
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» και 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

                  

Ανακοίνωση 

                      Επικαιροποίηση Τιμολογιακής Πολιτικής του Νηπιαγωγείου 

«Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικού Σταθμού Πανεπιστημίου 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα ως η απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου, επισυνάπτεται (Παράρτημα 1) 

η νέα εγκεκριμένη επικαιροποιημένη Τιμολογιακή Πολιτική/Τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρει το 

Σχολείο. Η Πολιτική αυτή τίθεται σε ισχύ από την Σχολική Χρονιά 2022 - 2023 (δηλαδή για Αιτήσεις 

εξέτασης εισδοχής και/ή επανεγγραφής στο Σχολείο/Εγγραφές για φοίτηση από τον Σεπτέμβριο 2022). 

 

Στη βάση των νομικών υποχρεώσεων, αλλά και της διαδικασίας που εφαρμόζονται από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου (ΠΚ), έχουν κατηγοριοποιηθεί/διευκρινιστεί περιληπτικά όλα τα είδη των τελών, όπως αυτά 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Συγκεκριμένα:  

 

1. Έχει τεθεί ένα Ενιαίο Τέλος φοίτησης για όλες τις υποχρεωτικές δραστηριότητες του Σχολείου. 

Το τέλος αυτό περιλαμβάνει δίδακτρα, μεσημεριανό γεύμα και επιπλέον εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες για τον χρόνο πρωινής φοίτησης.  

 

Η παιδοφύλαξη κατά τις απογευματινές ώρες αποτελεί διακριτή δραστηριότητα, επί της οποίας προκύπτει 

ξεχωριστή χρέωση, όπως επίσης και για συμμετοχή σε απογευματινές δραστηριότητες. 

 

2. Κατά την υποβολή Αίτησης εξέτασης εισδοχής και/ή επανεγγραφής κάθε παιδιού στο ΝΒΠΚ 

καταβάλλεται ταυτόχρονα μη επιστρεπτέο Τέλος Εξέτασης αίτησης ύψους €100. 

Διευκρινίζεται ότι το τέλος εξέτασης αίτησης είναι μη επιστρεπτέο για όλες τις αιτήσεις 

ανεξαρτήτως επιτυχίας ή απόρριψης.  

 

3. Η πληρωμή του Ενιαίου Τέλους φοίτησης θα πρέπει να καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες 

δόσεις :  

 

1η Δόση: Σεπτέμβριο (μέχρι 30 Σεπτεμβρίου): για τους μήνες Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο, 

2η Δόση: Ιανουάριο (μέχρι 31η Ιανουαρίου) για τους μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο και  

3η Δόση Μάϊο (μέχρι 31η Μαΐου) για τους μήνες Μάιο – Ιούλιο).  

 

Η πληρωμή γίνεται μόνο μέσω του συστήματος της JCC ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του 

Σχολείου. 

4. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Παιδοφύλαξης (απογευματινές ώρες [15.30- 17.30]) είναι 

€60/παιδί τον μήνα. 

5. Η συμμετοχή σε Απογευματινές Δραστηριότητες (απογευματινές ώρες [15.30-16.30]) είναι 

€50/παιδί τον μήνα.  

 

Νοείται ότι το πρόγραμμα παιδοφύλαξης όπως και το πρόγραμμα των απογευματινών δραστηριοτήτων θα 

χρεώνονται ξεχωριστά αφού η παρακολούθηση τους ΔΕΝ είναι υποχρεωτική. 



Παράρτημα Ι 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Ο πιο κάτω Πίνακας παρουσιάζει : (1) τα υφιστάμενα τέλη (ανά κατηγορία φοίτησης/υπηρεσία) τα οποία θα 

ισχύουν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021, και (2) τα αναθεωρημένα ΝΕΑ τέλη τα οποία θα ισχύουν από 

τον Σεπτέμβριο του 2022. 

 

Κατηγορία Φοίτησης/Υπηρεσία Υφιστάμενα Τέλη (για φοίτηση 

μέχρι Ιούλιο 2022) 

Νέα Τέλη (για φοίτηση από 

Σεπτέμβριο 2022) 

Εγγραφή (μη επιστρεπτέο ετήσιο 

τέλος το οποίο καταβάλλεται 

κατά την εγγραφή του παιδιού 

στο Σχολείο) 

€0 €100 

Προκαταβολή κατά την 

επιβεβαίωση κράτησης θέσης 

παιδιού που προτίθεται να 

φοιτήσει στο Σχολείο 

Καταβάλλονται τα δίδακτρα 

Σεπτεμβρίου προκαταβολικά (μόνο 

για την Προδημοτική και παιδιά που 

γράφονται για πρώτη φορά) 

Καταβάλλονται τα δίδακτρα 

Σεπτεμβρίου προκαταβολικά με 

την εγγραφή ή την επανεγγραφή 

του παιδιού (ισχύει για όλα τα 

παιδιά) 

Φοίτηση παιδιού στο 

Νηπιαγωγείο 

Α) χωρίς μεσημεριανό 

Β) με μεσημεριανό γεύμα 

 

 

€190 

€190+€50=€240 

 

 

€280 

€280+€60=€340 

Φοίτηση δεύτερου ή τρίτου 

παιδιού στο Νηπιαγωγείο 

Α) χωρίς μεσημεριανό ανά παιδί 

 

 

€160 

 

 

€250 

Β) με μεσημεριανό ανά παιδί €160+€50=€210 €250+€60=€310 

Φοίτηση στον Βρεφοκομικό 

Σταθμό 

€290 €380 

Φοίτηση δεύτερου ή τρίτου 

παιδιού στο Βρεφοκομικό Σταθμό 

ανά παιδί 

€260 €350 

Φοίτηση παιδιού μονογονεϊκής 

οικογένειας στο Νηπιαγωγείο 

Α) χωρίς μεσημεριανό ανά παιδί 

Β) με μεσημεριανό ανά παιδί 

€160 

€160+€50=€210 

€250 

€250+€60=€310 

Φοίτηση παιδιού μονογονεϊκής 

οικογένειας στο Βρεφοκομικό 

Σταθμό ανά παιδί 

€260 €350 

Μηνιαίο τέλος σίτισης 

μεσημεριανού γεύματος 

(ανεξαρτήτως απουσιών ή/και 

αργιών). 

€50 €60 

(Σημείωση: Δύναται να 

τροποποιηθεί στην αρχή κάθε 

ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με 

την εκάστοτε σύμβαση με τον 

Οργανισμό Τροφοδοσίας, η οποία 

συνάπτεται ακολουθώντας τη 

διαδικασία του Τομέα Συμβάσεων 

και Αγορών.) 

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

Απογευματινής 

Παιδοφύλαξης 

€50 €60 



Κατηγορία Φοίτησης/Υπηρεσία Υφιστάμενα Τέλη (για φοίτηση 

μέχρι Ιούλιο 2022) 

Νέα Τέλη (για φοίτηση από 

Σεπτέμβριο 2022) 

Συμμετοχή στα Προγράμματα 

Απογευματινών Δραστηριοτήτων 

€35 €50 

(Σημείωση: Το πιο πάνω ποσό 

είναι ενδεικτικό και 

διαφοροποιείται ανά έτος, 

ανάλογα με το αντικείμενο 

εκάστης δραστηριότητας και τον 

αριθμό παιδιών που θα 

συμμετέχουν σε αυτήν. 

Επιπρόσθετες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες/επισκέψεις 

Η κάλυψη των δαπανών (μεταφορικά, 

είσοδος θεάτρων κλπ) της εκάστοτε 

εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας/επίσκεψης γίνεται 

από τους γονείς ανά δραστηριότητα. 

€120 

Ετήσιο κατ'αποκοπήν τέλος που 

καλύπτει όλες τις υποχρεωτικές 

επιπρόσθετες δραστηριότητες των 

παιδιών. Το τέλος αυτό 

προστίθεται στο ενιαίο τέλος και 

καταβάλλεται σύμφωνα με τον 

τρόπο καταβολής του ενιαίου 

τέλους. 

 

Σημείωση: Τα τέλη για υπηρεσίες που παραχωρούνται στο ΝΒΠΚ καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Η Τιμολογιακή Πολιτική για υπηρεσίες του ΠΚ  δύναται να αναθεωρείται ως ήθελε κριθεί 

αναγκαίο και απαραίτητο από το ΠΚ. 

 

 


