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                            ΕΠΕΙΓΟΝ    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα, 13 Μαΐου 2020

       Αριθ. Πρωτ.:   29044ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.          ΠΡΟΣ:  Δήμοι της χώρας
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ                    Γραφεία Δημάρχων

Ταχ. Δ/νση            : Σταδίου 27                       
Τ.Κ.                       : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες    : Μ.Διαμάντη
Τηλέφωνο    : 213-1364390
FAX    : 213-1364359

ΘΕΜΑ: Εγγραφές  στους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 

 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών (Κ.Υ.Α. 41087/2017, Β’  4249) και ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 3 παρ.5 του Πρότυπου Κανονισμού, οι αιτήσεις εγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς, 

βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου κάθε 

έτους. Ως εκ τούτου, η διαδικασία εγγραφών για το έτος 2020-2021 θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα 

ώστε μέχρι τέλος Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ως άνω διατάξεων. 

   Στο πλαίσιο, ωστόσο, της αναγκαιότητας λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με γνώμονα πάντα την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η 

υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς 

σταθμούς δύναται να γίνει:

- είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων-κηδεμόνων κατόπιν συνεννόησης για συναντήσεις με 

ραντεβού, σε συγκεκριμένα καταστήματα κατά τις ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν με 

απόφαση του οικείου Δημάρχου (στην περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του 

δήμου) ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου (στην περίπτωση που 

ο σταθμός λειτουργεί εντός νομικού προσώπου του δήμου), και με τήρηση όλων των μέτρων 

προστασίας και ασφάλειας, 

- είτε με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ειδικής πλατφόρμας κ.α.). 

    Στην τελευταία περίπτωση οι δήμοι ή  τα νομικά τους πρόσωπα, εντός των οποίων λειτουργούν 

σταθμοί, θα πρέπει να ενημερώσουν λεπτομερώς και με κάθε πρόσφορο τρόπο τους 

ενδιαφερόμενους γονείς-κηδεμόνες σχετικά με την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, 

παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία, διευκρίνιση ή και βοήθεια (αν κάποιος γονιός ή 

κηδεμόνας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα) τόσο για την υποβολή της αίτησης εγγραφής όσο και 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Ελληνική  
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Επιπλέον, η κατάθεση των δικαιολογητικών δύναται να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο λ.χ.  με 

ταχυδρομική αποστολή σε καθορισμένη χρονική περίοδο, μετά την λήξη της περιόδου των 

ηλεκτρονικών εγγραφών.

   Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η διαδικασία εγγραφών 

στους δημοτικούς σταθμούς για το έτος 2020-2021, παρακαλούνται οι δήμοι και τα νομικά τους 

πρόσωπα, εντός των οποίων λειτουργούν σταθμοί, όπως προβούν στην ανακοίνωση της έναρξης της 

περιόδου εγγραφών, ανακοινώνοντας παράλληλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την 

διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρo 3 του Πρότυπου 

Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθώς και την 

διαδικασία που θα πρέπει να τηρηθεί από όσους γονείς επιθυμούν, πριν υποβάλλουν την αίτηση 

εγγραφής, να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του Παιδικού, του Βρεφικού ή του Βρεφονηπιακού 

Σταθμού που θα αιτηθούν.

   Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες 

τυχόν χρειαστείτε.   

Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης

                                              Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης

                   

Κοινοποίηση:
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας

Γραφεία Συντονιστών

Eσωτερική Διανομή:
-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.

- Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ Βαθμού

- Τμήμα Ν.Π.Τ.Α. 
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