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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Οι αιτήσεις εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

του  ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α  για  το σχολικό  έτος   2022-2023  θα   πραγματοποιηθούν  αποκλειστικά  μέσω 

ψηφιακής πλατφόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://okppdk.gr. 

Επίσης αιτήσεις γίνονται δεκτές σε όλη τη διάρκεια του έτους και μέχρι τις 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 /05/2022 (ώρα 8.οο π.μ) και θα 

διαρκέσει έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ  08/06/2022 (ώρα 24.00). 

Στο ΣΥ.ΚΟΙ.ΠΑ «Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας»  για το έτος 2022-

2023 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω Παιδικοί- Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: 

 

Στον ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 Βρεφικός Σταθμός ‘’Μαρμελίνια’’ ( Βρέφη από 6 μηνών) , Π. Κωνσταντά  75 –

Τηλ.2661037065 Προϊσταμένη :               Κα Μαρίτσα Τζένη-                                                  

e-mail:marmelinia @okppdk.gr 

 Β Βρεφικός Σταθμός ,  (Βρέφη από 8 μηνών) ,Ακαδημίας 3 τηλ. 2661032176 

Προϊσταμένη: κα  Μπερεδήμα Αλίκη- e-mail: okppdk@gmail.com 

 Β’ Δημοτικός  Παιδικός Σταθμός ,Ν. Ζαμπέλη 3 –Τηλ.2661024326 Προϊσταμένη :                        

Κα Γκαγκιούζη Παναγιώτα-                 e-mail: 2os.pedikos@okppdk.gr 

 Γ ‘ Βρεφικός Σταθμός ( Βρέφη από 8 μηνών),Κολοκοτρώνη 23  

Τηλ. Επικοιν: 2661081873  Δ/ντρια κα Ανδριώτη Αναστασία ή Τμηματάρχης 

Παιδικών Σταθμών κα Κουρτέση Ευτυχία   e-mail: okppdk@gmail.com 

 

https://okppdk.gr/
mailto:2os.pedikos@okppdk.gr


 Γ’  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Ναπολέοντος Ευαγγέλου 27-Τηλ.2661025656  

Προϊσταμένη  :Κα Αρώνη Ελπίδα-                      e-mail: 3os.pedikos@okppdk.gr 

 Ε’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  , Καββαδά  24-Τηλ.2661048723 Προϊσταμένος:                             

-   Κος Χριστοδούλου  Ευάγγελος-             e-mail: 5os.pedikos@okppdk.gr 

 Α΄ Βρεφικός  Σταθμός Κέρκυρας ( Βρέφη από 8 μηνών) , 4οχλμ Εθν. Λευκίμμης, 

Θέση Τσάρου-Τηλ.2661046581     Προϊστμένη:     Κα .Κούρτογλου Ελένη-                      

e-mail:tsarou.vrefikos@okppdk.gr 

 Βρεφονηπιακός Σταθμός ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ( βρέφη από 2 μηνών) , ΠΟΝΤΙ –τηλ. 

2661056231  Υπεύθυνη: κα Μακρή Ελένη-                   

 e-mail:achilliou.vrefikos@okppdk.gr 

 Παιδικός Σταθμός  Παρελείων, Μάρμαρο-Τηλ. 2661051370 Υπεύθυνη: κα Ρίγγα 

Κωνσταντίνα     e-mail: marmaro.pedikos@okppdk.gr 

 Α’ Δημοτικός Παιδικός  Σταθμός Φαιάκων ,Κάτω Κορακιάνα –Τηλ. 2661093222 

Προϊσταμένη:  Κα Παππά Αικατερίνη-  e-mail: korakiana.pedikos@okppdk.gr 

 Β Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  Φαιάκων, Σγουράδες –Τηλ. 2663092192 

Προϊσταμένη :  Κα Καμπουρογιάννη Βασιλική—   e-

mail:sgourades.pedikos@okppdk.gr 

 

Στον ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 Βρεφονηπιακός Σταθμός  ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ( βρέφη από 8 μηνών),  Αγ. Ματθαίος -               

Τηλ. 2661075104 Υπεύθυνη: κα Μπόγδου Πηνελόπη – 

                                   e-mail: agiosmatheos.vrefikos@okppdk.gr 

 Παιδικός Σταθμός Κορισσίων  , Περιβόλι –Τηλ. 2662022261  Προϊσταμένη  : Κα 

Ασπιώτη Μαρία 

e-mail: perivoli.paidikos@okppdk.gr 

 Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός   Λευκιμμαίων,  Μελίκια  Λευκίμμης –Τηλ. 

2662023404 Προϊσταμένη: Κα Μπαλού Ελένη-e-mail: lefkimi.pedikos@okppdk.gr 

 Α Βρεφικός Σταθμός  Λευκιμμαίων ( Βρέφη από 8 μηνών), Ριγγλάδες  Λευκίμμης- 

Τηλ.2662023375 Υπεύθυνη : Κα Λουκοπούλου Βασιλική – e-

mail:lefkimi.vrefikos@okppdk.gr 

Στον ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 Παιδικός Σταθμός Εσπερίων , Καρουσάδες –Τηλ. 2663031221 Προϊσταμένη : Κα 

Πρίμπα Αμαλία-                     e-mail:karousades.pedikos@okppdk.gr 



 Παιδικός Σταθμός Θιναλίων, ΣΦΑΚΕΡΑ-τηλ. 2663063884  Υπεύθυνη: κα Σαλβάνου 

Ελένη 

e-mail: sfakera.pedikos@okppdk.gr 

 Παιδικός Σταθμός Κασσωπαίων, Σινιές-τηλ. 2663081666   

Υπεύθυνη: κα Μαζαράκη Μαρία -Ελένη –      e-mail: kassiopi.pedikos@okppdk.gr 

 

Δικαίωμα εγγραφής στους Σταθμούς έχουν βρέφη ηλικίας 6 μηνών ως 2½ετών στα βρεφικά τμήματα 

και νήπια ηλικίας 2 ½ ετών έως γεννημένα  28/2/2020. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει  από την Ειδική Επιτροπή που ορίστηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, με βάση τη λίστα μοριοδότησης και με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως 

προκύπτουν από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας. 

Για την εγγραφή βρέφους ή νηπίου λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση κατοικίας του γονέα 

ώστε η κατανομή των παιδιών να γίνει χωροταξικά. 

Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά από 6 μηνών έως την ηλικία 

εγγραφής στα  Νηπιαγωγεία. 

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. 

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 που προέρχονται από οικογένειες με μέλη 

με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.) 

Αιτήσεις επανεγγραφής θεωρούνται οι αιτήσεις εκείνες που αφορούν βρέφη και νήπια τα οποία 

φιλοξενούσαν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί  κατά το σχολικό έτος 2022-2023. 

Για την επανεγγραφή των βρεφών και των νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς απαιτούνται τα 

εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού 

2. Βεβαίωση ιατρού, πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, η οποία υποβάλλεται στους  

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που θα γίνει η κατάταξη του βρέφους ή του νηπίου και αφορά 

την κατάσταση υγείας του. 

3. Εκκαθαριστικό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 2022,για το φορολογικό έτος 2021. 

         Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εκκαθάριση, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του               

Ν.1599/1986 για την μετέπειτα κατάθεσή του και όχι   αργότερα από 30 Ιουνίου 2022. 



Η κατάθεση των εκκαθαριστικών είναι αναγκαία  προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της 

μοριοδότησης εγγραφής. 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση η οποία ίσχυε κατά την 

εγγραφή του βρέφους ή του νηπίου. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί δέσμευσης του γονέα –κηδεμόνα ότι εφόσον 

πληροί  τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα υποβάλλει αίτηση εγγραφής 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί παραλαβής του παιδιού από τον σταθμό 

 

Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς απαιτούνται τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού 

2. Βεβαίωση ιατρού, πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, η οποία υποβάλλεται στους  

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που θα γίνει η κατάταξη του βρέφους ή του νηπίου και αφορά 

την κατάσταση υγείας του. 

3. Εκκαθαριστικό  της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 2022,για το φορολογικό έτος 2021. 

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει  εκκαθάριση  προσκομίζεται  Υπεύθυνη  Δήλωση του     

Ν.1599/1986 για την μετέπειτα κατάθεσή του όχι   αργότερα από 30 Ιουνίου 2022. 

   

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και προς διευκόλυνση των γονέων/κηδεμόνων να 

εκδοθεί από το ermis.gov.gr 

5. Βεβαίωση εργοδότη ότι οι γονείς είναι εργαζόμενοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι καταθέτουν 

αντίγραφο της μηνιαίας μισθοδοσίας τους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταθέτουν την 

έναρξη επιτηδεύματος από το taxisnet.gr 

6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (από άνεργους γονείς) από το oaed.gr 

7. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια 

παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί παραλαβής του παιδιού από τον σταθμό. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί δέσμευσης του γονέα –κηδεμόνα ότι εφόσον 

πληροί  τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα υποβάλλει αίτηση εγγραφής 

αλλιώς θα  εξαιρείται η αίτηση της επιλογής και μοριοδότησης.  

10. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)κρίνει απαραίτητο. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 Αναπηρία γονέων με ποσοστό άνω του 67% ή τέκνου με ποσοστό άνω του 50%: 

Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ). 

 Διαζευγμένοι γονείς: Προσκομίζεται αγωγή διαζυγίου ή διαζευκτήριο. 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΒΡΕΦΗ  Ή  ΤΑ ΝΗΠΙΑ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΜΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Βάσει οικογενειακής κατάστασης 

1. Αριθμός Ανήλικων Παιδιών 



 1 παιδί  5 μόρια 

 2 παιδιά10 μόρια 

 3 παιδιά15 μόρια 

 4 παιδιά 20 μόρια 

Και ούτω καθεξής 

2. Ειδικές Οικογενειακές Καταστάσεις (κατά περίπτωση) 

 Μονογονεϊκή Οικογένεια  20 μόρια 

 Γονείς ή παιδιά με ειδικές ανάγκες 20 μόρια 

 Γονείς ή παιδιά με σοβαρό πρόβλημα υγείας20 μόρια 

3. Αίτηση επανεγγραφής 

 Στον ίδιο παιδικό σταθμό  30 μόρια 

Διότι το σταθερό σχολικό περιβάλλον θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την 

ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή του. 

4. Αίτηση εγγραφής από Δημοτικό Βρεφικό Σταθμό σε παιδικό Σταθμό  20 μόρια 

5. Εργασιακή κατάσταση γονέων 

 Εργαζόμενη μητέρα μόνο  15 μόρια 

 Εργαζόμενος πατέρας μόνο 15 μόρια 

 Εργαζόμενος και οι δύο γονείς 40 μόρια 

 

6. Ανεργία ΟΑΕΔ 

 Άνεργη μητέρα   15 μόρια 

 Δύο γονείς με δελτίο ανεργίας 25 μόρια 

7. Οικογενειακό εισόδημα 

 Έως 5.000 €  40 μόρια 

 Από 5.001 € έως 10.000 €  35 μόρια 

 Από 10.001 € έως 15.000 €  30 μόρια 

 Από 15.001 € έως 20.000 €  25 μόρια 

 Από 20.001 € έως 25.000 €  20 μόρια 

 Από 25.001 € έως 30.000 €  15 μόρια 

 Από 30.001 € έως 35.000 €  10 μόρια 

 Από 35.001 € έως 40.000 €  5 μόρια 

 Από 40.001 € και άνω 0 μόρια 

Αν υπάρξει ισοβαθμία, κριτήριο επιλογής μεταξύ των ισοβαθμούντων παιδιών είναι α) ο αριθμός 

των παιδιών και β) το οικογενειακό εισόδημα αθροιστικά. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η επιλογή 

γίνεται κατόπιν κλήρωσης η οποία διενεργείται παρουσία των ενδιαφερόμενων από την Ειδική 

Επιτροπή Επιλογής.  

Για κάθε ένα από τα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων, θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά 

έγγραφα. 

Σε  περίπτωση  ενστάσεων, οι  ενστάσεις θα γίνονται επί  της μοριοδότησης και θα υποβάλλονται 

στα γραφεία  της Δ/νσης του ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. 

Το Δ.Σ. του ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α.  διατηρεί το δικαίωμα να προωθήσει  σε επανεξέταση  και  περαιτέρω 

διερεύνηση κάθε  αίτηση  που  θα  κριθεί  σκόπιμο, απευθυνόμενο  σε  αρμόδιες υπηρεσίες. 

Τέλος κάθε περίπτωση, που παρεκκλίνει των τυπικών προαναφερθέντων προϋποθέσεων θα 

εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α.   ξεχωριστά. 

        



H ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ 


