
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
□ Α’ Βπεθονηπιακόρ ηαθμόρ             □ Δ’ Παιδικόρ ηαθμόρ Απσαίαρ  Θοπίνθος   
□ Β’ Βπεθονηπιακόρ ηαθμόρ    □ Σ’ Παιδικόρ ηαθμόρ Δξαμιλίων 

□ Γ’ Παιδικόρ ηαθμόρ     □ Ε’ Παιδικόρ ηαθμόρ Πεπιγιαλίος 

□ Γ’ Παιδικόρ ηαθμόρ                           □ Ζ’ Βπεθονηπιακόρ  ηαθμόρ Υιλιομοδίος 

                                                                □ Θ’ Παιδικόρ ηαθμόρ Γαλαηακίος  

 

ΚΟΡΙΝΘΟ, …...…/.……../2019 

Ο/Η ΑΙΣ……………………….. 

 

 

….………………………………(ππνγξαθή) 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΓΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Ν.Π.Γ.Γ. ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
ΓΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΚΟΡΙΝΘΟ, ………./………./ 2019 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.: ………......................... 

Σαρ. Γηεύζπλζε: Αδεηκάληνπ 22Α  

Σαρ.Κώδηθαο.: 20100 

Σει: 27410 25717 

Fax: 27410 76454 
 

ΠΡΟ: ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΓΙΑΣΗΜΑ ΔΓΓΡΑΦΩΝ: 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΣΔΡΑ     

                                                       
Δπώλπκν:…………………………………………………….               

Όλνκα: ………………………….......................... 

Δπάγγεικα:…………………………………………….…….                

Γ/λζε Καηνηθίαο:…………………………………………  

Πεξηνρή:……………….…………..…ΣΚ:………………. 

Σει. Οηθίαο:………………………………………………….                

Σει. Δξγαζίαο:……………………………………….…..                               

Κηλεηό:………………………………………………………..            

E-mail:……………………………………………………….. 

ΑΦΜ:.................................................... 

AMKA:.................................................. 

Α.Γ.Σ.................................................... 

Αξ. Γηαβαηεξίνπ..................................... 

*Άδεηα Γηακνλήο γηα αιινδαπνύο Σξίησλ Υσξώλ 

εθηόο Δ.Δ.  ΝΑΙ               ΟΥΙ  

*(Ευόσον είναι ο Αιτών).                                                                    

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΖΣΔΡΑ 

                     

Δπώλπκν:…………………………………………….………. 

Όλνκα: …………………………….........................                 

Δπάγγεικα:…………………………………………….…….                 

Γ/λζε Καηνηθίαο:…………………………………………..  

Πεξηνρή:……………….…………..…ΣΚ:………………… 

Σει. Οηθίαο:…………………………………….…………….                

Σει. Δξγαζίαο:……………………………………………..                               

Κηλεηό:…………………………….………………………….. 

E-mail:…………………………….…………………………… 

ΑΦΜ:.................................................... 

AMKA:.................................................. 

Α.Γ.Σ.................................................... 

Αξ. Γηαβαηεξίνπ..................................... 

Άδεηα Γηακνλήο γηα αιινδαπέο Σξίησλ Υσξώλ εθηόο Δ.Δ.                

ΝΑΙ                             ΟΥΙ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΖΠΗΟΤ 

Δπώλπκν:…………..………………………………………….    

Όλνκα:…………………………….......................... 

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο:…….…/.…....…./…………  

           ΑΜΚΑ παηδηνύ .......................................... 

 
Παξαθαινύκε πνιύ όπσο δειώζεηε ην  Γεκνηηθό Παηδηθό  Βξεθνλεπηαθό  ηαζκό ζηνλ νπνίν επηζπκείηε ηελ  

εγγξαθή ηνπ παηδηνύ ζαο   ηε ρξνληθή πεξίνδν  
από …………………… έως 31/07/2020 

ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ                               

ΑΙΣΗΗ ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΗ    

Με ηελ παξνύζα αίηεζε ζαο ππνβάιισ ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηνπ παηδηνύ κνπ θαη 
απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ 
Παηδηθώλ  Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, 
όπσο απηνί δηαηππώλνληαη ζηνλ Καλνληζκό 
Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Παηδηθώλ θαη 
Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ. 



 

 

ΘΑΣΑΘΔΖ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩΛ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΩΛ 

Δθεμήο όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε «Αιηούζα» λννύληαη θαη νη άλδξεο πνπ  βξίζθνληαη ζε ρεξεία ή πνπ έρνπλ 

κεηά από δηθαζηηθή απόθαζε ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηώλ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί από Γεκόζην Φνξέα κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ θαη ζε απιέο θσηνηππίεο (λ. 

4250/2014).  ημειώνεηαι με  Υ  από ηην ςπηπεζία πος παπαλαμβάνει ηην Αίηηζη 

Δγγπαθήρ/Δπανεγγπαθήρ. 

 

Α.   ΑΣΟΚΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΟΤΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ ΘΑΣΑΣΑΖ ΑΗΣΟΤΑ  

Γηα όιεο ηηο Αηηνύζεο  απαηηείηαη Πιζηοποιηηικό Οικογενειακήρ Θαηάζηαζηρ: 

 H  εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζα πξέπεη λα είλαη εληόο ηνπ ηελεςηαίος εξαμήνος. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε αηηνύζα είλαη αιινδαπή θαη ε ρώξα θαηαγσγήο ηεο δελ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο , ηόηε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη νπνηνδήπνηε άιιν ηζνδύλακν  επίζεκν έγγξαθν, ην νπνίν πηζηνπνηεί ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζπλνδεπόκελν από επίζεκε κεηάθξαζε  εάλ δελ είλαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ  ΛΑΗ ΟΥΗ  

Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα  

ή Γηαβαηήξην 

Αληίγξαθν Απνδεηθηηθνύ ηνηρείνπ Σαπηόηεηαο (Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα  

ή  

Γηαβαηήξην ζε ηζρύ ή κεηάθξαζή ηνπ  εάλ δελ είλαη ζε ιαηηληθή κνξθή.) 

  

Άδεηα Γηακνλήο Γηα αιινδαπέο Σξίησλ Υσξώλ εθηόο Δ.Δ απαηηείηαη: 

Άδεηα δηακνλήο ζε ηζρύ  ή  και ηα ηπία από ηα παπακάηω:  

1.Σειεπηαία άδεηα δηακνλήο θαη 

2. Αίηεζε αλαλέσζεο άδεηαο παξακνλήο θαη  

3.Βεβαίσζε αξκνδίνπ θνξέα γηα ηελ ππνβνιή ηεο. 

  

 ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ  ΛΑΗ ΟΥΗ  

Όιεο νη αηηνύζεο - 

Τπνρξεσηηθά 

Πηζηνπνηεηηθά  Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο   

& 

 Λεμηαξρηθή Πξάμε γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ πνπ ζα θνηηήζεη 

ΔΑΛ δελ πξνθύπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ από 

ην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

  

ύκθσλν  

πκβίσζεο 

Αληίγξαθν πκθώλνπ πκβίσζεο   

Αλύπαληξε κεηέξα 1. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο  θαη  

2. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο παηδηνύ εάν ην παηδί  δελ 

αλαθέξεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ηεο 

αηηνύζαο. 

  

Υήξα Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ εάν ε ρεξεία δελ αλαθέξεηαη ζην 

Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο. 

  

Γηαδεπγκέλε Αληίγξαθν Γηαδεπθηεξίνπ, εάν ε δηάδεπμε δελ αλαθέξεηαη ζην 

Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο 

  

ε δηάζηαζε  1. Έληππν κεηαβνιώλ αηνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ΓΟΤ(Μ1) θαη  

2. Αίηεζε δηαδπγίνπ 

  

Αλάδνρε κεηέξα Γηθαζηηθή Απόθαζε ή 

Άιιν απνδεηθηηθό έγγξαθν ηεο Δπηηξνπείαο αλειίθνπ ηέθλνπ 

  

Δπηκέιεηα παηδηνύ 

από ηνλ παηέξα  

Γηθαζηηθή απόθαζε επηκέιεηαο παηδηώλ   

Πηζηνπνίεζε ΑΜΔΑ  Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Πηζηνπνίεζεο ηεο Αλαπεξίαο ζε ηζρύ 

γηα ην κέινο/ε ηεο νηθνγελείαο πνπ είλαη ΑκεΑ κε % 

αλαπεξίαο 67% ηνπιάρηζηνλ. 

  



 

 

 

  

Γ. ΔΗΟΓΖΚΑΣΑ  

Γηα όιεο ηηο αηηνύζεο απαηηείηαη Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ (εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα) θνξνινγηθνύ έηνπο 2018 

(εηζνδήκαηα από 01/01/2018 έσο 31/12/2018). 

 Οη έγγακεο κεηέξεο, πνπ ππνβάιινπλ αηνκηθή θνξνινγηθή δήισζε θαη πξνζθνκίζνπλ αηνκηθό εθθαζαξηζηηθό, ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ππνρξεσηηθά θαη ην εθθαζαξηζηηθό ηνπ ζπδύγνπ ηνπο. Δάλ όκσο ε κεηέξα εκπίπηεη ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ν λόκνο πξνβιέπεη ηελ ππνβνιή ρσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο (πεξίπησζε δηαθνπήο έγγακεο 

ζπκβίσζεο ή όηαλ έλαο από ηνπο δύν είλαη ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο ή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε), ηόηε καδί κε ην 

εθθαζαξηζηηθό ηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθό, πνπ επηηξέπεη ηελ θαηάζεζε ηεο 

ρσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο.  

 Οη αηηνύζεο κε ζύκθσλν ζπκβίσζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ππνρξεσηηθά ηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2018 και ηων δύο μεπών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΑΠΑΥΟΙΖΖ ΑΗΣΟΤΑ 

ΚΗΘΩΣΖ ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΛΑΗ  ΟΥΗ 

Πιήξεο Ανξίζηνπ  

Υξόλνπ, Οξηζκέλνπ 

Υξόλνπ ή Μεξηθή 

Ανξίζηνπ ή Οξηζκέλνπ 

Υξόλνπ 

Βεβαίσζε Δξγνδόηε και  ΔΛΑ εθ ησλ θάησζη: 

1. Αληίγξαθν ηεο αλαγγειίαο πξόζιεςεο ή 

2. Αληίγξαθν πίλαθα πξνζσπηθνύ Δ4 ή 

3. Αληίγξαθν ζύκβαζεο  όπνπ αλαθέξεηαη ε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο 

ζύκβαζεο. 

  

Πεξηζηαζηαθή  

Απαζρόιεζε 

1.Γηα ην εξγόζεκν : Αληίγξαθν  ηνπ εξγνζήκνπ  καδί κε ηελ απόδεημε 

θαηάζεζεο ηεο ηξάπεδαο εληόο ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελώλ  πνπ λα 

απνδεηθλύεη εξγαζία ηνπιάρηζηνλ 2 κελώλ. 

2.Γηα ηα έλζεκα: ε πεξίπησζε απηαζθάιηζεο, 50 έλζεκα εληόο ησλ 

ηειεπηαίσλ 12 κελώλ.  

  

 

 

 

 

 ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ  ΛΑΗ ΟΥΗ  

πλνιηθό Δηζόδεκα αηηνύζεο Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ 

(εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα) 2018. 

  

Τπεύζπλε Γήισζε  Τπεύζπλε Γήισζε  πεξί πξνζθόκηζεο εθ/θνύ 

εκεηώκαηνο Φνξ. Έηνπο 2018 εθόζνλ  δελ έρεη 

ιήμεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο. 

  

Δθθαζαξηζηηθό εκείσκα ζπδύγνπ  εθόζνλ 

πξνζθνκίζνπλ αηνκηθό εθθαζαξηζηηθό 

Πξάμε Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ  

ζπδύγνπ (εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα) 2018. 

  

Λνηπά δηθ/θά κε ηελ θαηάζεζε ρσξηζηήο 

θνξνινγηθήο δήισζεο 

1........ 

2........ 

(εθόζνλ απαηηνύληαη) 

  



 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ιαηρικό Πιζηοποιηηικό Υγείας Νηπίοσ    
Υπεύθσνη Δήλωζη η οποία τορηγείηαι από ηο Κ.Κ.Π.Δ.Κ. όποσ αναθέρονηαι ηα ονόμαηα ηων 

αηόμων ποσ θα παραλαμβάνοσν ηο παιδί καθώς και η ώρα ανατώρηζης 
  

Φωηοησπία βιβλιαρίοσ σγείας με ηα εμβόλια ηοσ παιδιού   

Δγκπίνεηαι με απόθαζη Γ..  

  Η  Πξόεδξνο    

      

              ΙΤΣΡΑ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΑ                                                                                                                                                     

 Οη αηηήζεηο εγγξαθήο θαη επαλεγγξαθήο ππνβάιινληαη εκπξόζεζκα ζηνπο θαηά ηόπνπο Παηδηθνύο 

ηαζκνύο από ηηο 13/05/2019 έσο  ηηο 31/05/2019 

ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΙΟΤΚΔΛΖ 

ΔΘΣΟ ΠΡΩΣΟΓΔΛΟΤ 

ΣΟΚΔΑ 

ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΛΑΗ ΟΥΗ  

Αηνκηθή Δπηρείξεζε 1. Αληίγξαθν Γήισζεο Έλαξμεο Δπηηεδεύκαηνο ζηε ΓΟΤ θαη  

2. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα όηη είζηε άκεζα αζθαιηζκέλε, αθόκε θαη αλ 

νθείιεηε αζθαιηζηηθέο  εηζθνξέο ή Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα όηη έρνπλ 

θαηαβιεζεί νη εηζθνξέο ΚΑΙ  

3. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί κε δηαθνπήο ηεο άζθεζεο ηνπ 

επηηεδεύκαηνο. 

  

πκκεηνρή ζε Ο.Δ.  

ή Δ.Δ. 

 ή ΙΚΔ ή  ΔΠΔ  ή 

Μνλνπξόζσπε ΔΠΔ 

1. Καηαζηαηηθό γηα ηπρόλ κεηαβνιέο  θαη  

2. Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ιύζεο (ΓΔΜΗ) θαη  

3. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα όηη είζηε άκεζα αζθαιηζκέλε  ή Τπεύζπλε 

Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ αξκνδίνπ δηαρεηξηζηή εηαηξείαο ΙΚΔ.  

  

ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΙΟΤΚΔΛΖ 

ΠΡΩΣΟΓΔΛΟΤ ΣΟΚΔΑ 

ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΛΑΗ ΟΥΗ  

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα (ΟΓΑ) όηη είζηε άκεζα αζθαιηζκέλε   ή  

Βεβαίσζε όηη  έρνπλ θαηαβιεζεί νη εηζθνξέο εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ. 

  

ΑΛΔΡΓΖ ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΛΑΗ ΟΥΗ  

Δάλ έρεηε Γειηίν Αλεξγίαο 

ζε ηζρύ  

Βεβαίσζε ρξόλνπ αλεξγίαο ΟΑΔΓ (ηξέρνπζα θαηάζηαζε).   

Δάλ αλήθεηε ζε Δηδηθό 

Σακείν γηα ην νπνίν δελ 

ρνξεγείηαη Γειηίν 

Αλεξγίαο ΟΑΔΓ  

Βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο  ηεο θαηάζηαζεο αλεξγίαο από ηνλ αληίζηνηρν θνξέα .   

Δάλ ιακβάλεηε επίδνκα 

ΟΑΔΓ  

Αληίγξαθν ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο επηδόηεζεο ηνπ ΟΑΔΓ.   

Δάλ ν ζύδπγνο είλαη 

άλεξγνο 

Βεβαίσζε ρξόλνπ αλεξγίαο ΟΑΔΓ (ηξέρνπζα θαηάζηαζε) νπ ζπδύγνπ.    


