
Αίτηση υποτροφίας  

για τη σχολική χρονιά 2018 -2019 

 

 

Το «Σπίτι που Γελάει», ένας πρότυπος χώρος προσχολικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, στην προσπάθειά του να κάνει τα παιδιά 

ευτυχισμένα, ανοίγει κι άλλο την αγκαλιά του, επιδοτώντας τα 

δίδακτρα ολόκληρης της σχολικής χρονιάς 2018-2019, για ένα 

παιδάκι 4 μηνών – 5 χρονών. Όσοι από εσάς επιθυμείτε την 

υποτροφία, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. 

 

Email address  

___________________________________________________ 
 

Επώνυμο γονέα ή κηδεμόνα  
_________________________________________________________ 
 

Όνομα γονέα ή κηδεμόνα  

____________________________________________________ 
 

Επάγγελμα μητέρας  

_____________________________________________________ 
 

Επάγγελμα πατέρα  

___________________________________________________ 

Ανήκετε σε κάποια ειδική κατηγορία (πχ μονογονεϊκή 

οικογένεια, ΑΜΕΑ)  

______________________________________________________ 

Αριθμός παιδιών στην οικογένεια  
1 

2 

3 

4+ 



 

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα  
      - έως 12.000€ 

      - 12.001€ - 24.000€ 

      - 24.001€ και πάνω 

 

Επώνυμο παιδιού  

____________________________________________________________ 

 

Όνομα παιδιού  

____________________________________________________________ 

 

Ημερομηνία γέννησης παιδιού  

____________________________________________________________ 
 

Περιοχή κατοικίας  

____________________________________________________________ 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  

____________________________________________________________ 
 

Είστε δικαιούχος ΕΣΠΑ;  
       -ναι 

       -όχι 

       -με πήραν στη δεύτερη φάση 

       -δεν το έχω ψάξει 

 

Το παιδί έχει φοιτήσει ξανά σε παιδικό σταθμό;  
      -Ναι 

      -Όχι 

 

Γιατί θα θέλατε το παιδί σας να φοιτήσει στο ''Σπίτι που Γελάει''  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

 

 



 

Όροι συμμετοχής 
-Η συμμετοχή στη διαδικασία προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των όρων του παρόντος. 

-Τα στοιχεία που δηλώνονται διατηρούνται στη βάση δεδομένων και επικοινωνίας του 

σχολείου μας και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους για 1 έτος.  

-Η συμπλήρωση της φόρμας θα γίνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. 

-Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 15 Ιουλίου 2018. 

-Επιτρέπεται η συμπλήρωση μιας φόρμας ανά υποψήφιο παιδί.  

-Η υποτροφία αφορά τη φοίτηση ενός παιδιού από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 

2019 στο ωράριο 8:00-13.00 με παροχή φαγητού. Δεν περιλαμβάνει μεταφορά από και 

προς το σχολείο και εξωσχολικές δραστηριότητες.  

-Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψιν κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ενώ μπορεί να 

ζητηθούν επιπλέον στοιχεία ή/ και προσωπική συνέντευξη. 

-Για την αποδοχή της υποτροφίας είναι απαραίτητη η αποδοχή του εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας του σχολείου. 

 
         Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής 

 

 

 

 

 

 Υπογραφή γονέα/ονοματεπώνυμο 


