
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

Με βάση τον πρότυπο κανονισµό λειτουργίας δηµοτικών παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθµών (ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017) και την υπ΄ αριθµ. 50/2013 Απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε µε την 46/2018 όπου εγκρίθηκαν µε τις υπ΄ 

αριθµ. 129/2013 και 75/2018 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Α) ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

1. Οι αιτήσεις εγγραφής µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Παιδικό Σταθµό 
από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου  από 8:30 π.µ. έως 13:30 µ.µ.. 

2. Αίτηση που δε θα έχει όλα τα δικαιολογητικά δε θα µπαίνει στη διαδικασία επιλογής. 
3. Μετά την ανάρτηση των αποτελεσµάτων και για 5 ηµέρες θα γίνονται δεκτές οι ενστάσεις των 

γονέων όσον αφορά τα αποτελέσµατα. 
4. ∆ικαίωµα εγγραφής έχουν τα νήπια από 18 µηνών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο. 
5. Εγγράφονται νήπια αποδεδειγµένα εργαζόµενων γονέων και επειδή οι αιτήσεις είναι 

περισσότερες από τις κενές θέσεις που υπάρχουν γίνεται αξιολόγηση και κατάταξη όλων 
σύµφωνα µε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια. 

6. Αλλοδαποί, παλλινοστούντες ή µετανάστες α) Για να γίνει δεκτή η αίτησή τους, θα πρέπει να 
έχουν άδεια παραµονής.  

7. Αντικατάσταση αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 

8. Οικονοµική συµµετοχή των γονέων: Βάση του ΦΕΚ 16/16-8-1999,καθώς και της Υπουργικής 
απόφασης µε αριθµό 41087/29-11-2017, στους Παιδικούς Σταθµούς υπάρχει οικονοµική 
συµµετοχή των γονέων το ύψος της οποίας προσδιορίζεται από τη φορολογική δήλωση και 
κυµαίνεται από 24-60 ευρώ  το µήνα, σύµφωνα και µε την 8/2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆, όπως επικυρώθηκε µε την 166/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ωρωπού. 
    

Β) ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

Μονογονεική οικογένεια (γονείς άγαµοι, σε χηρεία , διαζευγµένοι 

ή σε διάσταση κ.α.) 
50 

Αριθµός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια 10 
Στην οικογένεια άτοµο µε αναπηρία πάνω από 67% 30 

Γονέας στρατευµένος 15 
Ένας γονέας φοιτητής 20 

Και οι δύο γονείς φοιτητές 40 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

Από 0,00 – 12.000,00€ 50 
12.001,00 – 16.500,00€ 40 
16.501,00 – 21.000,00€ 30 
21.001,00 – 25.500,00€ 20 
25.501,00 – 30.000,00€ 10 
30.001,00 – 40.000,00€ 5 

40.001,00 – και άνω 0 
 

 



Τα εισοδήµατα σε όλες τις περιπτώσεις αφορούν αθροιστικά το φορολογητέο εισόδηµα που 

προκύπτει από το εκκαθαριστικό σηµείωµα και των δύο γονέων, είτε κάνουν κοινή φορολογική δήλωση είτε 

όχι. 

Γ) ∆ΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 

o Μετά από αίτηση του γονέα ,στην οποία αναφέρεται ο λόγος που   ζητά τη διαγραφή. 
o Όταν το νήπιο απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα µήνα (συνεχόµενα) και µετά 

από έγγραφη ειδοποίηση από το ΝΠ∆∆. 
o Όταν οι γονείς δε συµµορφώνονται κατ` εξακολούθηση µε το πρόγραµµα του 

ωραρίου και τους όρους λειτουργίας του Παιδικού Σταθµού. 
o Όταν εµφανιστούν σοβαρά  προβλήµατα στη συµπεριφορά ή στην υγεία των 

παιδιών, αφού προηγηθεί επικοινωνία για ενηµέρωση  µε τους γονείς. 
o Όταν οι γονείς δε καταβάλλουν την οικονοµική  συνεισφορά που τους αναλογεί για 

χρονικό διάστηµα πέραν του ενός µηνός από την ηµεροµηνία που υποχρεούνται, 
χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, µετά από έγγραφη ειδοποίησή  τους.  

o Επισηµαίνεται  ότι σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας  η οικονοµική συνεισφορά 
καταβάλλεται κανονικά. Μη καταβολή των εισφορών  συνιστά λόγο διαγραφής του 
νηπίου. 

o Σε περίπτωση διαγραφής του νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονοµική εισφορά που έχει 
καταβληθεί. (Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει για µείωση ή απαλλαγή 
από την καταβολή µηνιαίας οικονοµικής συνεισφοράς, για ειδικά κοινωνικά 
περιστατικά.)    

 

Οι περιπτώσεις που δεν αναφέρονται σε όλα τα ανωτέρω θα ρυθµίζονται µε απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 


