
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Εγγραφές παιδιών στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας 

(Μαραθόκοσμος) – Καλοκαιρινό πρόγραμμα  

 

Ο Περιφερειακός Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Μαραθάσας ανακοινώνει τη λειτουργία των 

καλοκαιρινών προγραμμάτων φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 

6 μηνών μέχρι 6 χρονών, τα οποία θα λειτουργήσουν από τις 17 Ιουνίου έως και τις 10 

Σεπτεμβρίου 2021, με διακοπή από τις 9 έως τις 22 Αυγούστου.  

 

❖ Καλοκαιρινό Σχολείο - Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00πμ έως τις 6:00μμ  

❖ Δημιουργικά Σάββατα Ιουλίου, από τις 8:00πμ – 4:30μμ 

❖ Δημιουργικά Σαββατοκύριακα Αυγούστου, από τις 8:00πμ – 4:30μμ 

Ο Μαραθόκοσμος προσφέρει στα παιδιά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργικής 

απασχόλησης και βιωματικής μάθησης με ποικίλες δραστηριότητες, ακολουθώντας το 

πρότυπο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Σταθμού. Επιπλέον, ο Σταθμός μας  

προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

διατροφής (πρωινό, ενδιάμεσο, μεσημεριανό και απογευματινό γεύμα), το οποίο εκπονείται 

από εγκεκριμένο διατροφολόγο, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές παιδιατρικές 

απόψεις για την υγιεινή διατροφή στην παιδική ηλικία, καθώς και τις εθνικές διατροφικές 

συστάσεις.  

 

Η εγγραφή των παιδιών στον Μαραθόκοσμο σχεδιάζεται και προσαρμόζεται ανάλογα με τις 

ανάγκες σας, ως εργαζόμενοι γονείς, αλλά και τις ανάγκες των παιδιών, τις οποίες έχουμε 

στο επίκεντρο των δράσεων μας. Στον Μαραθόκοσμο προφέρονται επίσης υπηρεσίες σε 

απόδημους, αλλά και επισκέπτες, οι οποίοι θα επιλέξουν την περιοχή για μονοήμερες ή 

ολιγοήμερες διακοπές. Σημειώνεται πως η εγγραφή των παιδιών μπορεί να γίνει για 

ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο ή για μεμονωμένες περιόδους/εβδομάδες ή/και για 

επιμέρους ημέρες. Στο πλαίσιο των πιο πάνω επιλογών προσφέρεται επιπρόσθετα η 

δυνατότητα εγγραφής στην πρωινή ή απογευματινή ζώνη. Για τη δική σας ευκολία, θα 

διατίθεται λεωφορείο με συνοδό για τη δωρεάν και ασφαλή μεταφορά των παιδιών στον 

Σταθμό. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα αξιολογείται ανά περίπτωση, στη βάση των 

προτύπων και προδιαγραφών ασφαλείας. Παρακαλούμε όπως, στην αίτηση που θα 

υποβάλετε, σημειώσετε κατά πόσο η εν λόγω υπηρεσία σας είναι απαραίτητη, λαμβάνοντας 

υπόψη το περιορισμένο του αριθμού των θέσεων. Τα παιδιά θα παραλαμβάνονται από την 

κατοικία τους, ενώ το καθημερινό δρομολόγιο θα ξεκινά στις 7:00πμ. 

 

Παρακάτω σημειώνεται το κόστος για συμμετοχή, ανάλογα με την επιλογή προγράμματος. 

Τονίζεται πως το κόστος στα καλοκαιρινά προγράμματα του Μαραθόκοσμου θα καθορίζεται 

ανά περίπτωση με βάση τις ανάγκες σας, όπως θα διατυπωθούν στην αίτηση εγγραφής, την 

οποία καλείστε να συμπληρώσετε. Στην πρώτη φάση της αξιολόγησης θα σας προταθεί 



 

ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, στη συνολική του αξία. Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε 

με την εγγραφή του παιδιού σας, τότε θα ενεργοποιηθεί η δεύτερη φάση αξιολόγησης της 

αίτησης, στην οποία θα εφαρμοστούν εκπτώσεις στη βάση εισοδηματικών και κοινωνικών 

κριτηρίων.  Τέλος, με βάση τη διαθεσιμότητα των θέσεων, θα ενημερωθείτε εάν θα γίνει 

αποδεκτή η αίτησή σας. 

 

Το Ίδρυμα Γιαννάκη Παπαδούρη θα προσφέρει σε όλα τα παιδιά που θα εγγραφούν στον 

Μαραθόκοσμο εκπτωτικό κουπόνι 15%, το οποίο θα εφαρμοστεί επί του τελικού ποσού 

έγκρισης.  

 

Παιδιά 6 μηνών - 2 ετών 

 

Δευτέρα – Παρασκευή 

Ολοήμερη Ζώνη:  € 175 (μηνιαίος)  (*) Πρωινή ή Απογευματινή Ζώνη: € 135 (μηνιαίος)  (*) 

Δημιουργικά Σάββατα ή Κυριακές 

Ολοήμερη Ζώνη:  € 13 (ανά ημέρα) Πρωινή ή Απογευματινή Ζώνη: € 10 (ανά ημέρα) 

 

Παιδιά 2 - 6 ετών 

 

Δευτέρα – Παρασκευή 

Ολοήμερη Ζώνη:  € 210   (μηνιαίος)  (*) Πρωινή ή Απογευματινή Ζώνη: € 155 (μηνιαίος)  (*) 

Δημιουργικά Σάββατα ή Κυριακές 

Ολοήμερη Ζώνη:  € 13 (ανά ημέρα) Πρωινή ή Απογευματινή Ζώνη: € 10 (ανά ημέρα) 

  

*Για μικρότερη περίοδο θα γίνεται ειδική διευθέτηση 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις αιτήσεις εγγραφής και τα απαιτούμενα 

έγγραφα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Περιφερειακό 

Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας, στο τηλέφωνο 22000901. Υπάρχει περιορισμένος 

αριθμός θέσεων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

 

Εγγράψετε έγκαιρα το παιδί σας στα καλοκαιρινά προγράμματα του Μαραθόκοσμου, για να 

του προσφέρετε μια μοναδική εμπειρία.   


