
                                                                                         Αριθμό. πρωτ.:469/07-06-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 18 Μαΐου 2020  μέχρι και 19 Ιουνίου  

2020 όλα  μαζί  συγκεντρωτικά,  στην  ηλεκτρονική  μας  διεύθυνση:  

e.mail  :vrefstathmos  @  gmail  .  com  ,  με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις  στις οποίες θα  

υποβάλλονται τα δικαιολογητικά,   στα γραφεία του Φορέα (οδός Παπαφλέσσα 12  Αγ.  

Ανδρέας Παιανία) από τις 9:00 π.μ.  - 13:00μ.μ.  από Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν  

τηλεφωνικής επικοινωνίας .

   

  Για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τα  

γραφεία του φορέα στο τηλ      210 6641414.  

                           

mailto:vrefstathmos@gmail.com
ΑΔΑ: 67ΝΑΟΛ15-435



Τα  Δικαιολογητικά Εγγραφής & Επανεγγραφής Βρεφών & Νηπίων  

για το σχολικό Έτος 2020-2021 

μέχρι της εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση  σύμφωνα με το Αριθ. 41087  (ΦΕΚ Β 4249/05-12-17).

Α. Δικαιολογητικά Εγγραφής στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς:

1) Αίτηση εγγραφής  από την μητέρα ή από τον πατέρα ή από τον κηδεμόνα του παιδιού.

2) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό Γέννησης. 

3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο.

4) Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη, όπου θα αναφέρονται οι αποδοχές  

τους.

5) Βεβαίωση ασφαλιστικού Φορέα των γονέων, εφόσον εργάζονται στον  ιδιωτικό τομέα, του έτους  2019 (ένσημα ΙΚΑ) ή  

εφόσον είναι  ελεύθεροι επαγγελματίες, φωτοτυπία πληρωμής του τελευταίου 2/μήνου του ταμείου τους ή βεβαίωση από  

Δημόσιο Φορέα (π.χ.  Δ.Ο.Υ.,  Επαγγελματικό επιμελητήριο,  Ασφαλιστικό Ταμείο κ.τ.λ.).  Οι γονείς  που είναι  ελεύθεροι  

επαγγελματίες θα προσκομίζουν υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης και το αντικείμενο εργασιών με υπογραφή και σφραγίδα της  

επιχείρησης.  

6) Φωτοτυπία του πρόσφατου εκκαθαριστικού της εφορίας  του τρέχοντος   έτους 2020, (Οικονομικό έτος 2019).  

7) Το βιβλιάριο υγείας με τα εμβόλια. Τα παιδιά από 15 μηνών & πάνω   να έχουν κάνει δερμοαντίδραση  Mantou X.  

(Φυματινοαντίδραση).  

8) Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ. 

9) Πιστοποιητικό Υγείας Βρεφών & Νηπίων (Συμπληρωμένο από τον Παιδίατρο).

10) Δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι είστε Δημότης ή Κάτοικος του Δήμου. (Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ)

11)Τα παιδιά τα οποία ήταν εγγεγραμμένα στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών αλλά για το σχολικό έτος 2019 - 2020  

συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ δεν δικαιούνται επανεγγραφή. Προσκομίζουν όλα τα έγγραφα για τη διαδικασία 

εγγραφής.

Β.  Οι  Επανεγγραφές βρεφών και νηπίων των βρεφονηπιακών & παιδικών  σταθμών του φορέα υπάγονται στο  

σύστημα μοριοδότησης σύμφωνα με το Αριθ. 41087  (ΦΕΚ Β 4249/05-12-17):

*Για την Επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά της Εγγραφής. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές  

στην οικογενειακή κατάσταση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που να βεβαιώνει τη μη μεταβολή).

 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ενημερώνουμε ότι οι βρεφονηπιακοί & παιδικοί σταθμοί του φορέα είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Επομένως  οι  γονείς  έχουν  το  δικαίωμα  υποβολής  δικαιολογητικών  έγγραφης  των  βρεφών  &  νηπίων    στους  

βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς του φορέα  και μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, παρακαλούμε να μεριμνήσετε  για την  ηλεκτρονική  

υποβολή αίτησης στις ημερομηνίες που θα ανακοινώσει το  πρόγραμμα ΕΣΠΑ.   

ΑΔΑ: 6ΓΔ6ΟΛ15-0Ν5



Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις:

α) Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου ή όσοι γονείς βρίσκονται σε διάσταση  απαραίτητη η βεβαίωση επιμέλειας  

αρμοδίου δικαστηρίου.

β) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου γονέα (για ορφανό παιδί).

γ) Βεβαίωση από την γραμματεία της σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι φοιτητές).

δ) Άδεια παραμονής (για αλλοδαπούς).

ε)  Για  αναπηρία  Γονέων  ή  Τέκνων  με  ποσοστό  67% και  άνω,  προσκομίζεται  αντίγραφο  απόφασης  πρωτοβάθμιας  

υγειονομικής επιτροπής.

                                                       

Τα δικαιολογητικά εγγραφής θα υπάρχουν αναρτημένα στο: Διαύγεια  του Δήμου & του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας &  

Παιδείας Δήμου Παιανίας.                                                                                            .

     Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 18 Μαΐου 2020  μέχρι και 19 Ιουνίου 2020 όλα μαζί συγκεντρωτικά, στην  

ηλεκτρονική  μας  διεύθυνση:  e.mail :vrefstathmos  @  gmail  .  com  ,  με  εξαίρεση ειδικές  περιπτώσεις   στις  οποίες  θα  

υποβάλλονται τα δικαιολογητικά,   στα γραφεία του Φορέα (οδός Παπαφλέσσα 12  Αγ. Ανδρέας Παιανία) από τις 9:00 π.μ.  

- 13:00μ.μ.  από Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας .

Για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του φορέα

στα τηλ    210 6641414 – 210 6641062..

mailto:vrefstathmos@gmail.com
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 6/2020

Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ν.Π. Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας

Δήμου Παιανίας

Αρ.Αποφ.:13                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
 

«Λήψη απόφασης Δικαιολογητικά Εγγραφής & 

Επανεγγραφής Βρεφών & Νηπίων για το Σχολικό  

Έτος 2020-2021».

 

             Στην Παιανία και συγκεκριμένα στο (ΚΑΠΗ Γλυκών Νερών) του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας &  

Παιδείας  Δήμου Παιανίας στις 14  του μηνός  Μαΐου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα  

14:30 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π. Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας κατόπιν  

προσκλήσεως του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις  

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 95,234 & 240  του Π.Δ/τος 3463/06.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί του συνόλου των  δέκα τριών τακτικών μελών  

βρέθηκαν παρόντα τα δέκα τρία  μέλη, ήτοι: 

                                                                                                         
Η  τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από την  υπάλληλο του Νομικού Προσώπου κα  Χουχουλή Ελένη.

           

      
 

Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χουλιαράς Κων/νος Πρόεδρος ΝΑΙ
2. Κρεμμυδα Ευτυχία (Έφη) Αντιπρόεδρος ΝΑΙ
3. Αντωνιου Ελενη (Έλενα) Μέλος ΝΑΙ
4. Κυρίτσης Γεώργιος Μέλος ΝΑΙ
5. Αντωνίου Μιλτιάδης (Μίλτος) Μέλος ΝΑΙ
6. Ντζακώστας Αθανάσιος Μέλος ΝΑΙ
7. Ανδρέου Κλειώ Μέλος ΝΑΙ
8. Θανάσης Σταύρος (Ντούλιος) Μέλος ΝΑΙ
9. Δαμκαλής Σωκράτης Μέλος ΝΑΙ
10. Μπουάς Ιωάννης Μέλος ΝΑΙ
11. Κατρακάζα-Μαυροειδή Σταματινα Μέλος ΝΑΙ
12. Συκαράς  Μιχάλης Μέλος ΝΑΙ
13. Παπασιδέρη Σοφία Εκπρόσωπος 

Εργαζομένων
ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΓΠ1ΟΛ15-ΚΑΙ



  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  διάβασε το  1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  και  εισηγείται  τα  
κάτωθι:

Τα  Δικαιολογητικά Εγγραφής & Επανεγγραφής Βρεφών & Νηπίων σύμφωνα με το Αριθ. 41087  (ΦΕΚ Β 

4249/05-12-17)   για το σχολικό Έτος 2020-2021 να έχουν ως εξής:

Α. Δικαιολογητικά Εγγραφής στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς:

1) Αίτηση εγγραφής  από την μητέρα ή από τον πατέρα ή από τον κηδεμόνα του παιδιού.

2) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό Γέννησης. 

3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο.

4) Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη, όπου θα αναφέρονται  οι  

αποδοχές τους.

5) Βεβαίωση ασφαλιστικού  Φορέα  των γονέων,  εφόσον  εργάζονται  στον   ιδιωτικό  τομέα,  του  έτους   2019 

(ένσημα ΙΚΑ) ή εφόσον είναι  ελεύθεροι επαγγελματίες, φωτοτυπία πληρωμής του τελευταίου 2/μήνου του ταμείου  

τους ή βεβαίωση από Δημόσιο Φορέα (π.χ. Δ.Ο.Υ., Επαγγελματικό επιμελητήριο, 

Ασφαλιστικό Ταμείο κ.τ.λ.). Οι γονείς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίζουν υπεύθυνη 

δήλωση στην  οποία  θα αναφέρεται  η  έδρα  της  επιχείρησης  και  το  αντικείμενο  εργασιών με  υπογραφή  και  

σφραγίδα της επιχείρησης.  

6) Φωτοτυπία του πρόσφατου εκκαθαριστικού της εφορίας  του τρέχοντος έτους 2020, (Οικονομικό έτος 2019).

7) Το βιβλιάριο υγείας με τα εμβόλια. Τα παιδιά από 15 μηνών & πάνω   να έχουν κάνει  δερμοαντίδραση  

Mantou X.  (Φυματινοαντίδραση).  

8) Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ. 

9) Πιστοποιητικό Υγείας Βρεφών & Νηπίων (Συμπληρωμένο από τον Παιδίατρο).

10) Δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι είστε Δημότης ή Κάτοικος του Δήμου. (Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ)

11)Τα παιδιά τα οποία ήταν εγγεγραμμένα στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών αλλά για το σχολικό έτος  

2019 -  2020 συμμετείχαν  στο  πρόγραμμα ΕΣΠΑ δεν  δικαιούνται  επανεγγραφή.  Προσκομίζουν  όλα  τα  

έγγραφα για τη διαδικασία εγγραφής.

Β. Οι  Επανεγγραφές βρεφών και νηπίων των βρεφονηπιακών & παιδικών  σταθμών του φορέα υπάγονται  

στο σύστημα μοριοδότησης σύμφωνα με το Αριθ. 41087  (ΦΕΚ Β 4249/05-12-17):

*Για την Επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά της Εγγραφής. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν  

μεταβολές  στην οικογενειακή κατάσταση,  απαιτείται  υπεύθυνη δήλωση των γονέων που να βεβαιώνει  τη μη  

μεταβολή).

 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ενημερώνουμε  ότι  οι  βρεφονηπιακοί  & παιδικοί  σταθμοί  του  φορέα  είναι  ενταγμένοι  στο  πρόγραμμα  

ΕΣΠΑ.

Επομένως οι γονείς έχουν το δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έγγραφης των βρεφών & νηπίων   στους  

βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς του φορέα  και μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Αναφορικά  με  την  υποβολή  αιτήσεων  στο  πρόγραμμα  ΕΣΠΑ,  παρακαλούμε  να  μεριμνήσετε   για  την  

ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στις ημερομηνίες που θα ανακοινώσει το  πρόγραμμα ΕΣΠΑ.   

ΑΔΑ: ΩΓΠ1ΟΛ15-ΚΑΙ



Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις:

α) Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου ή όσοι γονείς βρίσκονται σε διάσταση  απαραίτητη η βεβαίωση  

επιμέλειας αρμοδίου δικαστηρίου.

β) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου γονέα (για ορφανό παιδί).

γ) Βεβαίωση από την γραμματεία της σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι φοιτητές).

δ) Άδεια παραμονής (για αλλοδαπούς).

ε)  Για  αναπηρία  Γονέων  ή  Τέκνων  με  ποσοστό  67%  και  άνω,  προσκομίζεται  αντίγραφο  απόφασης  

πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.

                                                       

   
Τα δικαιολογητικά εγγραφής θα υπάρχουν αναρτημένα στο: Διαύγεια  του Δήμου & του Φορέα Κοινωνικής  

Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας.                                                                                            .

  

     Τα  δικαιολογητικά  θα  υποβάλλονται  από  18  Μαΐου  2020   μέχρι  και  19  Ιουνίου  2020 όλα  μαζί  

συγκεντρωτικά,  στην  ηλεκτρονική  μας  διεύθυνση:  e.mail  :vrefstathmos  @  gmail  .  com  ,  με  εξαίρεση ειδικές  

περιπτώσεις  στις οποίες θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά,   στα γραφεία του Φορέα (οδός Παπαφλέσσα 12  

Αγ. Ανδρέας Παιανία) από τις 9:00 π.μ.  - 13:00μ.μ.  από Δευτέρα έως Παρασκευή.

     Για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του φορέα στα  

τηλ      210 6641414 – 210 6641062.      

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Εγγραφής  & Επανεγγραφής  Βρεφών & Νηπίων σύμφωνα με το  Αριθ.  

41087  (ΦΕΚ Β 4249/05-12-17)   για το σχολικό Έτος 2020-2021:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 13/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο  Πρόεδρος του Ν.Π. Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα                                                      Κρεμμυδά Ευτυχία  
Παιανία αυθημερόν                                                      Αντωνίου Ελένη 
                                                                                      Κυρίτσης Γεώργιος
                                                                                     Αντωνίου Μιλτιάδης
                                                                                      Ντζακώστας Αθανάσιος
                                                                                     Ανδρέου Κλειώ

                                 Θανάσης Σταύρος           
 Ο Πρόεδρος του Ν.Π                                                  Δαμκαλής Σωκράτης  
                                                                                     Μπούας Ιωαννης  
                                                                                     Κατρακάζα – Μαυροειδή Σταματίνα 
                                                                                     Συκαράς Μιχάλης  

                                                        Παπασιδέρη Σοφία
Χουλιαράς   Κωνσταντίνος                                  Εκπρόσωπος Εργαζομένων Νομικού Προσώπου       

mailto:vrefstathmos@gmail.com
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ       ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                  Ημερομηνία Υποβολής Παιανία :    
  ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ
  ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                                                                               Αριθ. Πρωτ. :  

ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021

         ΕΓΓΡΑΦΗ   ......                                ΒΡΕΦΟΣ ......                                              ΑΓΟΡΙ.......
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ......                                    ΝΗΠΙΟ.......                                          ΚΟΡΙΤΣΙ ........

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την αίτησή  μου στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παιανίας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΑΜΚΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ
Α.Φ.Μ.
ΑΜΚΑ
Α.Δ.Τ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  (οδός , αριθ.)
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΔΗΜ ΥΠΑΛ ........        ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛ........ ΔΗΜ ΥΠΑΛ ........        ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛ........
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓ. ......... 

             ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ  ΑΝΕΡ.  ...........
ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓ. ......... 

             ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ  ΑΝΕΡ.  ...........
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ
e.mail
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΑΡΙΘΜ. ΠΑΙΔΙΩΝ
 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

     Αποδέχομαι  τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και  Βρεφονηπιακών Σταθμών, όπως αυτοί  
αναφέρονται  στο ΦΕΚ 4249/τ. Β/5-12-2017 & στην με αρ. πρωτ. 469/07-06-2020 ανακοίνωση  του Φορέα.
      Με την κατάθεση της αίτησή μου, δηλώνω ότι συμφωνώ  για την αποθήκευση των στοιχείων αυτής στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Αξιολόγησης Αιτήσεων Παιδικών Σταθμών, που διαθέτει ο Φορέας, ώστε να αξιολογηθεί και να μοριοδοτηθεί η αίτησή  
μου.

                                                                                                                                              Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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 στην 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ 

(Να συµπληρωθεί από τον Παιδίατρο) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ONOMA ΠΑΤΕΡΑ: 

ONOMA ΜΗΤΕΡΑΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΒΑΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ: 

ΥΨΟΣ: 

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 

ΧΡΟΝΙΟ ΝΟΣΗΜΑ: 

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ (φάρµακα, τροφές κλπ):  

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (Ναι - Όχι): 

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΣΠΑΣΜΩΝ (Ναι - Όχι):  

ΑΝ ΝΑΙ, ΑΙΤΙΑ:  

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Λόγος ο οποίος θα απαγόρευε την συµµετοχή του παιδιού στις 
δραστηριότητες του Π.Σ.)  

 

ΕΜΒΟΛΙΑ  - MANTOUX: 

Ο/Η ……………………………..…………………………………………. είναι πλήρως εµβολιασµένος/η* 
και µπορεί να φιλοξενηθεί σε Παιδικό Σταθµό.  

* Εµβόλια: φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου υγείας µε σφραγίδα και υπογραφή του 
Παιδιάτρου. 
 

Σε περίπτωση που το παιδί παρακολουθείται από λογοπεδικό, ψυχολόγο, παιδονευρολόγο ή 
παιδοψυχίατρο το παρόν πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από έκθεση του ειδικού.    

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……../……../2014                                                  ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΥ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΥ:                                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΥ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΥ:                                         
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι:
Α) Θα καταβάλω την 11μηνη μηνιαία εισφορά μέχρι και τον Ιούλιο 2021, εκτός από την περίπτωση που διακοπεί 
οριστικά η φιλοξενία σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας και κατόπιν αιτήσεως του γονέα
Β) Υποχρεούμαι να καταβάλω την μηνιαία οικονομική εισφορά μέχρι την 10η εκάστου μηνός.
Γ) Όλα τα δικαιολογητικά πού  καταθέτω είναι γνήσια και αληθή.

Ημερομηνία:        20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον  
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται  στην πίσω όψη της και  υπογράφεται  από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

Download from Di
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