
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 

 
Αγαπητοί γονείς, 

 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όλες οι αιτήσεις εγγραφών για τους Δημοτικούς 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ζωγράφου για την περίοδο 2020 - 2021, θα 

πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://zografouaitiseisvn.tcloudapp.net. 

Για την περίοδο 2020-2021, σας γνωρίζουμε ότι γίνονται δεκτά τα παιδιά με ημερομηνία 

γέννησης, από 1/1/2016 έως και 29/2/2020. Συνεπώς για το σχολικό έτος οι γονείς των 

προνηπίων δύνανται να υποβάλλουν αίτηση και στους Παιδικούς Σταθμούς και στα 

Δημόσια Νηπιαγωγεία του Δήμου Ζωγράφου. Για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, 

μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210 7775538 και 210 7487960 (Βίλα Νίνου), 210 7797585 

(Κρίνων 24), 210 7786529 και 210 7793082 (Αλκαίου 42 & Κρατερού). 

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210 

9885396 τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 16:00. 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ξεκινά τη Δευτέρα 18/05/2020 και θα 

διαρκέσει έως και την Τετάρτη 17/06/2020. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τις 00:00 έως τις 01:00 κάθε μέρα το σύστημα δε θα λειτουργεί λόγω 

προγραμματισμένης συντήρησης και αναβάθμισης. 

 
Αφού υποβάλλετε οριστικά την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα και λάβετε αριθμό 

αίτησης, ακολουθούν τα εξής: 

1. Συγκεντρώνετε το σύνολο των δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται κατωτέρω μέσα σε 

φάκελο. 

2. Αναγράφετε πάνω στο φάκελο τα κάτωθι: 

α) Τον τίτλο “Αίτηση εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς”. 

β) Τον αριθμό αίτησης που έχετε λάβει από την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση. 

γ) Το όνομα και το επώνυμο του παιδιού. 

Η αποστολή του πλήρους φακέλου θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ταχυδρομικά ή με 

εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζωγράφου, στην οδό 

Γεωργίου Ζωγράφου 7, Τ. Κ. 157 72. Επισημαίνεται ότι, οι φάκελοι που αποστέλλονται θα 

πρέπει να είναι πλήρεις. Ελλιπείς φάκελοι δε θα ληφθούν υπόψη (αυτομάτως θα 

απορρίπτονται). Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η 

Παρασκευή 26/06/2020 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την 

εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι τόσο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, όσο και 

η αποστολή των δικαιολογητικών. 

 
Οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζωγράφου έχουν στη δύναμή τους εννέα (9) 

παραρτήματα. Ο 2ος Παιδικός Σταθμός επί της οδού Γαλήνης & Αναστασάκη 40 (Ά. Ιλίσια) δε θα 

λειτουργήσει από 01/09/2020, λόγω ανοικοδόμησης Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού. Οι 

Διευθύνσεις των Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι οι κάτωθι: 



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση για εγγραφή παιδιού μέσω ΕΣΠΑ, 

αυτόματα διαγράφεται από τον πίνακα μοριοδότησης των Παιδικών Σταθμών, 

προκειμένου να γίνει δυνατή η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών στους 

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μέσω της μοριοδότησης του Δήμου. 

Σας ενημερώνουμε ότι, οι γονείς που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για 

 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΛΟΥ 1 & ΠΑΙΑΝΙΑΣ Από 01/03/2018 έως 29/02/2020 

2 ΚΡΙΝΩΝ 24 (ΠΡΩΗΝ Ι.Β.Σ.Α.) Από 01/01/2016 έως 29/02/2020 

3 ΑΛΚΑΙΟΥ 42 & ΚΡΑΤΕΡΟΥ Από 01/01/2016 έως 29/02/2020 

4 ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ 78 Από 01/01/2016 έως 01/03/2018 

5 ΒΙΛΑ ΝΙΝΟΥ, Λ. ΠΑΠΑΓΟΥ 104 & ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Από 01/01/2016 έως 01/03/2018 

6 ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 15 Από 01/01/2016 έως 01/03/2018 

7 ΑΡΒΗΛΩΝ 15 Από 01/01/2016 έως 01/03/2018 

8 ΔΙΑΚΡΙΑΣ 5 Από 01/01/2016 έως 01/03/2018 
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34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 

Σας ενημερώνουμε ότι από το τρέχον σχολικό 

έτος (2020 – 2021) θα λειτουργήσει στον σταθμό 

τμήμα βρεφών από 1,5 έως 2,5 ετών 

 

 

Από 01/01/2016 έως 28/02/2019 

 

εγγραφή του παιδιού τους και στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής” (ΕΣΠΑ), δύνανται να υποβάλλουν αίτηση και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου 

Ζωγράφου με τους όρους που θέτει το κάθε πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι, βάσει της υπ’ 

αριθμ. 68/15-04-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τα 150 μόρια της 

επανεγγραφής δικαιούνται τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στις δομές το τρέχον σχολικό 

έτος μέσω μοριοδότησης του Δήμου και η μητέρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο 

επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τα παιδιά που την ίδια περίοδο φιλοξενήθηκαν μέσω του 

επιδοτούμενου προγράμματος (ΕΣΠΑ), δικαιούνται τα μόρια της επανεγγραφής, εφόσον: 

α) Η μητέρα δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης σε επιδοτούμενο πρόγραμμα. 

β) Εάν η αίτησή της στο πρόγραμμα έχει απορριφθεί για ουσιαστικούς λόγους και όχι για 

ελλιπή φάκελο. Με την προσκόμιση του απορριπτικού θα λαμβάνουν τα μόρια της 

επανεγγραφής. 
 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΌΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

1. Για την εγγραφή των παιδιών κατά την περίοδο 2020 – 2021 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία 

που θα έχουν την 01/09/2020. 

2. Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης θα αναρτηθούν έως την Παρασκευή 03/07/2020. 

3. Ενστάσεις θα κατατίθενται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://zografouaitiseisvn.tcloudapp.net από την Δευτέρα 

06/07/2020 έως και την Πέμπτη 09/07/2020. 

4. Σε περίπτωση πληρότητας των θέσεων στο Σταθμό της πρώτης δηλωθείσας επιλογής θα 

ακολουθήσει εγγραφή του παιδιού στον επόμενο Σταθμό επιλογής του γονέα, σύμφωνα με 

τις κενές διαθέσιμες θέσεις, ανά ηλικιακή κατηγορία και σειρά προτεραιότητας 

(μοριοδότηση). 



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 
1. Αίτηση Εγγραφής (εκτυπωμένη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα). 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων (έκδοση τελευταίου εξαμήνου). Σε 

περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα, συνοδεύεται απαραίτητα 

από επίσημη μετάφραση. 

3. Φωτοτυπία της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς γονείς και παιδιά. 

4. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού (επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης). 

5. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, συμπληρωμένο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών 

που προβλέπονται για την ηλικία του παιδιού. 

6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2020. 

7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού του 2020. 

α) Σε περίπτωση συμφώνου συμβίωσης υποχρεούνται και οι δύο γονείς κατάθεσης 

αντιγράφου φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικού. 

β) Βεβαίωση από την εφορία απαλλαγής για μη υπόχρεους φορολογικής δήλωσης. 

Σας ενημερώνουμε ότι, αν το εκκαθαριστικό σας δεν έχει εκδοθεί από την Εφορία, 

υποχρεούστε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε Υπεύθυνη Δήλωση περί προσκόμισής 

του μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2020 στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

Ζωγράφου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όποιος δεν προσκομίσει το Αντίγραφο του εκκαθαριστικού μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών (01-09-2020), αυτομάτως θα καταχωρείται 

στην ανώτερη κλίμακα των τροφείων. 

8. Βεβαίωση εργασίας τελευταίου εξαμήνου για τη μητέρα 

9. Φωτοτυπία των τελευταίων ενσήμων (για Ιδιωτικό Τομέα) ή εργοσήμων για περιστασιακή 

εργασία. Ειδικά οι νεοπροσληφθείσες μητέρες προσκομίζουν από τον ασφαλιστικό φορέα 

βεβαίωση μη οριστικοποιημένων ενσήμων, με την υποχρέωση κατάθεσης των 

οριστικοποιημένων (εντός τριμήνου). 

10. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες προσκομίζουν αντίγραφο της δήλωσης έναρξης 

επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα τους. 

11. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή σταθερής τηλεφωνίας, από όπου 

προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας των γονέων ή αντίγραφο ηλεκτρονικής υποβολής 

Δήλωσης Μίσθωσης Κατοικίας από www.aade.gr/Υπηρεσίες προς 

πολίτες/Ακίνητα/Μισθωτήρια Ακινήτων . 

12. Βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ των γονέων. 

13. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της ανακοίνωσης. 

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις: 

1. Πιστοποίηση σε ισχύ από ΚΕΠΑ για γονείς ή αδέρφια με ποσοστό αναπηρίας = ή > 50%. 

2. Διαζευκτήριο ή επίσημο δικαιολογητικό που βεβαιώνει τη διάσταση. 

3. Στρατιωτική ταυτότητα σε περίπτωση θητείας. 

4. Δικαιολογητικά μετάθεσης από άλλο νομό. 

5. Βεβαίωση φοίτησης σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. εάν πρόκειται για φοιτητές/τριες σε πρώτο πτυχίο 

έως 30 χρονών. 

 
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 68/15-04-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο 

πίνακας μοριοδότησης έχει ως εξής: 

http://www.aade.gr/Υπηρεσίες


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

 Kάτοικοι Μόρια 300 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

0,00€ - 12.000€ Μόρια 40 

12.001€ - 20.000€ Μόρια 35 

20.001€ - 25.000€ Μόρια 30 

25.001€ - 30.000€ Μόρια 25 

30.001€ - 40.000€ Μόρια 20 

40.001€ - 50.000€ Μόρια 10 

50.001€ και άνω Μόρια 5 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Αριθμός ανήλικων τέκνων: 

- 1 παιδί: μόρια 5 

- 2 παιδιά: μόρια 10 

- 3 παιδιά: μόρια 20 

- 4 παιδιά: μόρια 30 

- Από 5 παιδιά και πάνω: +15 μόρια για κάθε παιδί 

 

 

Μονογονεϊκή οικογένεια ή χηρεία 

 

Μόρια 20 

 

Διαζευγμένοι γονείς ή σε διάσταση 

 

Μόρια 15 

Ένας γονέας σπουδαστής ή φοιτητής έως 30 ετών 

(σε α΄ πτυχίο) 
 

Μόρια 20 

Δύο γονείς φοιτητές ή σπουδαστές ΑΕΙ – ΤΕΙ έως 

30 ετών (σε α΄ πτυχίο) 
 

Μόρια 30 

Στρατευμένος γονέας Μόρια 30 

- Γονείς ή αδέρφια 50% ΑΜΕΑ από ΚΕΠΑ 

- Γονείς ή αδέρφια 67% ΑΜΕΑ από ΚΕΠΑ 

Μόρια 50 

Μόρια 100 

   

 Εργαζόμενη μητέρα Μόρια 150 

Άνεργος ένας γονέας Μόρια 20 

Άνεργοι δύο γονείς Μόρια 30 

   

 1. Επανεγγραφή 

Επισήμανση: Τα εκατόν πενήντα (150) μόρια της 

επανεγγραφής δικαιούνται τα παιδιά που 

 



 
 
 
 
 

 
ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

φιλοξενήθηκαν στις δομές το τρέχον σχολικό έτος 

μέσω μοριοδότησης του Δήμου και η μητέρα δεν 

έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επιδοτούμενο 

πρόγραμμα (ΕΣΠΑ). 

Τα παιδιά που την ίδια περίοδο φιλοξενήθηκαν 

μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος (ΕΣΠΑ), 

δικαιούνται τα μόρια της επανεγγραφής, εφόσον: 

α) Η μητέρα δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης 

σε επιδοτούμενο πρόγραμμα. 

β) Εάν η αίτησή της στο πρόγραμμα έχει 

απορριφθεί για ουσιαστικούς λόγους και όχι για 

ελλιπή φάκελο. 

Με την προσκόμιση του απορριπτικού θα 

λαμβάνουν τα μόρια της επανεγγραφής. 

 

 
2. Αδερφός - αδερφή ήδη φιλοξενούμενου παιδιού 

σε Βρεφικό – Παιδικό σταθμό (για νέα εγγραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μόρια 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μόρια 100 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Ευπαθείς   ομάδες  (πρόσφυγες  - φυλακισμένοι 

κ.α.) 

ΧΩΡΙΣ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(εξέταση κατά 

περίπτωση) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Γονείς που μετατίθενται λόγω επαγγέλματος (π.χ. 

στρατιωτικοί, ειδικευόμενοι γιατροί, εκπαιδευτικοί 

κ.λ.π.) 

ΘΑ 

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ 

ΚΑΤΑ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΦΟΣΟΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

  

Παιδιά του προσωπικού του Δήμου Ζωγράφου, 

των Ν.Π.Δ.Δ. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων 

ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(λόγω μη ύπαρξης 

Παιδικού Σταθμού 

αποκλειστικά για 

τους εργαζόμενους 

του Δήμου) 



ΙΣΟΨΗΦΙΑ 
 

Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγούνται: 

 
α) Τα χαμηλά εισοδήματα 

β) Η μονογονεϊκή οικογένεια 

γ) Κλήρωση (σε περίπτωση εκ νέου ισοψηφίας) 

 

 
Τέλος, όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων σύμφωνα με 

τα παραπάνω κριτήρια, θα αναρτηθεί στους Παιδικούς Σταθμούς, στο Δημοτικό  

Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να είναι στη διάθεση κάθε 

ενδιαφερόμενου. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 156/07-06-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο  

πίνακας των τροφείων είναι ο κάτωθι: 

ΤΡΟΦΕΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021 

Εισόδημα 
 

Από Έως Ποσό 

0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 

20.001,00 € 25.000,00 € 30,00 € 

25.001,00 € 30.000,00 € 50,00 € 

30.001,00 € 40.000,00 € 60,00 € 

40.001,00 € 50.000,00 € 100,00 € 

50.001,00 € 60.000,00 € 120,00 € 

60.001,00 € 70.000,00 € 130,00 € 

70.001,00 € 80.000,00 € 140,00 € 

80.001,00 € > 80.001,00€ 150,00 € 

 

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ 

1. Πολύτεκνες οικογένειες 

2. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισοδήματα μέχρι 30.000,00€ 

3. Νέοι άνεργοι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για το διάστημα που είναι άνεργοι, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα και όσοι/όσες 

βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. 

4. Οικογένειες με γονέα ή τέκνο με αναπηρία άνω του 67% για εισόδημα έως 50.000,00€ 

5. Δωρεάν το παιδί για τρίτεκνες οικογένειες για εισοδήματα έως 30.000,00€ 

6. Τα παιδιά των υπαλλήλων στο Δήμο, εφόσον εργάζεται η μητέρα. 



ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΡΟΦΕΙΑ 

1. 50% έκπτωση για τους γονείς που έχουν δύο παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς 

2. 50% έκπτωση σε μονογονεϊκές οικογένειες για εισοδήματα > 30.000,00€ 

3. 50% έκπτωση σε οικογένειες με γονέα ή τέκνο με αναπηρία άνω του 67% με εισοδή- 

ματα >50.001,00€ 

4. 50% για τρίτεκνες οικογένειες για εισοδήματα >30.001,00€ 

 

 
Προσέλευση – αποχώρηση παιδιών 

 

 

1. Το ωράριο λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι 07:00 με 16:00. Η προσέλευση 

γίνεται από 07:00 έως 09:00 π.μ. Μετά την ώρα αυτή δε γίνονται δεκτά νήπια και βρέφη, εκτός 

εξαιρετικών περιπτώσεων, για τις οποίες οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την υπεύθυνη 

του Σταθμού. 

2. Η αποχώρηση των παιδιών γίνεται μετά τις 13:00 μ.μ. όπου έχει ολοκληρωθεί το μεσημεριανό 

γεύμα. 

3. Η παραλαβή των παιδιών γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους ή από άλλο ενήλικο 

άτομο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως στην Υπεύθυνη Δήλωση που καταθέτουν οι γονείς 

κατά την εγγραφή. 

4. Για την ομαλή προσαρμογή των νηπίων κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο η 

παραμονή στο Σταθμό τις δύο πρώτες εβδομάδες είναι ολιγόωρη. Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται 

και απασχολούν τα παιδιά της ομάδας τους για λίγες ώρες. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται η αβίαστη 

προσαρμογή του παιδιού και η ανεξαρτητοποίησή του σταδιακά, ώστε από την τρίτη εβδομάδα 

και εκτιμώντας το μέχρι τότε επίπεδο προσαρμογής, η υπεύθυνη Παιδαγωγός σε συνεννόηση με 

το γονέα να διαμορφώσουν από κοινού ένα λειτουργικό ωράριο παραμονής. 

 

 
Η  Αντιδήμαρχος 

Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών , ΚΔΑΠ 

& Κοινωνικών Υπηρεσιών 

 
 

 
Ρένα  Χαλκιαδάκη 


