
 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………….. 

ΟΝΟΜΑ……………………………… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΣΥΖΥΓΟΥ   

……………………………….….……. 

………………………………………... 

∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Οδός ……….. 

……………………  Αριθµός ……….. 

Πόλη ή χωριό  ..……………………… 

ΤΑΧ.ΚΩ∆. …………………………... 

Τηλέφωνο  …………………………… 

Τηλ. εργασίας πατέρα ……………….. 

       Κινητό  .. ………………………... 

Τηλ. εργασίας µητέρας ……………… 

        Κινητό   ………………………… 

 

 

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του παιδιού µου 

στη δύναµη του Σταθµού» 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.     

« Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής- 

Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής 

∆ήµου Θέρµης» 

 

Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή 

του  παιδιού µου 

……………………………………… 

……………………………………… 

στη δύναµη του Παιδικού-Βρεφον/κού   

Σταθµού  

Α……………………………………… 

Β……………………………………… 

(αναγράφεται η ονοµασία του 

Παιδικού Σταθµού) 

 

 

 

 

 

                          

 

 

      Ο αιτών 

 

 

 

 

                Πληροφοριακά στοιχεία  

                         Βλ. πίσω σελίδα 

 

 

 

 

 

 



   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΊΑ 

 

1. Προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήµατος 

• Η µητέρα να εργάζεται. 

• Ηλικία του παιδιού: Για τους Παιδικούς Σταθµούς από 2 ½  έως 4 ετών. 

                                     Για τους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς από 8 µηνών έως 5 ετών.  

 

2. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εγγραφή.   

• Αίτηση του γονέα ή κηδεµόνα του παιδιού (η παρούσα έντυπη αίτηση δίδεται από 

τους Σταθµούς).   

• Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωµατική και πνευµατική υγεία του παιδιού 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

• Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόµενοι, ή κάρτα ανεργίας σε 

περίπτωση που δεν εργάζονται. 

• Βεβαίωση ενσήµων εάν η απασχόληση είναι  στον ιδιωτικό τοµέα ή βεβαίωση 

εισφορών από τον ασφαλιστικό φορέα για τους αυτοαπασχοπολούµενους. 

• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τρέχοντος έτους. 

• Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στους σταθµούς εκτός των 

προηγούµενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόµιµης 

παραµονής στη χώρα µας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά 

διατάξεις.   

• Απόδειξη του τόπου κατοικίας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, συµβόλαιο µίσθωσης κατοικίας) για 

όσους είναι κάτοικοι αλλά δεν είναι  δηµότες Θέρµης. 

 

3. Για την επανεγγραφή 

Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

 

Η αίτηση του γονέα ή του κηδεµόνα για την επανεγγραφή ή εγγραφή παιδιού, πρέπει 

να υποβληθεί από 20 Μαΐου µέχρι 15 Ιουνίου. 

 

Προϊσταµένη ∆/νσης Παιδικών Σταθµών   Τσολακίδου Ελένη     τηλ. 2392330224 

 

Βρεφον/κός  Σταθµός  Μελισσόπουλα   Λάγου Μαρίνα                   τηλ. 2310 472666 

Βρεφον/κός  Σταθµός   Ελαφάκια          Aσλανίδου Μαρία             τηλ  23920 71983  

Βρεφον/κός Σταθµός    Πλαγιαρίου        Μαύρου Χιονία                 τηλ. 23920 66516   

Παιδικός Σταθµός         Θέρµης               ∆ηµαρά Γεωργία               τηλ. 2310 462555 

Παιδικός Σταθµός         Βασιλικών          Καζάκου Αλεξάνδρα        τηλ.  23960 22397  

Παιδικός Σταθµός         Ραιδεστού           Στεφανίδου Κυριακή        τηλ. 23104 65017 

Παιδικός Σταθµός         Καρδίας              Σταυρίδου  Σταµατία        τηλ. 2392 066433   

 


