρων γονέ-
ων) 

ΝΑΙ  Πρόσφατη βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής για το εξάμηνο 
στο οποίο φοιτούν. 

6. ΓΟΝΕΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ με αναπηρία 50% και 
άνω  

ΝΑΙ  Πιστοποιητικό αναπηρίας γονέα από δημόσιο φορέα. 

8. ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ με αναπηρία 35%  και 
άνω 

ΝΑΙ  Πιστοποιητικό αναπηρίας του παιδιού από δημόσιο φορέα. 

7. ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΑΙ  Προσκομίζεται   φωτοτυπία της Κάρτας  Παραμονής σε ισχύ   και 
φωτοτυπία του διαβατηρίου  του παιδιού και του γονέα. 

8. ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΝΑΙ  Βεβαίωση Βρεφοκομείου Αγίου Στυλιανού περί αναδοχής. 

 

  AΙΤΗΣΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

 
 

 
 

………………………………………………………………… 
            (Αναγράφεται η ονομασία του  παιδικού σταθμού. ) 

Θεσσαλονίκη   ……/……/2018 
 

Αρ. Πρωτ………… 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 

 
Εγκρίνεται: 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 Σύνολο μορίων:  

  
Κατηγορία  τροφείων:                     € 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

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

Ονοματεπώνυμο: ΑΦΜ: ΔΟΥ: 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 ΤΡΟΦΕΙΑ 

Τα τροφεία καταβάλλονται  και καθορίζονται σύμφωνα με την 920/ 2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.: 
           Α.  σε οκτώ (8) ισόποσες δόσεις από  1 Οκτωβρίου έως  31 Μαΐου.  
           Β.  εφάπαξ με έκπτωση 10% ΑΥΣΤΗΡΑ  έως την 31η Οκτωβρίου  εκάστου σχολικού έτους . 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση διακοπής της φιλοξενίας παιδιού  κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η υπολειπόμενη 
οφειλή του οικονομικά υπόχρεου,  λήγει ΜΟΝΟ με την κατάθεση υπεύθυνης  δήλωσης  διαγραφής του παιδιού 
από τον  παιδικό σταθμό, η οποία υποβάλλεται  στο διοικητικό υπάλληλο του παιδικού σταθμού.   

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η επιλογή γίνεται με βάση  πίνακα  μοριοδότησης, όπως ορίζεται με την αριθ.305 /2018 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου.  
Σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της φορολογικής 
δήλωσης των γονέων  έτους 2018,  για την κατάταξη θα λαμβάνεται ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ υπ’ όψη το φορολογητέο οικογενειακό 
εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2017. 

Β’ ΕΠΙΛΟΓΗ   ΠΑΙΔΙΚΟΥ 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. 

Τα δηλωθέντα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την μοριοδότηση των αιτήσεων (305/ 2018 Α.Δ.Σ), για  την  έγκριση της εγ-
γραφής ή διαγραφής του παιδιού από το Δημοτικό Συμβούλιο (ΚΥΑ Αρ.4108, ΦΕΚ 4249/ Β΄/ 5.12.2017) καθώς και για την κα-
τάταξη στην ανάλογη κατηγορία τροφείων (920/ 2017 Α.Δ.Σ. )                               

ΣΥΝΑΙΝΩ  

                           Θεσσαλονίκη     …/……/.2018                                                                                               Ο/Η ΑΙΤ……                                                                                                      

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΑΙΔΙΟΥ   

Διεύθυνση 
κατοικίας παιδιού 

 Τηλέφωνο οικείας : 

 

Ονοματεπώνυμο 
Γονέων 

 

Π
Α

Τ
Ε

Ρ
Α

  Επάγγελμα: 

Μ
Η

Τ
Ε

Ρ
Α

Σ
  Επάγγελμα: 

 

 
Διεύθυνση 

τόπου εργασίας 
γονέων 

 

Π
Α

Τ
Ε

Ρ
Α

 

 Τηλ. σταθερό : 

Τηλ. κινητό:  

e-mail: 
Μ

Η
Τ

Ε
Ρ

Α
Σ

  Τηλ. σταθερό : 

Τηλ. κινητό:  

e-mail: 

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

 
 


