ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
(ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΞ) ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
ΦΡΟΥΡΑΣ ……………………..
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20…- 20….
ΒΑΘΜΟΣ…………………..Ο-Σ ………………ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ …………………………...
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………..ΟΝΟΜΑ………………………….
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ………………… ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ…………. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ…………...
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ……………………………………………………………………………….
ΜΟΝΑΔΑ………………………………………. ΤΗΛ.ΜΟΝΑΔΑΣ…………………………..
ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…………………………………………………………………………….
ΤΗΛ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΚΙΝΗΤΟ…………………………………………………………………...
Α/Α

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Μόνο Τέκνα)
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ/ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΟΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ/ΤΗ ΔΝΤΗ/ΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αιτούμαι την εγγραφή στη δύναμη του Σταθμού για το σχολικό έτος 20…- 20…
τ…. παιδι…. μου ………………………………………………………..(ονοματεπώνυμο)
2. Έχω (ή δεν έχω ) δικαίωμα Ειδικής Κατηγορίας/Ποια περίπτωση……...(εάν έχω)
…………………………………………………………………………………………………..

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο/Η
Δντής/ρια Σταθμού

……………………..20…
Ο/Η
ΑΙΤ…….

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Παιδιά ορφανά από τους δύο(2) γονείς .Κατ΄εξαίρεση εγγραφή
1. Μοριοποίηση Ειδικών Κατηγοριών
α. Παιδιά στρατιωτικών θανόντων σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα ταύτης ,50 μόρια
β. Παιδιά ορφανά από τον ένα γονέα ,45 μόρια.
γ. Παιδιά γονέων που έχουν στην οικογένεια τους παιδιά με ειδικές ανάγκες ή ο/η
σύζυγός τους είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και είναι ανίκανος /ή για εργασία ,40 μόρια.
δ. Παιδιά πολυτέκνων (ισχύει για ένα τέκνο),35 μόρια.
ε. Παιδιά διαζευγμένων γονέων, εφόσον ο ένας εκ των δύο υπηρετεί στο Στρατό Ξηράς
υπό οιανδήποτε ιδιότητα και έχει την επιμέλεια του τέκνου ή παιδιά άγαμων γονέων,30
μόρια.
2. Μοριοποίηση Ανάλογα με το Βαθμό
Στρατιωτικού Προσωπικού
α. Ανώτατοι
10 μόρια
β. Ανώτεροι
9 μόρια
γ. Κατώτεροι
8 μόρια
δ. Ανθυπασπιστές
7 μόρια
ε. Υπξκοί
6 μόρια
στ. Στρτες ΕΠ.ΟΠ
5 μόρια
3. Έτη Υπηρεσίας
Για τους Αξκούς για κάθε έτος υπηρεσίας από τότε που ονομάστηκαν Ανθλγοί, για τους
προερχόμενους από παραγωγικές Σχολές (ΣΣΕ,ΣΣΑΣ,ΣΑΑΝ),Λοχίες για τους προερχόμενους από τις σχολές Υπαξκών, Δνεις για τους προερχόμενους από τους Εθελοντές και
από την ημερομηνία κατάταξής τους στο Στρατό για τους Στρτες ΕΠ.ΟΠ .Λογίζεται 1
μόριο για κάθε έτος υπηρεσίας.
4. Οικογενειακή Κατάσταση(Προστατευόμενα Τέκνα)
α. Οικογένεια με 1 παιδί
3 μόρια
β. Οικογένεια με 2 παιδιά
9 μόρια
γ. Οικογένεια με 3 παιδιά
21 μόρια
δ. Οικογένεια με 4 παιδιά & άνω 36 μόρια και 15 μόρια επιπλέον για κάθε παιδί με το 4ο
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την αίτηση θα υποβάλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
από το οποίο αποδεικνύεται η ηλικία του παιδιού.
2. Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.
3. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού.
4. Βεβαίωση εργασίας αμφοτέρων των γονέων.
5. Βεβαίωση ιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, η οποία
δίδεται από το ιατρείο του παιδικού σταθμού.
6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και
αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που ο σχηματισμός καθορίζει.

