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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Προς τους γονείς που επιθυμούν να γράψουν το παιδί τους στη δύναμη των 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Γλυφάδας για το σχολικό έτος 2020-2021 σας 
ενημερώνουμε ότι: 

 
 Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί  Γλυφάδας  λειτουργούν βάσει του 
Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών  Παιδικών και  Βρεφ/κών 
Σταθμών ΦΕΚ 4249/Τ’Β/5-12-2017. 
 Το Νομικό Πρόσωπο Κ.Α.Π.ΠΑ., στο οποίο και υπάγονται οι «Δημοτικοί 

Παιδικοί Σταθμοί», Δήμου Γλυφάδας, έχει τέσσερα (4) παραρτήματα που 
λειτουργούν για νήπια, τρία (3) παραρτήματα για βρέφη και ένα (1) για 
νήπια και βρέφη, στις παρακάτω Διευθύνσεις: 

 Γραφείο Α’ Παιδικού Σταθμού: Βορείου Ηπείρου 119 – 121 (νήπια), 
τηλ:210 9622831& fax: 210 9623261. 

 Γραφείο Α’ Βρεφικού Σταθμού: Βορείου Ηπείρου 119 – 121 (βρέφη), 
τηλ: 210 9625226. 

 Γραφείο Β’ Παιδικού Σταθμού: Αγίας Τριάδος 22 (νήπια), 
τηλ: 210 9622492. 

 Γραφείο Γ’ Βρεφονηπιακού Σταθμού : Ψηλορείτου 70
Α’ 

(βρέφη και νήπια), τηλ: 210 9612210. 

 Γραφείο Δ’ Παιδικού Σταθμού: Πύργου 3Α’ (νήπια),  
       τηλ: 210 9624140 & fax: 210 9610779. 

 Γραφείο Στ΄ Παιδικού Σταθμού: Πανδώρας 54 & 
Θεμιστοκλέους (νήπια), τηλ.210 8981079. 

 Γραφείο Β’ Βρεφικού Σταθμού: Χ. Νέζερ 25 & Θεμιστοκλέους 
(βρέφη) , τηλ.210-8983751. 

 Γραφείο Ε’ Βρεφικού Σταθμού: Υψηλάντου 53 & Σ.Βέμπο 
(βρέφη). 

                     Επισημάνεται πως υπάρχει δυνατότητα επιλογής έως τρεις σταθμούς. 
 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 

 Στα Βρεφικά τμήματα εγγράφονται βρέφη από οκτώ (8) μηνών ως δυόμισι 
(2,5) ετών, ενώ στα νηπιακά τμήματα εγγράφονται νήπια ηλικίας από 
δυόμισι (2,5) ετών ως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση. 

  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 

 Οι ώρες λειτουργίας των παραρτημάτων των Δ.Π.Σ. είναι από 
7:00π.μ. ως 16:00μ.μ. 

 
Οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν τα Σάββατα, τις Κυριακές, κατά τις 
επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και την ημέρα αργίας και 
εορτής του πολιούχου του Δήμου Γλυφάδας. 



Οι παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν: 
 1 -  31 Αυγούστου 
 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου (εορτές Χριστουγέννων) 
 Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (εορτές Πάσχα) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
 

Η προσέλευση  των νηπίων και βρεφών γίνεται από  τις 7:00π.μ. έως τις 

9:00π.μ. Μετά την ώρα αυτή δεν γίνονται δεκτά νήπια και βρέφη εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων, για τις οποίες οι γονείς θα ειδοποιούν την υπεύθυνη 
του Σταθμού. 

 Η αποχώρηση είναι δυνατή από τη 13:00μ.μ. ως τις 16:00μ.μ. ανάλογα με 
την επιθυμία των γονέων, κατόπιν γραπτής δήλωσης τους.  

       Ωράρια αποχώρησης: 13:00μ.μ.-14:00μ.μ και 15:30μ.μ-16:00μ.μ.  
 

Οι γονείς ή κηδεμόνες παραδίδουν τα παιδιά στις Παιδαγωγούς τους από τις 
οποίες και τα παραλαμβάνουν. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και από 
άλλο ενήλικο πρόσωπο, που υποδεικνύεται με γραπτή Υπεύθυνη Δήλωση 
από το γονέα. Τα παιδιά μπορούν να παραλαμβάνονται νωρίτερα, εφ’ όσον 
υπάρχουν ειδικοί λόγοι, για τους οποίους οι γονείς ενημερώνουν την 
Υπεύθυνη του Π.Σ. 

 
  

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ 
 

Για να είναι η προσαρμογή των νέο-εγγεγραμμένων παιδιών στους 
Παιδικούς Σταθμούς ομαλή και σύμφωνη με τις αρχές της Σύγχρονης 
Παιδαγωγικής Επιστήμης, γίνεται σταδιακά, ακολουθώντας τον 
προγραμματισμό της προϊσταμένης του Παιδικού Σταθμού και του 
παιδαγωγικού προσωπικού. 

 
 

 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜA 
 

 Στα πλαίσια των παιδαγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων τα  
παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν επιλεγμένες θεατρικές 
παραστάσεις, κουκλοθέατρο, βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ 
εντός του Παιδικού Σταθμού. 

 Διοργανώνονται εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα, τις Απόκριες, και στη λήξη  
του έτους, με έκθεση των εργασιών των παιδιών, σκετς, παιχνίδια, bazaar κ.α. 

 Πραγματοποιείται ιατρική ενημέρωση των γονέων από τον/την παιδίατρο 
των Παιδικών Σταθμών. 

 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

Η διατροφή των παιδιών καλύπτεται πλήρως από τον Παιδικό Σταθμό σύμφωνα με 
επιλεγμένο διαιτολόγιο σε συνεργασία παιδιάτρου και προϊσταμένης των Παιδικών 
Σταθμών. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση κερασμάτων παρασκευασμένων εντός 

Παιδικού Σταθμού, βάσει του άρθρου 11 παρ.2 του υπ΄ αριθ. 4249 Πρότυπου 
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών «μη 
χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά 
γλυκαντικές ουσίες, αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη και αλάτι».  

 

 
 



ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

- Όταν το παιδί αρρωστήσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Π.Σ., 
ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς του και το παραλαμβάνουν. Το παιδί παραμένει 
εκτός του Παιδικού Σταθμού ως την πλήρη ανάρρωσή του. 
- Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος  (π.χ.  εποχική γρίπη,  Covid 19 κ.λ.π.), οι 

γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τον Π.Σ. ώστε να τους δίνονται 
συμπληρωματικές οδηγίες και συστάσεις από την παιδίατρο των Παιδικών Σταθμών. 
Η επιστροφή πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος Παιδίατρου, 
στην οποία αναφέρεται: 

1. Η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί 
2. Η αποκατάσταση της υγείας του. 
 

- Σε συγκεκριμένα νοσήματα το παιδί πρέπει να μείνει στο σπίτι μετά από τη 
σύσταση του Παιδιάτρου των Π.Σ. 

 

- Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά παιδιών στο χώρο του Παιδικού 
Σταθμού, όπως π.χ. ατύχημα, η Προϊσταμένη οφείλει να καλέσει το ΕΚΑΒ για 
διακομιδή του παιδιού, ενώ ταυτόχρονα  ενημερώνει τους γονείς του. 

- Θεραπευτικές αγωγές δεν χορηγούνται από το προσωπικό των Παιδικών 
Σταθμών (αριθμ. 21/2014  Απόφασης  Δ.Σ. του Κ.Α.Π.ΠΑ). 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ 
 

Η ενεργητική συμμετοχή των γονέων αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την 
αποδοτικότερη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών και, ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητη η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις γονέων με στόχο την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση σε θέματα αγωγής και ψυχολογίας των παιδιών τους. 

 
Επισκέψεις για γνωριμία στο χώρο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών γίνονται 
κατόπιν επικοινωνίας με την Προϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού.  

 
 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

 
Σας γνωρίζουμε ότι, το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
(ΕΣΠΑ) θα λειτουργήσει και κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Οι γονείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις 
προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και σε 

αυτό και να παραλάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher). 

 
Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη δράση υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
μετά από ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
1.στα γραφεία του ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ (Β. Τσιτσάνη και Καραϊσκάκη 34, Γλυφάδα) 
2. στα γραφεία αθηνών της ΕΕΤΑΑ (Μυλλέρου 73-75, Αθήνα)  
3. στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr – παιδικοί σταθμοί 
4. στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας :www.glyfada.gr – ανακοινώσεις. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eetaa.gr/


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

 Αίτηση συμπληρωμένη. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 Βεβαίωση υγείας νηπίων-βρεφών (επισυνάπτεται της αίτησης) συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο των κάτωθι σελίδων του 
βιβλιαρίου υγείας: 

1. Της σελίδας με τα στοιχεία του παιδιού. 

2. Της σελίδας παιδιατρικής εξέτασης κατά την έξοδο από το μαιευτήριο. 

3. Των σελίδων των εμβολίων που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την 
ηλικία του παιδιού σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
(Απόφαση Υπ. Υγείας Υ1/ΓΠ 161682/2008). 

 Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται της αίτησης.)  
 Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να 

εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό 

του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της 

αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης. 

 Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης ενσήμων στην οποία να περιλαμβάνεται το 

τελευταίο τρίμηνο για γονείς μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα. 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες αντίγραφο πληρωμής τελευταίου διμήνου στον 
ασφαλιστικό τους φορέα. 

 Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των 

γονέων που είναι άνεργοι. 

      Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και εκκαθαριστικού 
σημειώματος για το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.  

      Φωτοαντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η.,  Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. 
 Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον παιδικό και βρεφικό σταθμό 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι: για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. άδεια νόμιμης παραμονής 
στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για 
πολίτες Ε.Ε. βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους Ε.Ε. (τμήμα  αλλοδαπών 
Ν/Α Αττικής – Ελληνικό). Ομοίως ισχύει και για τους ομογενείς. 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο. 
 

 
 

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά: 
 

 Αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) για αναπηρία γονέων ή 
τέκνου. 

 Αντίγραφο αγωγής διαζυγίου ή διατροφής ή πρακτικό κατανομής της κοινής 
περιουσίας  για συναινετικό διαζύγιο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, 
οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση τους. 

 Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς ή τέκνα 
που είναι φοιτητές ή σπουδαστές). 

 Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Οι αιτήσεις κρίνονται από την επιτροπή αξιολόγησης και το Δ.Σ. με βάσει τα 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που μοριοδοτούνται ως ακολούθως: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - ΜΟΡΙΑ 
 

 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά) 

ΜΟΡΙΑ 
Μέχρι 10.000,00€  100 

10.000,01€ έως 15.000,00€ 95 

15.000,01€ έως 20.000,00€ 90 

20.000,01€ έως 25.000,00€ 85 

25.000,01€ έως 30.000,00€ 78 

30.000,01€ έως 35.000,00€ 71 

35.000,01€ έως 40.000,00€ 63 

40.000,01€ έως 45.000,00€ 55 

45.000,01€ έως 50.000,00€ 46 

50.000,01€ και άνω  37 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ – ΜΟΡΙΑ 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΟΡΙΑ 

Εργασιακή 
Απασχόληση 

Εργαζόμενες μητέρες (μισθωτές, 
αυτοαπασχολούμενες) πλήρους απασχόλησης 
με πλήρες εισόδημα στο εκκαθαριστικό 

40 

Εργαζόμενες νεοπροσλαμβανόμενες μητέρες 
πλήρους απασχόλησης  

35 

Εργαζόμενες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 30 

Εργαζόμενες με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης 

25 

 
Άνεργη μητέρα με βεβαίωση ΟΑΕΔ  5 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες, 
χήρες) 

30 

Μονογονεϊκές οικογένειες (διαζευγμένες ή σε 
διάσταση) 

20 

Αριθμός ανήλικων τέκνων ή ενηλίκων στην 
οικογένεια που συνεχίζουν σπουδές 
(βεβαίωση σχολής) 

x 5 

Μητέρες με αναπηρία 67% και άνω 30 

Παιδί στην οικογένεια με αναπηρία 35% και 
άνω 

25 

Πατέρας με αναπηρία 67% και άνω  20 

Γονέας φοιτητής (έως 25 ετών) ή 
στρατευμένος 

15 

Γονέας φοιτητής άνω των 25 ετών 10 

 
Δίδυμα τέκνα 15 

 
Τρίδυμα τέκνα 20 

 



 Επισημαίνεται ότι όλες οι επανεγγραφές θα μοριοδοτηθούν με 30% επί 
του συνολικού αριθμού μορίων που θα συγκεντρώσουν. 

 Τα παιδιά των εν ενεργεία εργαζομένων του Δήμου θα μοριοδοτηθούν 
με 50% επί του συνολικού αριθμού μορίων που θα συγκεντρώσουν. 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο υπολογισμός της οικονομικής εισφοράς γίνεται με βάση τα 

συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα και το  καταβαλλόμενο ποσόν,   

κλιμακωτά, έχει  ως εξής: 

 
 Οικογενειακό   Εισόδημα Μηνιαίως 

1. Από        0,00€ ως   10.000,00€ 0,00€ 

2. Από   10.001,00€ ως   15.000,00€ 10,00€ 

3. Από   15.001,00€ ως   20.000,00€ 20,00€ 

4. Από   20.001,00€ ως   25.000,00€ 30,00€ 

5. Από    25.001,00€ ως   30.000,00€ 40,00€ 

6. Από   30.001,00€ ως   35.000,00€ 50,00€ 

7. Από   35.001,00€ ως  40.000,00€ 80,00€ 

8. Από   40.001,00€ ως   45.000,00€ 110,00€ 

9. Από   45.001,00€ ως   50.000,00€ 150,00€ 

10. Από   50.001,00€ ως   70.000,00€ 180,00€ 

11. Από   70.001,00€ και πάνω 200,00€ 

 

Για τα δεύτερα παιδιά κάθε οικογένειας, που φιλοξενούνται στα 
παραρτήματα, θα καταβάλλεται το ήμισυ της οικονομικής εισφοράς που 
καταβάλει το πρώτο παιδί. 

Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς πρέπει να εξοφλείται από 1η 
έως 15η κάθε μήνα (το ά 15νθήμερο) και το ποσό θα κατατίθενται με 
μέριμνα των γονέων και κηδεμόνων σε όλα τα υποκαταστήματα της 
Τράπεζας  που θα υποδείξει το ΝΠΔΔ. Ως καταθέτης θα αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο του βρέφους ή νηπίου και ως αποδέκτης το Ν.Π.Δ.Δ. « 
Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση». 

Η οικονομική εισφορά είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα της 
φιλοξενίας του βρέφους ή νηπίου, από την ημερομηνία εγγραφής του 
παιδιού έως την 31η Ιουλίου. Σε καμία περίπτωση διαγραφής δεν 
επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί. 
 
 

 
 
 
 



 
 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΤΡΟΦΕΙΩΝ 

 

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ των πολυτέκνων οικογενειών που έχουν από τέσσερα 

(4) παιδιά και πάνω για την στήριξή τους με οικογενειακό εισόδημα 

έως 40.000,00€ και από 40.001,00€  το ποσό των 50,00€ μηνιαίως. 

2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ των οικογενειών στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων 

ή τέκνο αυτών έχει αναπηρία από 67% και πάνω. 

3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ τέκνων μονογονεϊκών οικογενειών (άγαμες – ορφανά) με 
ατομικό εισόδημα έως του ποσού των 15.000€. 

4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ του τρίτου παιδιού όταν στη δύναμη του Σταθμού 

είναι εγγεγραμμένα και τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας. 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

 Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους Παιδικούς-
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του νομικού προσώπου και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω 
περιπτώσεις: 

 
α)  Όταν το ζητήσουν με αίτηση τους οι γονείς  ή οι κηδεμόνες των παιδιών. 

β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των 

παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από 

προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και ειδικό γιατρό. 

γ) Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή 

εφόσον αυτή προβλέπεται για χρονικό διάστημα πέραν των δυο (2) μηνών, 

χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν 

αυτοί να καταβάλλουν το  οφειλόμενο ποσό. 

δ) Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους 

γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους 

λειτουργίας του Σταθμού. 

ε) Όταν κατ’ εξακολούθηση πέραν του ενός (1) μηνός (συνεχόμενα) απουσιάζουν 

αδικαιολόγητα από τον Σταθμό. 

Οι αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα 

εξαιρεθούν από την διαδικασία αξιολόγησης. 

 

  



 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Επανεγγραφές νηπίων και βρεφών δεν θα γίνονται δεκτές  
εάν δεν εξοφληθούν τυχόν προηγούμενες οφειλές τροφείων. 

 
 

Η παρούσα ανακοίνωση εγκρίθηκε με την αρ. 47/2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Κ.Α.Π.ΠΑ. 

 

 

Η Πρόεδρος 

 

Παπάζογλου Μαρία 

 

 


