
 
                                                                    

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 

 

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΑ 

Γονείς η παιδιά με αναπηρία σωματική, ή πνευματική με ποσοστό 50% και 
άνω ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα, που να αποδεικνύονται με 
βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία και να είναι σε ισχύ. 

 

30 

 Παιδιά ορφανά 30 

Παιδιά μονογονεϊκής οικογένειας, όπως αυτή ορίζεται από τις κείμενες 
διατάξεις. 30 

Παιδιά γονέων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 30 

Παιδιά φυλακισμένων. 30 

Παιδιά ανέργων φοιτητών (Α΄ κύκλου σπουδών) 30 

Παιδιά που γονείς ή αδέλφια είναι σε ομάδα απεξάρτησης από ουσίες 30 

Παιδιά εργαζομένης μητέρας 30 

Παιδιά εργαζόμενου πατέρα 20 

Παιδιά εργαζόμενων γονέων σε διαφορετικές πόλεις (άνω των 50 χλμ.) 10 

Άνεργος γονέας (όπως αποδεικνύεται από βεβαίωση ανεργίας από τον 
ΟΑΕΔ) 10 (για κάθε γονέα) 

Αριθμός ανήλικων τέκνων 

5 (για 1 παιδί) 
15 (για 2 παιδιά) 
30 (για 3 παιδιά) 
50 (για 4 παιδιά) 

+10 για κάθε επόμενο 
παιδί 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΡΙΑ 

               0 - 12.000 € 30 

12.001 € – 20.000 € 20 

20.001 € – 30.000 € 10 

30.001 € – και άνω 5 
 
 Στον Η΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό τα παιδιά των εργαζομένων στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» → 30 

μόρια 
 Στον ΙΔ΄ Παιδικό Σταθμό τα παιδιά των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Πατρών → 30 μόρια 

 
Η επιλογή γίνεται με μόρια στο Σταθμό πρώτης επιλογής. 
Η δεύτερη επιλογή θα εξετάζεται με το ισχύον σύστημα μοριοδότησης, εφόσον προκύψουν κενές 
θέσεις. 

 
Σε περίπτωση ισοψηφίας στα μόρια, κριτήριο επιλογής είναι :  
α) ο αριθμός των ανήλικων παιδιών και 

                     β) το οικογενειακό εισόδημα. 
 

Οι ενστάσεις θα γίνονται επί της μοριοδότησης . 



 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ  

 

Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, φιλοξενούνται βρέφη από έξι (6) μηνών έως τριάντα (30) 
μηνών, μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» 
και του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά στη προσχολική ηλικία. 
Σε περίπτωση μη κάλυψη των θέσεων μέσω αυτών των προγραμμάτων, της συνολικής 
δυναμικότητας του εκάστοτε Βρεφονηπιακού Σταθμού, είναι δυνατή η εγγραφή βρεφών, με το 
προαναφερθέν σύστημα μοριοδότησης και τα προαναφερθέντα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) των γονέων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κ.Ο.ΔΗ.Π. και έχει ως εξής: 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1ο ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΔΕΡΦΑΚΙ 

            0 -  25.000 € Δωρεάν Δωρεάν 

25.001 € - 30.000 € 70 € 35 € 

30.001€ – 40.000 € 100 € 50 € 

40.001 € – 50.000 € 120 € 60 € 

                    50.001 € και άνω 150 € 75 € 
 
Η πληρωμή των τροφείων γίνεται με κατάθεση του ποσού σε Τράπεζα, με την οποία συνεργάζεται 
το Νομικό πρόσωπο της υπηρεσίας μας. 

Τα τροφεία καταβάλλονται με έναν από τους εξής τρόπους: 

Α) Κάθε μήνα (αν αυτό εξυπηρετεί το γονέα) 

Β) Σε 5 δόσεις ως εξής: 
• 1η Δόση - Μέχρι 15 Οκτωβρίου 2021 (αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο- Οκτώβριο) 
• 2η Δόση - Μέχρι 30 Νοεμβρίου 2021 (αφορά τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο-Ιανουάριο)  
• 3η Δόση - Μέχρι 30 Ιανουαρίου 2022 (αφορά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο) 
• 4η Δόση - Μέχρι 30 Μαρτίου 2022 (αφορά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο) 
• 5η Δόση - Μέχρι 30 Μαΐου 2022 (αφορά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο) 

 
 Γ) Εφάπαξ καταβολή (θα ισχύει 10% έκπτωση) 

 

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

Σε περίπτωση διαγραφής του νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει 
καταβληθεί. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή 
μηνιαίας οικονομικής εισφοράς, η οποία ισχύει μετά την εγγραφή του παιδιού και αφορά 
ειδικά κοινωνικά περιστατικά ως κάτωθι: 

• Τη μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω θανάτου ή την εμφάνιση δυσίατου 
νοσήματος του ενός ή και των δύο γονέων ή λόγω διαζυγίου ή διάσταση γονέων 

• Την ξαφνική απώλεια της εργασίας του ενός ή και των δύο γονέων 
 

Η κλίμακα της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμοστεί, με νέα απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

• Πολύτεκνοι ή εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς παιδιά) με 
κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα, με 
εισόδημα μέχρι 50.000,00€ και με την προϋπόθεση κατάθεσης οικείας βεβαίωσης  της 
Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, απαλλάσσονται. 

• Οι υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου (μόνιμοι, αορίστου χρόνου και ΙΔΟΧ) απαλλάσσονται. 
• Οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Πατρών δικαιούνται έκπτωσης 10%, στον ΙΔ΄ Δημοτικό 

Παιδικό Σταθμό Δήμου Πάτρας (Ρίο) 
• Οι τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00€ και άνω καταβάλουν το ποσό των 40€, 

για το ένα παιδί και 20€ για κάθε επόμενο παιδί. 
• Οι Δημοτικοί Υπάλληλοι με εισόδημα από 25.001,00€ και άνω καταβάλουν τροφεία με το ποσό 

των 40 ευρώ μηνιαίως για το πρώτο παιδί και 20 € για κάθε ένα επόμενο παιδί. 
 

 
 


