ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/5-12-2017)
Οι αιτούντες/δυνητικά ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά είτε γονείς βρεφών/νηπίων είτε άτομα
(γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.
Τα παιδιά προς εγγραφή επιλέγονται σύμφωνα με την οικεία μοριοδότηση, όπως περιγράφεται σε
εδάφιο της παρούσης πρόσκλησης παρακάτω και δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των εργαζόμενων
γονέων, των οικογενειών με ειδικές συνθήκες (αριθμός τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, μέλος ΑμεΑ
κλπ) και των πιο οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά στους Έλληνες πολίτες και σε όσους πολίτες άλλων
χωρών κατέχουν νόμιμη άδεια παραμονής στη χώρα (αιτούντες άσυλο, ομογενείς, νόμιμοι
μετανάστες κλπ).
Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα πλήρως εμβολιασμένα παιδιά που είναι σωματικά, πνευματικά και
ψυχικά υγιή και αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν από
μεταδοτικά νοσήματα. Σημειώνεται ρητά ότι δεν γίνονται δεκτά εκείνα τα παιδιά, των οποίων οι
κηδεμόνες ακολουθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αντι-εμβολιαστικές πρακτικές. Παιδιά που
πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή, εγγράφονται στο
Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή
Ασφαλιστικού Οργανισμού και με τη σύμφωνη γνώμη του Παιδοψυχιάτρου (συνεργάτης ΝΠΔΔ) ότι
χρήζει παράλληλης στήριξης, τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος
δημιουργίας ιδιαίτερων προβλημάτων στη λειτουργία του σταθμού. Απαραίτητη προϋπόθεση ο
σταθμός να έχει πληρότητα σε προσωπικό και το παιδί να μην εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς.
Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων προς κάλυψη μέσω των παραμέτρων της παρούσας πρόσκλησης,
προκύπτει ανάλογα με τις άδειες λειτουργίας των σταθμών και την ύπαρξη του απαραίτητου
προσωπικού. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν κενά μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της
περιόδου 2022-2023, καλύπτονται κατά περίπτωση με νέα διαδικασία αιτήσεων.

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Γενική Κατηγορία
1. Αίτηση εγγραφής.
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας ( επισυναπτόμενο έντυπο), συμπληρωμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία
εμβολιασμών, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (με ημερομηνία έκδοσης ως 30 ημέρες πριν την υποβολή
του) στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται πλήρη στοιχεία (γάμος, παιδιά, κλπ). Αν κάποιο στοιχείο
δεν έχει ενημερωθεί λόγω πρόσφατης μεταβολής στοιχείων, τότε θα πρέπει να προσκομιστεί και
συμπληρωματικό έγγραφο (πχ ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ληξιαρχική πράξη γάμου, κλπ)
4. Βεβαίωση Απασχόλησης και για τους δύο γονείς (εξαιρουμένων των περιπτώσεων χηρείας ή
μονογονεϊκών οικογενειών).
a) Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφονται
το ωράριο & οι μηνιαίες αποδοχές.
b) Εργαζόμενοι γονείς στον Ιδιωτικό τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφονται
οι μηνιαίες αποδοχές, β) Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου.
c) Αυτοαπασχολούμενοι/Ελ.Επαγγελματίες: Βεβαίωση ενεργού ασφαλιστικού μητρώου/Ασφαλιστικών
οφειλών. Η ιδιότητα αυτή πρέπει να βεβαιώνεται τουλάχιστον επί διμήνου προ της υποβολής της
αίτησης, αλλιώς θεωρείται ως ευέλικτη μορφή εργασίας.
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5. Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2022 που αφορά εισοδήματα έτους 2021. Στην
περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους
2021, τότε δύναται να προσκομιστεί εκκαθαριστικό εφορίας για τα εισοδήματα έτους 2020, ώστε
να μοριοδοτηθεί αντίστοιχα η αίτηση του δυνητικά ωφελουμένου. Βεβαίως, το ύψος των τροφείων
θα προσδιοριστει κατα την έναρξη της περιόδου, την 1η Σεπτεμβρίου 2022, με προσκόμιση του
εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα 2021. Σε περίπτωση ξεχωριστών φορολογικών
δηλώσεων των γονέων, προσκομίζονται αμφότερες.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, όπως βεβαιώνεται από την ΑΑΔΕ (στοιχεία ΔΟΥ). Σε περίπτωση που
λόγω επαγγελματικού ΑΦΜ, στη ΔΟΥ είναι δηλωμένη η επαγγελματική διεύθυνση, τότε η
διαδικασία ολοκληρώνεται με την προσκόμιση λογαριασμού ρεύματος μόνιμης κατοικίας στο
όνομα του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή, ως αντίστοιχο συμφωνητικό μίσθωσης κατατεθειμένο στη
ΔΟΥ. Σε περίπτωση προκόμισης συμφωνητικού μίσθωσης, πρέπει να έχει έναρξη τουλάχιστον τρεις
μήνες πριν την υποβολή της αίτησης και να έχει κατ’ ελάχιστον μονοετή διάρκεια.

Και δυνητικά κατά περίπτωση:
7. Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής, για γονέα ή παιδί με αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση με 67%.
8. Διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό χηρείας (αν δεν αναφέρονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης) ή συμβολαιογραφικό έγγραφο «διάστασης συζύγων» δηλωμένο στη ΔΟΥ.
9. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της άδειας νόμιμης παραμονής και των δύο γονέων στην χώρα
μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Ειδικές περιπτώσεις άμεσης εγγραφής με λιγότερα δικαιολογητικά,
χωρίς άλλη διαδικασία μοριοδότησης
➢ Για την επανεγγραφή ενός παιδιού που ήδη είναι εγγεγραμμένο κατά την παρούσα περίοδο,
απαιτείται MONO: Αίτηση επανεγγραφής. Χρειάζεται επίσης, να προσκομισθεί εκκαθαριστικό
εφορίας για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους των τροφείων, την 1η Σεπτεμβρίου 2022, που
αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της περιόδου.
➢ Για την εγγραφή ενός παιδιού γεννηθέν κατά το έτος 2019 (στα νηπιακά τμήματα), απαιτείται
MONO: Αίτηση εγγραφής, Ατομικό Δελτίο Υγείας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Χρειάζεται επίσης, να προσκομισθεί εκκαθαριστικό εφορίας για τον επαναπροσδιορισμό του
ύψους των τροφείων, την 1η Σεπτεμβρίου 2022, που αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της
περιόδου. Επίσης προσκομίζεται όποιο άλλο κοινωνικό δικαιολογητικό, από την ως άνω γενική
λίστα, τα κατατάσσει σε κατηγορία μειωμένων τροφείων.
➢ Για την εγγραφή ενός παιδιού που έχει αδελφό/ή, ήδη εγγεγραμμένος/η κατά την τρέχουσα
σχολική χρονιά στα τμήματα του ΝΠΔΔ, απαιτείται MONO: Αίτηση εγγραφής, Ατομικό Δελτίο
Υγείας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Χρειάζεται επίσης, να προσκομισθεί
εκκαθαριστικό εφορίας για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους των τροφείων, την 1 η
Σεπτεμβρίου 2022, που αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της περιόδου.
➢ Για την εγγραφή ενός παιδιού που δικαιούται VOUCHER από το επιδοτούμενο πρόγραμμα
ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ απαιτείται MONO:Ατομικό Δελτίο Υγείας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης, VOUCHER ΕΣΠΑ & Συμφωνητικό του ΝΠΔΔ και του γονέα κατά τις απαιτήσεις του
προγράμματος του ΕΣΠΑ.
➢ Για την εγγραφή ενός παιδιού με γονέα-μισθοδοτούμενο με κάθε μορφή εργασίας του Δήμου
Νέας Σμύρνης και όλων των εξαρτώμενων ΝΠΔΔ και Οργανισμών, απαιτείται MONO: Αίτηση
εγγραφής, Ατομικό Δελτίο Υγείας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Βεβαίωση
Απασχόλησης.
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«Μοριοδότηση για την επιλογή νηπίων και βρεφών προς εγγραφή για πρώτη
φορά, στους παιδικούς σταθμούς για την σχολική χρονιά 2022-2023»
1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:
-στο οικογενειακό εισόδημα. Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο
μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν
ξεχωριστή φορολογική δήλωση.
-στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση
-στην οικογενειακή κατάσταση
-στη σχέση με το Δήμο Ν. Σμύρνης
2. Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων, διεξάγεται από Επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει
του συστήματος μοριοδότησης μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων ωφελούμενων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

(Εκκαθαριστικό Εφορίας)
(Εισόδημα επιβολής φόρου)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΤΕΣ (ΟΧΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ)
ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ (ΟΧΙ ΔΗΜΟΤΕΣ)
ΔΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ
Δύο Γονείς Αυτοαπασχολούμενοι/ Ελ.
Επαγγελματίες ή εναλλακτικά Ένας Μισθωτός &
Ένας Αυτοαπασχολούμενος/ Ελ. Επαγγελματίας
Τουλάχιστον ένας ΓΟΝΕΑΣ με σύμβαση
ορισμένου χρόνου που καλύπτει διάστημα
μικρότερο των 7 μηνών επί συνόλου 10 του
σχολικού έτους ή με άλλες μορφές ευέλικτης ή εκ
περιτροπης εργασίας.
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (άγαμες μητέρες,
γονείς σε χηρεία, διαζευγμένοι, κηδεμόνες σε
βεβαιωμένη διάσταση)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
(φυσικός γονέας ή νόμιμη επιμέλεια)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
20 ΜΟΡΙΑ
10 ΜΟΡΙΑ
10 ΜΟΡΙΑ
40 ΜΟΡΙΑ

35 ΜΟΡΙΑ

20 ΜΟΡΙΑ

5 ΜΟΡΙΑ
5 ΜΟΡΙΑ για κάθε
παιδί, πλέον του ενός

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%

15 ΜΟΡΙΑ

Μηδενικό εισόδημα έως και 15.000€
Από 15.001 € έως και 20.000€
Από 20.001€ έως και 30.000€
Από 30.001€ Έως και 40.000€
Από 40.001€ και άνω

63 ΜΟΡΙΑ
56 ΜΟΡΙΑ
51 ΜΟΡΙΑ
46 ΜΟΡΙΑ
41 ΜΟΡΙΑ

Παρατηρήσεις
✓ Σε περίπτωση ίδιου συνόλου μορίων, προτεραιότητα έχουν εκείνοι με το χαμηλότερο εισόδημα.
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✓ Ο Αιτών που δεν έχει την ιδιότητα ούτε του Δημότη ούτε του Κατοίκου, δεν μοριοδοτείται σε
καμία κατηγορία μοριοδότησης και δύναται να επιλεχθεί μόνο αν προκύψουν κενά κατά την
έναρξη λειτουργίας των δομών.
✓ Η «διάσταση» δύο γονέων μοριοδοτείται αν και μόνο αν πιστοποιείται με συμβολαιογραφική
πράξη και ταυτόχρονα γίνεται χωριστή φορολογική δήλωση. Η «αίτηση διαζυγίου» δεν
συνυπολογίζεται ως δικαιολογητικό.
✓ Συνιστάται σε όλους τους ωφελούμενους και ιδιαίτερα σε εκείνους με χαμηλότερα
εισοδήματα να υποβάλλουν αίτηση στο ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) ώστε να απαλλαγούν αυτοδίκαια από
την καταβολή τροφείων.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)
Η καταβολή των “τροφείων” γίνεται μια φορά τον μήνα, αν είναι δυνατόν στις πρώτες είκοσι
ημέρες του μήνα, στην Τράπεζα EUROBANK στον λογαριασμό του “Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης” με IBAN GR 0602600330000290201071786. Ως
καταθέτης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του βρέφους ή νηπίου και ως αποδέκτης το Ν.Π.Δ.Δ.
Αντίγραφο της κατάθεσης θα προσκομίζεται στην Υπεύθυνη του Σταθμού.
Καμία οικονομική δοσοληψία δεν επιτρέπεται με το προσωπικό των Βρεφικών και Παιδικών
Σταθμών. Η οικονομική συνεισφορά είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα, από την ημερομηνία
εγγραφής του παιδιού έως την 31η Ιουλίου 2023. Σε περίπτωση διαγραφής για οποιοδήποτε λόγο
δεν επιστρέφεται η οικονομική συνεισφορά που έχει καταβληθεί.
Το ποσό των τροφείων δεν μπορεί να μεταβληθεί κατά την διάρκεια της περιόδου ούτε αν
μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος ούτε η κατάσταση απασχόλησης/εργασιακή
σχέση. Δύναται μόνο να μεταβληθεί κατόπιν απόφασης Προέδρου και για εξαιρετικές περιπτώσεις,
αν προσκομιστεί το εκκαθαριστικό της εφορίας του επόμενου έτους και αποδεδειγμένα υπάρξει
μεγάλη μείωση εισοδημάτων και σε αυτή την περίπτωση η μείωση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από
01-01-2023.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΟΝΕΩΝ
Η κλίμακα της οικονομικής συνεισφοράς των γονέων-συζύγων (Αντί "συζύγων", ανάλογη
εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις
ρυθμίσεις του Ν.3719/2008 ή 4356/2015) καθορίζεται με βάση το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό
εισόδημα, λαμβανομένου υπόψη το ποσού που αναγράφεται στο Εισόδημα επιβολής φόρου. Το
οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού
έτους επανεγγραφής ή εγγραφής των παιδιών στα Τμήματα. Για λόγους αποφυγής υποβολής
προσωρινών δηλώσεων με ψευδή στοιχεία, για την επαναβεβαίωση του προσδιορισμού του ύψους
των τροφείων, ζητείται επανυποβολή του εκκαθαριστικού σημειώματος κατά την έναρξη του
σχολικού έτους.
Οι κλίμακες των μηνιαίων τροφείων βάση εισοδήματος είναι οι εξής:

ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ
4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

Κατηγορία 1

έως 25.000 €

Δωρεάν με την προσκόμιση VOUCHER ΕΣΠΑ ή με
πιστοποιητικό από την Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου
Νέας Σμύρνης

Κατηγορία 2

έως 30.000 €

60,00 € ( Για όσους δεν ανήκουν στην κατηγορία 1)

Κατηγορία 3

30.001 - 35.000 €

75,00 €

Κατηγορία 4

35.001 – 40.000 €

90,00 €

Κατηγορία 5

40.001 – 45.000 €

105,00 €

Κατηγορία 6

45.001 € και άνω

130,00 €

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

Κατηγορία 1

έως 25.000 €

Δωρεάν με την προσκόμιση VOUCHER ΕΣΠΑ ή με
πιστοποιητικό από την Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου
Νέας Σμύρνης

Κατηγορία 2

έως 30.000 €

105,00 € ( Για όσους δεν ανήκουν στην κατηγορία 1)

Κατηγορία 3

30.001 και άνω

120,00 €

Τα ετήσια τροφεία καταβάλλονται για 10 μήνες, διάρκειας σχολικού έτους.

Παρατηρήσεις:
i.

ii.

iii.

Για οικογένειες που έχουν παιδί με διαπιστωμένη αναπηρία 67% και άνω και εισόδημα μικρότερο
των 50.000€, ισχύει η κάτωθι τιμολογιακή πολιτική: πρώτο ωφελούμενο παιδί: 20 Ευρώ ανά μήνα
για τα νήπια και 40 Ευρώ ανά μήνα για τα βρέφη, δεύτερο ωφελούμενο παιδί και άνω: ΔΩΡΕΑΝ.
Για οικογένειες με περισσότερα του ενός παιδιά εντός των δομών του «ΚΚΠΑ Ν. Σμύρνης» και για
εισόδημα μικρότερο των 50.000€, ισχύει η κάτωθι τιμολογιακή πολιτική: πρώτο ωφελούμενο
παιδί: 100% του αντίστοιχου τροφείου κατά περίπτωση, δεύτερο ωφελούμενο παιδί: 20 Ευρώ ανά
μήνα για τα νήπια και 40 Ευρώ ανά μήνα για τα βρέφη, τρίτο ωφελούμενο παιδί και άνω: δωρεάν.
Οι αιτούντες γονείς, υπάλληλοι με κάθε μορφή εργασίας και λοιποί μισθοδοτούμενοι του Δήμου
Νέας Σμύρνης και όλων των εξαρτώμενων ΝΠΔΔ και Οργανισμών επιβαρύνονται με τροφεία 20
Ευρώ ανά μήνα για τα νήπια και 40 Ευρώ ανά μήνα για τα βρέφη, εφόσον δεν είναι κάτοχοι
VOUCHER ΕΣΠΑ όπου τότε δεν επιβαρύνονται με τροφεία.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ
Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου
έτους, 5 ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.00π.μ. έως 4.00μ.μ.
Οι σταθμοί διακόπτουν την εργασία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημόσιων Υπηρεσιών, αλλά και κατά
την περίοδο των διακοπών Χριστουγέννων όπως καθορίζεται κάθε φορά από την αντίστοιχη απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία, καθώς και από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (διακοπές Πάσχα).
Με απόφαση Προέδρου ή Δ.Σ. μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία του σταθμού σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
❖ Η προσέλευση των παιδιών ορίζεται από τις 7.00π.μ.- 8:45π.μ. αυστηρά (για παιδαγωγικούς λόγους και
για ζητήματα διαχείρισης προσωπικού).
❖ Η αποχώρηση των παιδιών ορίζεται από τις 13:00μ.μ – 14:00μ.μ, ενώ για τα παιδιά που παραμένουν
για ανάπαυση η αποχώρηση ορίζεται από τις 15.15μ.μ μέχρι τις 16.00μ.μ.
❖ Οι γονείς και οι κηδεμόνες παραδίδουν τα παιδιά στις παιδαγωγούς τους από τις οποίες και τα
παραλαμβάνουν.
❖ Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους ή κατάλληλο ενήλικο άτομο
που θα έχει εγγράφως εξουσιοδοτηθεί, και θα έχει υποχρέωση να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα.
❖ Όλα τα παιδιά δικαιούνται να παραμένουν για μεσημεριανό ύπνο και να αποχωρούν ως τις 16:00 χωρίς
την προσκόμιση κανενός πιστοποιητικού, ανάλογα με τις υποδομές του κάθε σταθμού.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
❖ Η προσαρμογή είναι η εναρκτήρια παιδαγωγική δραστηριότητα.
❖ Η ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο νέο περιβάλλον του Παιδικού Σταθμού απαιτεί προσεκτική
αντιμετώπιση.
❖ Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης.
❖ Η προσαρμογή του κάθε παιδιού γίνεται με προσωπική επαφή με την παιδαγωγό.
❖ Το αίσθημα της ασφάλειας, της κατανόησης και της αγάπης, μειώνει το άγχος του αποχωρισμού του
παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον, και σιγά-σιγά το βοηθά να νιώθει σιγουριά στον καινούργιο
χώρο που του προτείνουμε να ενταχθεί.
Σκοπός Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών:
Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής και διαπαιδαγώγησης για
παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο:
❖ Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά
δεδομένα.
❖ Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
❖ Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας,
προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.
❖ Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο
σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.
❖ Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας.
❖ Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς.

7.00-8:45
8:45-9.30
9.30-12.00









ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Παιχνίδια ελεύθερα στις ΓΩΝΙΕΣ
Μάζεμα παιχνιδιών / πλύσιμο-τουαλέτα / πρωινό γεύμα.
Χωρισμός ομάδων.
Επιμέρους δραστηριότητες στις Γωνιές.
Παράλληλα εργαστήρια.
Ατομικές δραστηριότητες ομάδων.
Αυλή.
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12.00-12.30
12.30-14.00

14.00-15.00
15.00-16.00













Ελεύθερες δραστηριότητες.
Οργανωμένες δραστηριότητες ανοιχτού χώρου.
Παραμύθι.
Πλύσιμο/Μεσημεριανό φαγητό.
Οργανωμένες δραστηριότητες.
Ομαδικά παιχνίδια.
Προβολές – κουκλοθέατρο.
Δραματοποιήσεις.
Αναχώρηση παιδιών.
Μεσημεριανή ξεκούραση.
Αναχώρηση παιδιών – Λήξη.

Το πλάνο είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Από το Νομικό Πρόσωπο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της υγείας, για να μην υπάρξουν κίνδυνοι για
τα παιδιά ή να αποφευχθεί τυχόν εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών σε άλλα. Για το λόγο αυτό οι γονείς έχουν
υποχρέωση να έχουν άμεση επικοινωνία με τις Υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών για οποιοδήποτε θέμα
άπτεται της υγείας των παιδιών τους και συγκεκριμένα:
❖ Στην περίπτωση που κάποιο παιδί αρρωστήσει κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Παιδικού
Σταθμού ειδοποιούνται οι γονείς του να το παραλάβουν και το παιδί παραμένει εκτός του Σταθμού έως
την πλήρη ανάρρωσή του.
❖ Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Υπεύθυνη
του Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθμό πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του
θεράποντος Παιδιάτρου στην οποία να αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί και να
βεβαιώνεται η αποκατάσταση της υγείας του.
❖ Σε περίπτωση εμφάνισης φθειρών, ενημερώνεται ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και το παιδί παραμένει
στο σπίτι προκειμένου να αποφθειριασθεί.
❖ Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού πχ ατυχήματος ειδοποιείται από την Υπεύθυνη του
Σταθμού άμεσα η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης και οι γονείς του παιδιού.
❖ Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις ασθενειών ή ατυχημάτων κ.λπ. τα φιλοξενούμενα βρέφη και
νήπια δε μεταφέρονται με ιδιωτικά αυτοκίνητα του προσωπικού (καλείται το ΕΚΑΒ).
❖ Για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού, οι ωφελούμενοι και οι κηδεμόνες αυτών οφείλουν
να αποδεχθούν τα πρωτόκολλα λειτουργίας που θα προκύψουν, και τα οποία ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά θα περιλαμβάνουν:
o Οι κηδεμόνες θα παραδίδουν και θα παραλαμβάνουν τα παιδιά τους στην είσοδο, έξω από το
κτήριο.
o Τα παιδιά θα θερμομετρούνται στο μέτωπο κατά την είσοδο και δεν θα γίνονται δεκτά με
θερμοκρασία μεγαλύτερη ή ίση των 37 βαθμών κελσίου (με ανεκτή +0,5 απόκλιση λόγω μη
ακρίβειας μεθόδου).
o Οι κηδεμόνες θα εισέρχονται στις δομές του ΚΚΠΑ μόνο κατόπιν κλήσης τους από το προσωπικό του
σταθμού και κατόπιν ραντεβού, με τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ: μάσκα, γάντια).
Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί προτεραιότητα του προσωπικού των Σταθμών, το οποίο
εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Υποβάλλεται τακτικά σε προληπτικό έλεγχο
και εφοδιάζεται με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.
Τους Παιδικούς Σταθμούς επισκέπτεται Παιδίατρος και Παιδοψυχίατρος που παρακολουθούν τα παιδιά και
τηρούν ιατρική καρτέλα για καθένα από αυτά. Οι γονείς οφείλουν να συνεργάζονται με τους ιατρούς οι οποίοι
είναι συνεργάτες του Νομικού Προσώπου.
Θεραπευτικές αγωγές δεν χορηγούνται από το προσωπικό των σταθμών.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η διατροφή των παιδιών καλύπτεται υγιεινά και με πληρότητα από το Παιδικό Σταθμό σύμφωνα με επιλεγμένο
διαιτολόγιο που καταρτίζεται από τον παιδίατρο.
Η διατροφή των παιδιών, αποτελεί μέρος του ημερήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος και συμμετέχουν σε
αυτή όλα τα παιδιά.
Στο Σταθμό δεν επιτρέπονται τσίχλες, γαριδάκια, καραμέλες κ.λπ. γιατί εκτός του ότι είναι ανθυγιεινά, υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος όταν βρίσκονται στις τσέπες ή στις τσάντες τους.
Σε περιπτώσεις γενεθλίων – εορτών κ.λπ. γίνονται δεκτά σαν κεράσματα τυποποιημένα ατομικά προϊόντα που
διανέμονται κατά την αποχώρηση των νηπίων.
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Παρακαλούμε να:
Ντύνετε τα παιδιά σας με άνετα ρούχα, κατά προτίμηση φόρμες. Θα πρέπει να αποφεύγεται να τους φοράτε
τιράντες, ζώνες, παπούτσια με κορδόνια, καδένες – σκουλαρίκια γιατί αφ’ ενός υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος
και αφετέρου εμποδίζουν τα παιδιά στην αυτοεξυπηρέτησή τους.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
❖ Για την επίτευξη των στόχων της προσχολικής αγωγής είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία Παιδικού
Σταθμού και οικογένειας. Για το λόγο αυτό η ενεργή συμμετοχή των γονέων, κρίνεται απαραίτητη.
❖ Οι γονείς κάθε δύο χρόνια εκλέγουν εκπρόσωπο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού
Προσώπου.
❖ Οι γονείς λαμβάνουν μέρος σε τακτικές συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση
τους σε προβλήματα αγωγής και ψυχολογίας των παιδιών τους.
❖ Οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις που οργανώνει το
Κέντρο.
❖ Είναι απαραίτητη η συνεργασία γονέων με ειδικούς συνεργάτες του Παιδικού Σταθμού όπως παιδίατρο
παιδοψυχίατρο.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από τα τμήματα του Ν.Π. ενεργείται πάντοτε με απόφαση Προέδρου
του ΝΠΔΔ και εφόσον συντρέχει κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
❖ Αίτηση του γονέα με την οποία θα ζητά την διαγραφή του παιδιού του από τον σταθμό.
❖ Όταν το παιδί δεν έχει κατ ελάχιστον 10 ημέρες παρουσίας μηνιαίως.
❖ Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται με τους όρους λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.
❖ Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή στην υγεία των παιδιών, που δεν μπορούν
να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, αφού προηγηθεί επικοινωνία για ενημέρωση με τους γονείς.
❖ Όταν οι γονείς δεν καταβάλλουν τη οικονομική συνεισφορά που τους αναλογεί για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του ενός μηνός από την ημερομηνία που υποχρεούνται σε καταβολή αυτής, και αφού
προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση τους.
❖ Όταν οι γονείς αρνούνται να ακολουθήσουν το διεθνές πρωτόκολλο εμβολιασμών.
❖ Όταν το παιδί δεν εμφανιστεί κατά την αρχή του σχολικού έτους και απουσιάσει ως και τη 20η
Σεπτεμβρίου 2022. Τότε θα θεωρείται ότι υπαναχωρεί του δικαιώματος εγγραφής και χάνει αυτό το
δικαίωμα. Η απουσία αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί δικαιολογημένη μόνο σε περίπτωση σοβαρής
ασθένειας.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Όταν ένα παιδί που έχει ενταχθεί στις δομές του ΝΠΔΔ ως δικαιούχος Voucher ΕΣΠΑ δεν πληροί τις
ελάχιστες υποχρεώσεις ώστε να καταβληθεί η χρηματοδότηση από την ΕΕΤΑΑ προς το ΝΠΔΔ, σε
αυτήν την περίπτωση και για να αποτραπεί η διακοπή φιλοξενείας, θα πρέπει να καταβάλλονται
τροφεία βάσει της παρούσας πρόσκλησης.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η παρούσα ανακοίνωση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 15/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.
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