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• Στα Παιδικά Τµήµατα γίνονται δεκτά τα νήπια που την 1η Σεπτεµβρίου κλείνουν τα 
2,5 έτη δηλαδή έχουν γεννηθεί µέχρι 28-2-2011 

• Στο Βρεφικό Τµήµα γίνονται δεκτά τα παιδιά που την 1η Σεπτεµβρίου κλείνουν τους 
18 µήνες 

• Οι αιτήσεις επανεγγραφής και εγγραφής θα γίνονται δεκτές από 20-5-2013 έως 
και 15-6-2013 και θα υποβάλλονται στην προϊσταµένη του σταθµού της πρώτης 
προτίµησης. 

• Θα ικανοποιηθούν πρώτα οι αιτήσεις επανεγγραφής µε την προϋπόθεση να πληρούν 
τα κριτήρια εγγραφής. 

 

 Καθορισµός τροφείων  για το σχολικό έτος 2013-2014 όπως παρακάτω : 
 
-Με οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 15.000 € και τα ορφανά ανεξαρτήτου  εισοδήµατος, 40,00   
€ µηνιαίως. 
-Με οικογενειακό εισόδηµα από 15.000 € έως 25.000 € 65,00 € µηνιαίως. 
-Με οικογενειακό εισόδηµα από 25.000 € έως 35.000 € 80,00 € µηνιαίως. 
-Με οικογενειακό εισόδηµα από 35.000 € έως 50.000 € 120,00 € µηνιαίως. 
-Με οικογενειακό εισόδηµα άνω των 50.000 € 150,00 € µηνιαίως. 
 
 Για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας θα καταβάλλονται τροφεία 20% λιγότερα από 
τα τροφεία του πρώτου παιδιού και για το τρίτο παιδί θα καταβάλλονται 10% λιγότερα 
του δευτέρου παιδιού. Από το τέταρτο παιδί και πάνω δεν θα καταβάλλοντα τροφεία. 
 
 Όσοι από τους γονείς εργάζονται σε φορείς ( π.χ. ∆ΕΚΟ, τράπεζες) που 
επιδοτούνται για τα δίδακτρα των παιδιών τους στους σταθµούς θα καταβάλουν όλο 
το επίδοµα έκτος αν το ποσόν είναι µικρότερο της µηνιαίας εισφοράς της κλίµακας 
οπότε και υποχρεούνται να καταβάλουν τη διαφορά. 
 
 Όσοι από τους γονείς ή κηδεµόνες αρνούνται να προσκοµίσουν φορολογικά 
στοιχεία θα τα δηλώνουν µε Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθ.8 παρ. 4 Ν.1599/1986) και θα 
καταβάλουν υποχρεωτικά 150,00 € µηνιαίως. 
 
Τα τροφεία καταβάλλονται κάθε  µήνα στην Τράπεζα  millennium  
Σε περίπτωση µη καταβολής των τροφείων πέρα των δύο (2) µηνών τα παιδιά θα 
παραπέµπονται  στο ∆.Σ. για διαγραφή σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού 
 Ο γονέας που επιθυµεί την διακοπή της φιλοξενίας του παιδιού του πρέπει να το δηλώνει 
εγγράφως στην υπηρεσία προκειµένου να µην του χρεώνονται τα τροφεία. 
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