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Προσωρινοί πίνακες για τους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΔΥΠΑ
Ρεκόρ αιτήσεων, ενστάσεις μέχρι τη Δευτέρα

Σήμερα,  Παρασκευή  15  Ιουλίου  2022,  αναρτήθηκαν  οι  προσωρινοί  πίνακες
αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους 26
Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς  (ΒΝΣ)  της  Δημόσιας  Υπηρεσίας  Απασχόλησης
(ΔΥΠΑ)  για  τη  σχολική  χρονιά  2022-2023,  στον  ιστότοπο  της  ΔΥΠΑ
www.  dypa  .  gov  .  gr   Φέτος  υποβλήθηκαν  συνολικά  3.137 αιτήσεις,  σημειώνοντας
αριθμό-ρεκόρ και καταγράφοντας αύξηση +37% συγκριτικά με πέρσι.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς - κηδεμόνες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά
των προσωρινών πινάκων,  εντός τριών (3)  ημερών και  συγκεκριμένα από το
Σάββατο 16 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 18 Ιουλίου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται
απευθείας στους ΒΝΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με συνημμένα
δικαιολογητικά  που  να  τεκμηριώνουν  τους  ισχυρισμούς  τους.  Τα  στοιχεία
επικοινωνίας και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ΒΝΣ ΔΥΠΑ είναι:

ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL

Αγίας Βαρβάρας 210 5697490 vns.agvarvaras@dypa.gov.gr

Άνω Λιοσίων 210 2315755 vns.aliosion@dypa.gov.gr

Ελευσίνας 210 5542052 vns.elefsinas@dypa.gov.gr

Κερατσινίου 210 4008105 vns.keratsiniou@dypa.gov.gr

Μενιδίου 210 2477950 vns.menidiou@dypa.gov.gr

Μοσχάτου 210 9566727 vns.moschatou@dypa.gov.gr

Ολυμπιακού Χωριού 210 2476610 vns.thrakomakedonon@dypa.gov.gr

Περιστερίου 210 5754610 vns.peristeriou@dypa.gov.gr

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL

Αγρινίου 26410 45425 vns.agriniou@dypa.gov.gr

Άρτας 26810 74345 vns.artas@dypa.gov.gr

Δράμας 25210 46855 vns.dramas@dypa.gov.gr

Ηγουμενίτσας 26650 28549 vns.igoumenitsas@dypa.gov.gr
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Ιωαννίνων 26510 74776 vns.ioanninon@dypa.gov.gr

Καβάλας 25104 51002 vns.kavalas@dypa.gov.gr

Καλαμάτας 27210 21984 vns.kalamatas@dypa.gov.gr

Καρδίτσας 24410 79391 vns.karditsas@dypa.gov.gr

Καρπενησίου 22370 80505 vns.karpenisiou@dypa.gov.gr

Κομοτηνής 25310 28728 vns.komotinis@dypa.gov.gr

Λάρισας 24105 92655 vns.larisas@dypa.gov.gr

Μεσολογγίου 26310 51765 vns.mesologgiou@dypa.gov.gr

Νάουσας 23320 27141 vns.naousas@dypa.gov.gr

Ξάνθης 25410 29777 vns.xanthis@dypa.gov.gr

Πατρών 26104 35634 vns.patras@dypa.gov.gr

Πυλαίας Θεσσαλονίκης 23109 19409 vns.thessalonikis@dypa.gov.gr

Η  φιλοξενία  των  βρεφών-νηπίων  είναι  δωρεάν.  Οι  ιδιόκτητοι  ΒΝΣ  ΔΥΠΑ
λειτουργούν  από 1  Σεπτεμβρίου  έως 31  Ιουλίου,  από τις  6:45 έως τις  16:00
(Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4
ετών.  Εφαρμόζεται  ημερήσιο  πρόγραμμα  δημιουργικής  απασχόλησης  για  την
αρμονική ψυχοσωματική  και  εκπαιδευτική  ανάπτυξη των παιδιών.  Τα κριτήρια
επιλογής  είναι  οικονομικά  (με  προτεραιότητα  τα  παιδιά  με  γονείς  χαμηλού
εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών
οικογενειών, παιδιά αναπήρων, κλπ.). 

Δικαιούχοι  είναι  ο  γονέας,  οι  γονείς  ή  οι  ασκούντες  την  επιμέλεια  (ανάδοχοι,
κηδεμόνες, κλπ.) ωφελούμενων παιδιών, που:

 Κατά τα έτη 2021-2022 συμπλήρωσαν συνολικά 25 ημέρες ασφάλισης στον
eΕΦΚΑ  ή/και  ειδικής  παροχής  προστασίας  μητρότητας ή/και  τακτικής
επιδότησης ανεργίας ή/και επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας ή

 Είναι  εγγεγραμμένοι  στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 2
μήνες κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

 Είναι  δικαιούχοι  του  βοηθήματος  ανεργίας  αυτοτελώς-ανεξαρτήτως
απασχολούμενων  ασφαλισμένων   (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη
διεύθυνση https://www.  dypa  .  gov  .gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed   
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