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Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π)
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Βαλτετσίου & Κ. Βάρναλη

Λυκόβρυση, 29.04.2020

15121 Πεύκη
Πληροφορίες: Δ/ντρια κα Βαρδάκου Σταυρούλα
Τηλέφωνο: 210-8062833 & 210-6141313 (& fax)
e-mail: d.p.s.l.p.1994@gmail.com

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Οι γονείς που επιθυµούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν τα παιδιά τους
στους παρακάτω Δηµοτικούς Βρεφικούς-Παιδικούς Σταθµούς Λυκόβρυσης-Πεύκης
δηλαδή:
➢ 1ος Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Δηµοτικής Κοινότητας Πεύκης,
Διεύθυνση Βαλτετσίου & Κ.Βάρναλη – 15121 Πεύκη
➢ 2ος Δηµοτικός Παιδικός Σταθµός Δηµοτικής Κοινότητας Πεύκης,
Διεύθυνση Εθν.Αντιστάσεως & Γρηγ.Λαµπράκη – 15121 Πεύκη
➢ Δηµοτικός Βρεφικός Σταθµός Δηµοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης,
Διεύθυνση Νικ.Πλαστήρα & Λευκωσίας – 14123 Λυκόβρυση
για το σχολικό έτος 2020 -2021 µπορούν να αποστείλουν
µέσω
ταχυδροµείου τις αιτήσεις στην κεντρική υπηρεσία των Δηµοτικών

Βρεφικών-Παιδικών Σταθµών, που στεγάζεται στον 1ο Δηµοτικό Παιδικό
Σταθµό
Δηµοτικής Κοινότητας Πεύκης
ή µε email
stavroulavardakou@yahoo.gr , από την 11η Μαϊου έως και την 31η
Μαΐου 2020,
Θα γίνονται δεκτά νήπια που έχουν γεννηθεί έως 28/2/2019, δηλαδή την
1/9/2020 να είναι ενάµιση έτους.
Η επιλογή των παιδιών θα γίνει σύµφωνα µε τα κριτήρια του κανονισµού
λειτουργίας των Δηµοτικών Βρεφικών Παιδικών Σταθµών, από πενταµελή
επιτροπή που συγκροτεί το Διοικητικό Συµβούλιο του ΚΟΙΠΑΠ , στην
οποία συµµετέχει η Πρόεδρος (ή ο Αντιπρόεδρος), η Διευθύντρια των
Σταθµών, η Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων των νηπίων , παιδαγωγικό
προσωπικό και Εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης του Δ.Σ του ΚΟΙΠΑΠ. Η
Επιτροπή συντάσσει και επικυρώνει τους πίνακες επιλογής των βρεφών και
νηπίων προς εγγραφή ή επανεγγραφή ανά βρεφικό/παιδικό σταθµό.
Η επιλογή βρεφών και νηπίων θα γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια του
Κανονισµού Λειτουργίας των Δηµοτικών Βρεφικών – Παιδικών
Σταθµών (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ).
ΠΡΟΣΟΧΗ Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται τα παρακάτω
δικαιολογητικά
1) Αίτηση µε συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο της µητέρας ή του
πατέρα ή του κηδεµόνα του παιδιού.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη
γέννησης ή ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης.
3) Βεβαίωση εργοδότη για τους γονείς που εργάζονται ή πρόκειται
να εργασθούν εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης
εγγραφής.
4) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες βεβαίωση ασφαλιστικού
φορέα ή έναρξη επιτηδεύµατος ή τελευταία ασφαλιστική
εισφορά.
5) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του
γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
6) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη
από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του ,
µε τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα µε την

ηλικία του παιδιού. Επίσης αποτελέσµατα φυµατινοαντίδρασης
(Mantoux) , όπως κάθε φορά προβλέπεται από το εθνικό
πρόγραµµα εµβολιασµών.
7) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος για τα εισοδήµατα του
οικονοµικού έτους 2019.
8) Αντίγραφο λογαριασµού ΔΕΚΟ.

Για ορισµένες περιπτώσεις, όπως είναι οι παρακάτω, απαιτείται η
προσκόµιση ειδικών δικαιολογητικών
➢ Για γονέα ή παιδί ΑΜΕΑ , γνωµάτευση ΚΕΠΑ.
➢ Για µονογονεικές οικογένειες δηλαδή:
Παιδί ορφανό ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα (εφόσον
αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης).
Διαζευγµένοι γονείς ή εν διαστάσει βεβαίωση επιµέλειας
αρµόδιου δικαστηρίου ή διαζευκτήριο.
Μη αναγνωρισµένο παιδί υπεύθυνη δήλωση της µητέρας ότι το
τέκνο της δεν έχει αναγνωρισθεί και ότι η ίδια ασκεί τη γονική
µέριµνα.
➢ Για στρατευµένους , βεβαίωση από την αρµόδια στρατιωτική
υπηρεσία.
➢ Για φοιτητές ή σπουδαστές , βεβαίωση από τη γραµµατεία της
σχολής.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Θα δίνονται στον 1ο παιδικό σταθµό Πεύκης από
6/5/2020 τις εργάσιµες ηµέρες από 8.00 πµ έως 14,00µµ στα τηλέφωνα
2108062833 και 2106141313.
Τα έντυπα θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Δήµου www.likovrisipefki.gr και στις εισόδους του Δηµαρχείου ΛυκόβρυσηςΠεύκης και του πρώην Δηµαρχείου Λυκόβρυσης.
ΤΑ Δ Ι Κ Α Ι ΟΛ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α ΘΑ Υ Π Ο Β Α Λ Λ Ο Ν ΤΑ Ι Σ Ε
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5/2020.
Οι λίστες µε τα ονόµατα των παιδιών που τελικά θα εγγραφούν, θα
αναρτηθούν στους 3 παιδικούς σταθµούς , στο Δηµαρχείο Λυκόβρυσης –

Πεύκης, στο πρώην Δηµαρχείο Λυκόβρυσης καθώς επίσης και στην
ιστοσελίδα του Δήµου.
Για τη σχολική χρονιά 2020-2021 η οικονοµική συµµετοχή καθορίστηκε µε
την υπ΄αριθ.15/2020απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΚΟΙΠΑΠ.
Τα κλιµάκια εισοδήµατος περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και δεν θα
είναι µεταβλητά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι γονείς
εντάσσονται σε αυτά ανάλογα µε το φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα
του εκκαθαριστικού τους.
Αναλυτικά:
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΒΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
0 έως 10,000,00

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
0

ΣΥΝΟΛΟ
0,00

10,001,00 έως 15,000,00

30,00 Χ 11 µήνες

330,00

15.001,00 έως 20,000,00

80,00 Χ 11 µήνες

880,00

20,001,00 έως 30,000,00

120,00 Χ 11 µήνες

1,320,00

30,001,00 έως 40,000,00

160,00 Χ 11 µήνες

1,760,00

40,001,00 έως 50,000,00

180,00 Χ 11 µήνες

1,980,00

50,001,00 έως 60,000,00

240,00 Χ 11 µήνες

2,640,00

60,001,00 και άνω

280,00 Χ 11 µήνες

3,080,00

➢ Οι πολύτεκνες οικογένειες καθώς και οι οικογένειες που έχουν
δύο ή τρία παιδιά που φιλοξενούνται την ίδια χρονική περίοδο
στους παιδικούς σταθµούς:
. Για φορολογητέο εισόδηµα έως 18.000,00 δεν θα πληρώνουν
τροφεία για το ένα παιδί.
. Για φορολογητέο εισόδηµα έως 24.000,00 δεν θα καταβάλλει
εισφορά το 1ο παιδί ενώ το 2ο ή 3ο παιδί (που φιλοξενείται την

ίδια περίοδο στον παιδικό σταθµό) θα καταβάλλει το 50% στα
εκάστοτε προβλεπόµενα τροφεία.
. Για φορολογητέο εισόδηµα από 24.001,00 έως 30.000,00 θα
καταβάλλει τροφεία το 30% στα εκάστοτε προβλεπόµενα
τροφεία.
. Για φορολογητέο εισόδηµα από 30.001,00 έως 36.000,00
αντίστοιχα το 50% στα εκάστοτε προβλεπόµενα τροφεία.
. Για φορολογητέο εισόδηµα από 36.001,00 έως 42.000,00
αντίστοιχα το 70% στα εκάστοτε προβλεπόµενα τροφεία.
. Για
φορολογητέο εισόδηµα από 42.001,00 και άνω θα
καταβάλλονται κανονικά τα προβλεπόµενα τροφεία.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ 50% ΣΤΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΤΡΟΦΕΙΑ.
Επίσης όλα τα παραπάνω θα ισχύουν και για τα παιδιά οικογενειών ,
στις οποίες υπάρχει µέλος µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
. Επανεγγραφή νηπίων

100 µόρια

. Κάτοικος Λυκόβρυσης – Πεύκης

300 µόρια

. Γονείς εργαζόµενοι

100 µόρια

. Γονείς άνεργοι

60 µόρια

. Μητέρα ή πατέρας άνεργος

40 µόρια

. Μονογονειακή οικογένεια

20 µόρια

. Παιδί ορφανό

20 µόρια

. Διαζευγµένοι γονείς

20 µόρια

. Γονείς ΑΜΕΑ µε 67% αναπηρία

20 µόρια

. Γονέας φοιτητής ή σπουδαστής

20 µόρια

. Γονέας στρατεύσιµος

20 µόρια

. Πολύτεκνη οικογένεια

30 µόρια

. Τρίτεκνη οικογένεια

20 µόρια

. Παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο
Δίκτυο δοµών κατά της βίας
των γυναικών

20 µόρια

. Παιδιά που προέρχονται από οικογένειες
όπου µέλος 1ου βαθµού παρουσιάζει
σωµατική ή πνευµατική αναπηρία

20 µόρια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
. Εισόδηµα

0

έως 10.000

100 µόρια

. Εισόδηµα 10.001 έως 20.000

75 µόρια

. Εισόδηµα 20.001 έως 30.000

50 µόρια

. Εισόδηµα 30.001 έως 40.000

25 µόρια

. Εισόδηµα 40.001 και άνω

0 µόρια

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 11 ΜΗΝΕΣ ,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΤΟΥΣ (π.χ. είτε φοιτήσει 11 µήνες , είτε 9 το ποσό των τροφείων θα
καταβληθεί στο ακέραιο).
Με την υπ΄αριθ.16/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΟΙΠΑΠ καθορίστηκε
η οικονοµική συµµετοχή για όσους επιθυµούν να κάνουν χρήση του
σχολικού λεωφορείου , η οποία ανέρχεται στο ποσό των 40,00 ΕΥΡΩ /

µήνα, ανεξάρτητα από το αν χρησιµοποιηθεί πρωί ή /και µεσηµέρι και
από το πόσες ηµέρες το µήνα.
Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ θα γίνεται σε 11 µηνιαίες δόσεις στην
Τράπεζα EUROBANK στον λογαριασµό υπ΄αριθ.
0026.0315.850200505459 ή µέσω e – banking στον αριθ.
ΙΒΑΝ
GR9702603150000850200505459 µε αιτιολογία κατάθεσης
υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο του παιδιού.
Οι δόσεις θα καταβάλλονται στα παρακάτω χρονικά διαστήµατα
. η 1η δόση από

16 έως 30 Σεπτεµβρίου

. η 2η δόση από

15 έως 31 Οκτωβρίου

. η 3η δόση από

15 έως 30 Νοεµβρίου

. η 4η δόση από

15 έως 31 Δεκεµβρίου

. η 5η δόση από

15 έως 31 Ιανουαρίου

. η 6η δόση από

15 έως 28 Φεβρουαρίου

. η 7η δόση από

15 έως 31 Μαρτίου

. η 8η δόση από

15 έως 30 Απριλίου

. η 9η δόση από

15 έως 31 Μαίου

. η 10η δόση από

15 έως 30 Ιουνίου

. η 11η δόση από

15 έως 31 Ιουλίου

Εφόσον επιλεγεί το παιδί αλλά τελικά δεν παρακολουθήσει το
πρόγραµµα των βρεφικών-παιδικών σταθµών θα πρέπει να υποβληθεί
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ στην κεντρική υπηρεσία των δηµοτικών
βρεφικών- παιδικών σταθµών.
Για την επανεγγραφή των παιδιών που ήδη φοιτούν στους βρεφικούςπαιδικούς σταθµούς, απαιτείται εκ νέου υποβολή αίτησης (η οποία
εντάσσεται στο σύστηµα µοριοδότησης).

Σε περίπτωση παράλειψής της, αυτό θα σηµαίνει ότι δεν είναι
επιθυµητή η επανεγγραφή του παιδιού και ως εκ τούτου θα διαγραφεί
από τη δύναµη του σταθµού για την επόµενη χρονιά.
Σε περίπτωση διαζευγµένων γονιών µε αντιπαράθεση , όσον αφορά την
παραλαβή και παράδοση των παιδιών, θα τηρούνται οι αποφάσεις του
δικαστηρίου οι οποίες θα προσκοµίζονται στην κεντρική υπηρεσία των
παιδικών σταθµών.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
www.eetaa.gr

Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΑΠ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΜΑΛΑΚΗ

