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Έκταση Εφαρμογής Πρότυπου Κανονισμού 

Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών καθώς και Β.Σ.Ο.Φ  που λειτουργούν  ή πρόκειται να ιδρυθούν και να  
λειτουργήσουν εντός του Νομικού Προσώπου «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ »Δήμου 
Ιεράπετρας σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στον εκδοθέντα Πρότυπο Κανονισμό 
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΚΥΑ 41087/29-11-
2017/ΦΕΚ 4249/τ.Β’/5.12.2017) και δεν αντίκειται στις ρυθμίσεις . 

Σκοπός Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής και 
διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο:  

• Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα 
επιστημονικά δεδομένα. 

• Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και 
κοινωνικά. 

• Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και 
ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση. 

• Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το 
οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

• Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας 
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

• Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς 

Δικαίωμα Εγγραφής και Εγγραφή Παιδιών  



α. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, 
απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν 
από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές 
παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση 
ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει 
τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Σε αυτή την περίπτωση, 
όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου  λαμβάνει 
απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν 
υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί 
επίσης να εγκρίνεται η διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού  με  κάλυψη της σχετικής 
δαπάνης από την οικογένεια του παιδιού . 
 Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον 
Προϊστάμενο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του 
παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες 
ιατρικές εξετάσεις. 

β. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του 
σταθμού. 

γ. Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, φιλοξενούνται βρέφη από οκτώ (8) μηνών έως τριάντα 
(30) μηνών, μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & 
Επαγγελματικής ζωής»  και νήπια από 2, 5 ετών έως την φοίτηση τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής», της συνολικής δυναμικότητας του εκάστοτε 
Βρεφικού τμήματος  Σταθμού,  είναι  δυνατή η  εγγραφή  βρεφών,  με το  σύστημα 
μοριοδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από το συνταχθέντα πίνακα , καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η μη κάλυψη θέσεων θα ανακοινώνεται από την ιστοσελίδα 
του Δήμου Ιεράπετρας και θα αναρτάται στους Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς . Οι 
θέσεις των νηπίων  καλύπτονται είτε από τις υποβληθείσες αιτήσεις στο ΝΠΔΔ είτε μέσω 
του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής»  και σύμφωνα με 
τον πίνακα μοριοδότησης. 

• Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς παιδιά 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς 
να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην 
περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη 
κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 

•  Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων 
και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν 
ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή 
ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά 
γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά 
που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, 
πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.). Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, με 



απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη 
μοριοποίησή τους. 

• Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας της/του αιτούσας/αιτούντος με το Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του 
Δήμου. 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο με νεότερη απόφαση του εξειδικεύει και επικαιροποιεί την 
μοριοδότηση των αιτήσεων και ορίζει την Επιτροπή αξιολόγησης και κατάρτισης των 
πινάκων  

Οικονομική Συμμετοχή  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη 
σύμφωνη γνώμη των μελών του , μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής 
εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών, σύμφωνα με την 
οικονομική τους δυνατότητα και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την ιδιότητα των 
γονέων ως κατοίκων, δημοτών ή ετεροδημοτών. Στην περίπτωση επιβολής οικονομικής 
συμμετοχής, αυτή πρέπει να είναι εύλογη και συμβολική, και να γνωστοποιείται με 
ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. 

Τα τροφεία καταβάλλονται από τους γονείς κατά το α΄δεκαήμερο κάθε μήνα . 

Οι αιτήσεις απαλλαγής των τροφείων εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβουλίου μετά από 
υποβληθείσα αίτηση του γονέα στην υπηρεσία . Η υπηρεσία παραπέμπει την αίτηση στην 
Κοινωνική Υπηρεσία του ΝΠΔΔ του Ν.Π.Δ.Δ. Οι κοινωνικοί  Λειτουργοί συντάσσουν 
Κοινωνική έκθεση και η οποία πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως. 

Η περίοδος απαλλαγής αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο  

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την απαλλαγή: 

 Αίτηση του γονέα στην οποία αναλύεται ο λόγος για τον οποίο αιτείται την απαλλαγή 
 αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους και εκκαθαριστικό σημείωμα 

τρέχοντος έτους  
 Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο αποδεικνύει τους λόγους για τον οποίο αιτείται την 

απαλλαγή  
 Ο γονέας με την αίτηση του αποδέχεται την εκπόνηση κοινωνικής έρευνας 
 Η Διοίκηση επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αυτή 

κρίνει σκόπιμο κατά περίπτωση 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ετήσια λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ξεκινά το μήνα 
Σεπτέμβριο κάθε έτους με την προσαρμογή των παιδιών. Η προσαρμογή είναι η εναρκτήρια 
παιδαγωγική δραστηριότητα που η επιτυχία της καθορίζει την ομαλή και αβίαστη ένταξη 
του παιδιού στο πρώτο σχολικό περιβάλλον και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία. Η 
είσοδός του στον σταθμό και επομένως ο πρώτος αποχωρισμός του από το οικογενειακό 
του περιβάλλον πρέπει να γίνεται σταδιακά, αβίαστα και να λαμβάνονται υπ΄ όψη οι 
ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. 

Για το λόγο αυτό οι σταθμοί έχουν θεσπίσει την περίοδο προσαρμογής κατά το μήνα 
Σεπτέμβριο.  

Κατά την περίοδο προσαρμογής των βρεφών – νηπίων ακολουθείται μειωμένο ωράριο στο 
πρόγραμμα φιλοξενίας, με σταδιακό αυξητικό ρυθμό, ως την ολοκλήρωση της 



προσαρμογής τους, οπότε και εφαρμόζεται το πλήρες ωράριο. Το χρονικό διάστημα της 
προσαρμογής εξαρτάται από τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.  

Στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο 
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική 
ανάπτυξη των παιδιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με 
αγάπη, στοργή, φροντίδα, εμπιστοσύνη, αποδοχή και κατανόηση, με διάλογο και 
επεξήγηση. Απαγορεύεται στο προσωπικό των Σταθμών η καταναγκαστική επιβολή 
απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας. Βάση του ημερησίου προγράμματος 
απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ 
τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και 
ασφάλειας.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμογής για τα βρεφικά και νηπιακά τμήματα, σχεδιάζεται 
από το παιδαγωγικό προσωπικό κάθε παιδικού σταθμού. 

Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία 
αυτού όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού, διαλείμματος, 
ανάπαυσης. 

Τα παιδιά μπορεί να παραδίδονται και να παραλαμβάνονται και από άλλο πρόσωπο με 
πλήρη ενηλικίωση που υποδεικνύεται με γραπτή εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση του 
γονέα. 

Ασθένειες Παιδιών 

Αν το παιδί έχει κάποια αλλεργία ή δυσανεξία σε συγκεκριμένα είδη τροφής, οι γονείς 
υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως την υπεύθυνη του παιδικού σταθμού. 

Όταν το παιδί αρρωστήσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού ειδοποιούνται 
έγκαιρα οι γονείς του και το παραλαμβάνουν. Το παιδί παραμένει εκτός του σταθμού έως 
την πλήρη ανάρρωσή του. 

Η επιστροφή μετά από ασθένεια πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος 
παιδιάτρου στην οποία θα αναφέρεται: 

 Η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί και η  αποκατάσταση της υγείας του 
 Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως 

τον Παιδικό σταθμό .Η επιστροφή του παιδιού θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται 
από ιατρική βεβαίωση για την νόσο από την οποία έπασχε το παιδί , αλλά και για την 
αποθεραπεία του. 

 Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού όπως π.χ. ατύχημα, ειδοποιείται ο 
παιδίατρος και η διεύθυνση ,οι οποίοι δίνουν κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του 
περιστατικού, και οι γονείς του παιδιού. 

 Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να έχουν στην διάθεση του σταθμού σταθερό 
τηλέφωνο για επικοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας που το παιδί βρίσκεται στο 
σταθμό ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή εφικτή η επικοινωνία μαζί τους για τους 
ανωτέρω λόγους. 

 Θεραπευτικές αγωγές δεν χορηγούνται από το προσωπικό των σταθμών 
 Σε καμία περίπτωση τα παιδιά δεν μεταφέρονται με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα του 

προσωπικού (καλείται το Ε.Κ.Α.Β.). 
 Σε περίπτωση εμφάνισης ψειρών το παιδί παραμένει τουλάχιστον δυο ημέρες στο σπίτι 

και σε κάθε περίπτωση μέχρι να καθαρίσει από τις ψείρες. 



 Στους Παιδικούς σταθμούς τηρείται βιβλίο συμβάντων στο οποίο αναγράφεται από το 
παιδαγωγικό προσωπικό κάθε σοβαρό περιστατικό (π.χ. ατύχημά, ασθένεια που 
συμβαίνει κατά την παραμονή του παιδιού στον παιδικό σταθμό). 

 Για κάθε παιδί τηρείται φάκελος υγείας που ενημερώνεται από τον παιδίατρο. 

Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του 
λοιπούπροσωπικού του Παιδικού σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα 
μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να 
έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. 

Διατροφή Παιδιών  

Στα βρέφη και τα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά 
τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα). Για τους Σταθμούς που έχουν παρατεταμένη 
(απογευματινή) λειτουργία λαμβάνεται μέριμνα για την επιπρόσθετη διατροφή των 
παιδιών. 

Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις 
για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, μπορεί να ποικίλει από εποχή σε εποχή και 
συντάσσεται από Επιτροπή, στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά παιδίατρος και ο/η 
Προϊστάμενος/Προϊσταμένη του Σταθμού. 

Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και για το διαιτολόγιο λαμβάνονται τα 
προτεινόμενα στην αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), 
όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση τροφής που έχει προετοιμασθεί από τους γονείς/κηδεμόνες 
φιλοξενούμενων παιδιών. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση παιδιών που πάσχουν από το 
νόσημα της κοιλιοκάκης ή πολύ σοβαρή τροφική αλλεργία. Για την υπαγωγή στην 
εξαιρούμενη περίπτωση θα προσκομίζεται βεβαίωση από δημόσιο ιατρικό φορέα .Στις 
εξαιρούμενες περιπτώσεις οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών  θα παραδίδουν στον 
υπεύθυνο της δομής με την πρωινή προσέλευση την κατάλληλη διατροφική παροχή 
(πρωινό-γεύμα ). 

 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Α.1. Μόρια κοινωνικών κριτηρίων 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ –ΒΡΕΦΟΥΣ  5 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (μονογονέας) 20 

ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ  15 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ Ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10 

ΓΟΝΕΑΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 

20 

ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

50 

ΓΟΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ Ή ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΗΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

5 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΡΙΑΣ Ή 
ΕΠΊΔΟΜΑ  Κ.Ε.Α  

15 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΕ ΙΣΧΥ  - ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

10 

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  5 

ΜΗΤΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ 10 

ΜΗΤΕΡΑ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 10 

ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΙΔ. ΤΟΜΕΑ- και 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΑ 

15 

ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

30 

ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ σε ατομική επιχείρηση 10 

 
Α.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - Φορολογητέο Εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό 
σημείωμα τρέχοντος έτους (συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα) 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΡΙΑ 

ΑΠΟ 0,00 ΕΩΣ 5.000 € 50 

ΑΠΟ 5.001 € ΕΩΣ 10.000 € 40 

ΑΠΟ 10.001€ ΕΩΣ 15.000€ 30 

ΑΠΟ 15.001€ ΕΩΣ 20.000€ 25 

ΑΠΟ 20.001€ ΕΩΣ 25.000€ 20 

ΑΠΟ 25.000€ ΕΩΣ 30.000€ 15 

ΑΠΟ 30.000€ ΕΩΣ 40.000€ 10 

ΑΠΟ 40.000€ ΚΑΙ ΑΝΩ 0 

 

 Σε κάθε περίπτωση επανεγγραφής θα αναζητείται αυτεπάγγελτα η μη οφειλή τροφείων 
παλαιοτέρων περιόδων  

 Σε περίπτωση αιτήσεων με ισοψηφία εξετάζεται: 
α. ο αριθμός των  παιδιών της οικογένειας και  
β. το οικογενειακό εισόδημα 

Μετά την επιλογή σας   παιδικό ή βρεφ/κό σταθμό θα πρέπει να προσκομίσετε την  ηλεκτρονική 
αίτηση εκτυπωμένη από το σύστημα  και υπογεγραμμένη , την Ατομική κάρτα νηπίου (πρωτότυπη} 
και την φωτοτυπία των εμβολίων του παιδιού. 


