
 

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 
   Tηλ.: -2106391703- 

  www.paisdap.gr 
 

Επώνυμο Παιδιού:…………………………..… 
 

Όνομα Παιδιού:…………………...……………. 
 

Ημερ. Γέννησης Παιδιού:…………..………… 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ 

 

Επώνυμο:………………………………………… 
 

Όνομα:……………………………………………. 
 

Επάγγελμα:………………………………………. 
 

Α.Φ.Μ……………………………………………... 
 

Ασφ. Ταμείο:……………………………………... 
 

Εργοδότης:…………………………..…………... 
 

Δ/νση Κατοικίας:……………………….……….. 
 

Περιοχή/Δήμος:……………………..τ.κ…..…… 
 

Συνοικία:…………………..……………………… 
 

Τηλ. Οικίας:……………...……………………….. 
 

Τηλ. Εργασίας:…………………………...……… 
 

Κινητό τηλ.:…………………………...………….. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 
 

Επώνυμο:………………………………………… 
 

Όνομα:……………………………………………. 
 

Επάγγελμα:………………………………………. 
 

Α.Φ.Μ……………………………………………... 
 

Ασφ. Ταμείο:……………………………………... 
 

Εργοδότης:………………………………..……... 
 

Δ/νση Κατοικίας:…………………….………….. 
 

Περιοχή/Δήμος:………………………τ.κ………. 
 

Συνοικία:……………………..…………………… 
 

Τηλ. Οικίας:………………………...…………….. 
 

Τηλ. Εργασίας:……………………...…………… 
 

Κινητό τηλ.:……………………...……………….. 

 
ΠΡΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτησή μου για την εγγραφή του 

παιδιού μου για την περίοδο 2015-2016. 
 

Έχω υποβάλει αίτηση επανεγγραφής για άλλο τέκνο μου στους 

Παιδικούς Σταθμούς σας: 

ΝΑΙ          ΟΧΙ           
 

Έχω υποβάλει αίτηση εγγραφής για άλλο τέκνο μου στους 

Παιδικούς Σταθμούς σας: 
ΝΑΙ          ΟΧΙ         

 

 

1. Επιθυμώ το παιδί μου να εγγραφεί στον…α)………………… 
 

……………………...β)……….…………..……..……………. σταθμό. 
 

 

 

Επιθυμώ τη χρήση Σχολικού λεωφορείου εφόσον είναι εφικτό 
 

ΝΑΙ          ΟΧΙ          
 

Συνολικός αρ. παιδιών στην οικογένεια:………..……. 
 

Έχω λάβει γνώση των όρων φιλοξενίας των Παιδικών 

Σταθμών, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 
Έλαβα γνώση ότι για την εξέταση της αίτησης εγγραφής του 

παιδιού μου πρέπει να συνυποβάλω όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. 
 

Αγία Παρασκευή …………./………../2015 

Ο/Η  ΑΙΤ………....-ΔΗΛ………... 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Καμία αίτηση Εγγραφής δεν θα μπαίνει σε διαδικασία 

επιλογής  εάν δεν είναι πλήρη τα δικαιολογητικά. 

Το Νομικό Πρόσωπο σε περίπτωση μη καταβολής των τροφείων, 

ζητά μέσω της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, τη δέσμευση 

χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας από τη Δ.Ο.Υ. των γονέων, 

έως την εξόφληση της οφειλής σύμφωνα με το νόμο(ΚΥΑ 

45081/30-10-1997, ΦΕΚ 1029/29-11-1997 τ.Β΄) 

Η ημερομηνία έναρξης εγγραφών είναι η 02η Ιουνίου 2015 και 

λήξης 26η Ιουνίου 2015, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 

08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται 

στην οδό Τρωάδος 3, Αγία Παρασκευή. 

ΑΡ. ΠΡΩΤ :…………../…….. 
 
 

http://www.paisdap.gr/


 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας ΦΕΚ 497/2002) 

 

 

1. ΑΙΤΗΣΗ 
 

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ότι και οι δύο γονείς εργάζονται και: 
Α) Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα, απαιτείται  επίσης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ.  
Β) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση του 
ασφαλιστικού τους φορέα. 
 

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ:  το έντυπο θα το βρείτε στην ιστοσελίδα 
των Παιδικών Σταθμών (www.paisdap.gr) ή στα γραφεία της Διοίκησης (Τρωάδος 3 -
τηλ.:2106391703). 

 
4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2015 (E1) του τρέχοντος 

οικονομικού  έτους καθώς και αντίγραφο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 2015 και σε 
περίπτωση απαλλαγής για μη υπόχρεους υποβολής φορολογικής δήλωσης βεβαίωση 
απαλλαγής από την Δ.Ο.Υ. 

 
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πρόσφατο) και για τους αλλοδαπούς 

γονείς να είναι μεταφρασμένο. 
 

6. Α) ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, ή 
επικυρωμένο μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την Εφορία.) 
Β)  Σε περίπτωση ΧΡΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ χρειάζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 
7. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων : 

Α)  Να προσκομιστεί και η Άδεια Παραμονής των γονέων και των παιδιών στη χώρα μας, 
όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, και 
Β) Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή 
του (αν δεν έχει λατινική γραφή). 

 
8. Σε περίπτωση άνεργου γονέα επισυνάπτεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΑΕΔ και ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

του ΟΑΕΔ. 
 

9. Για διαζευγμένους γονείς απαιτείται ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ και σε περίπτωση Μονογονεικής 
Οικογένειας προσκομίζεται το έγγραφο στο οποίο αποδεικνύεται η ανάθεση της Γονικής 
Μέριμνας του παιδιού από τον ένα (1) γονέα. 
 

10. Για γονείς φοιτητές: Βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου και 
για γονέα Στρατιώτη Βεβαίωση από το Στρατό. 

 
11. Πρόσφατη απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία ορίζεται το ποσοστό 

αναπηρίας. 
 
 

 
 
 

http://www.paisdap.gr/

