ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023
ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ»
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές µε συνηµµένα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Δευτέρα
2-5-2022 έως και Παρασκευή 20-5-2022 στο γραφείο του Ν.Π.∆.∆. στην Βάρνης 1 & Εθνικής
Στέγης 16 από 9:00 έως 14:00 καθημερινά τηρώντας τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης της
επιδημίας του κορωνοϊού. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κλείνονται
και ραντεβού στο 213 2025 965 . Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
στο mail ethnikistegi.paidikosstathmos@gmail.com

Έργο των παιδιών μας για την ειρήνη!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εγγραφές :

1. Στον βρεφονηπιακό

2.

3.

σταθμό της Εθνικής Στέγης εγγράφονται
βρέφη και νήπια από 1,5 ετών έως 3,5 ετών. Συγκεκριμένα στο
βρεφικό τμήμα εγγράφονται βρέφη δημοτών και κατοίκων
γεννηθέντα από 1 Μαΐου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021. Στο νηπιακό
τμήμα εγγράφονται παιδιών δημοτών και κατοίκων γεννηθέντα από
1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Απριλίου 2020, δηλαδή 30 μηνών κατά
τον μήνα εγγραφής τους (εγγραφές έως Νοέμβριο 2022).
Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές µε συνηµµένα δικαιολογητικά
υποβάλλονται από την Δευτέρα 2-5-2022 έως και Παρασκευή
20-5-2022 στο γραφείο του Ν.Π.∆.∆. στην Βάρνης 1 & Εθνικής
Στέγης 16 από 9:00 έως 14:00 καθημερινά τηρώντας τα πρωτόκολλα
αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού. Επίσης, για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κλείνονται και ραντεβού στο
213 2025 965. Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά
μόνο στο mail ethnikistegi.paidikosstathmos@gmail.com.
Σημειώνεται ότι τα παιδιά γεννηθέντα από 1.1.2018 έως
31.12.2018 θα φοιτήσουν κατά την επόμενη περίοδο στην διετή
υποχρεωτική εκπαίδευση.
Συμπλήρωση δικαιολογητικών στις αιτήσεις θα γίνεται δεκτές μόνο
μέχρι και 3 ημέρες µετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων. Αίτηση που δε θα έχει όλα τα δικαιολογητικά δε θα
µπαίνει στη διαδικασία επιλογής.

4) Ενστάσεις των γονέων όσον αφορά τα αποτελέσματα θα γίνονται δεκτές
για 4 ημέρες µετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (σύµφωνα µε το ΦΕΚ 4249/5-12-2017)
Κατά την εγγραφή επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα παιδιά των
εργαζόµενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά
αδύνατων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης
φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα
γονέα, µονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων,
παιδιά που φιλοξενούνται στο δίκτυο δοµών κατά της βίας των γυναικών,
παιδιά που προέρχονται από οικογένειες
µε µέλη µε σωµατική και πνευµατική αναπηρία, πολύτεκνων
οικογενειών κλπ).
∆ικαίωµα εγγραφής έχουν τα παιδιά που είναι σωµατικά, πνευµατικά και
ψυχικά υγιή και αρτιµελή, απαγορευµένης απολύτως της εγγραφής
παιδιών που πάσχουν από µεταδοτικά νοσήµατα. Τα νήπια πρέπει να είναι
πλήρως εμβολιασμένα.
Παιδιά που πάσχουν από σωματικές ή ψυχικές παθήσεις εγγράφονται στον
σταθμό της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ» με πιστοποιητικό ειδικού γιατρού κρατικού
νοσοκομείου και με την σύμφωνη γνώμη του παιδιάτρου (παιδιάτρου της
δομής ότι χρήζει παράλληλη στήριξη και είναι ωφέλιμο για το
παιδί)και δεν δημιουργείται πρόβλημα στον σταθμό. Προϋπόθεση βέβαια
ο σταθμός μας να έχει πληρότητα σε προσωπικό. Οι γονείς που ήταν στο
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ πέρυσι θα ξανακαταθέσουν τα δικαιολογητικά τους
στην ΕΕΤΑΑ για την περίοδο 2022-2023 για δε τα παιδιά που συνεχίζουν
και έχουν επιλεγεί με μοριοδότηση οι επανεγγραφές θα γίνουν από 4

Μαΐου μέχρι 10 Μαΐου 2022. Για την επανεγγραφή των παιδιών απαιτείται
μια αίτηση επανεγγραφής, μια ιατρική βεβαίωση του παιδιάτρου επίσης
να προσκομισθεί το εκκαθαριστικό της εφορίας για τον προσδιορισμό των
τροφείων περιόδου 2022-2023.
Η αξιολόγηση και κατάταξη όλων γίνεται σύµφωνα µε κοινωνικοοικονοµικά
κριτήρια που µοριοδοτούνται ως εξής:

«Μοριοδότηση για την επιλογή νηπίων στον Παιδικό Σταθμό «ΕΘΝΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ» 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 ωφελουμένων, διεξάγεται από
Επιτροπή και πραγματοποιείται βάσει του συστήματος
μοριοδότησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

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
περιτροπής εργασίας.
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (άγαμες μητέρες,
γονείς σε χηρεία, διαζευγμένοι, κηδεμόνες σε
βεβαιωμένη διάσταση)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
(φυσικός γονέας ή νόμιμη επιμέλεια)
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%
ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ (μόνο ως 24 ετών) ή
ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ
Μηδενικό εισόδημα έως και 15.000€

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
20 ΜΟΡΙΑ
10 ΜΟΡΙΑ
10 ΜΟΡΙΑ
40 ΜΟΡΙΑ
35 ΜΟΡΙΑ

20 ΜΟΡΙΑ
5 ΜΟΡΙΑ
5 ΜΟΡΙΑ για κάθε
παιδί, πλέον του ενός

15 ΜΟΡΙΑ
10 ΜΟΡΙΑ
63 ΜΟΡΙΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

(Εκκαθαριστικό Εφορίας)
(Εισόδημα επιβολής φόρου)

Από 15.001€ έως και 20.000€
Από 20.001 € έως και 30.000€
Από 30.001€ έως και 40.000€
Από 40.001€ εως και 45.000€
Από 45.001€ έως και 50.000€
Από 50.001€ έως και 55.000€
Από 55.001€ έως και άνω

56 ΜΟΡΙΑ
51 ΜΟΡΙΑ
46 ΜΟΡΙΑ
36 ΜΟΡΙΑ
31 ΜΟΡΙΑ
26 ΜΟΡΙΑ
21 ΜΟΡΙΑ

Σε περίπτωση ισοψηφίας προτεραιότητα έχουν εκείνοι με το χαμηλό εισόδημα.
Οι άνεργες μητέρες και οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να ενημερωθούν
σχετικά με την ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ
(www.eetta.gr).

 Η μοριοδότηση για εισοδήματα ως 25.000 Ευρώ ενεργοποιείται αν και
μόνο αν ο αιτών (εφόσον είναι δικαιούχος) έχει υποβάλει αίτηση στο
ΕΣΠΑ(ΕΕΤΑΑ) και αν δεν είναι επιλεχθείς, κατ΄ελάχιστον ανήκει στην
κατηγορία «ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΣΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
(VOUCHER) ΛΟΓΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». Σε άλλη περίπτωση ο αιτών
μοριοδοτείται με τα μόρια της κατηγορίας.

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
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. Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (με ημερομηνία έκδοσης ως 30
ημέρες πριν την υποβολή του) στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται πλήρη
στοιχεία (γάμος, παιδιά, κλπ).
5. Βεβαίωση Απασχόλησης και για τους δύο γονείς.
Α) Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη
στην οποία αναγράφονται το ωράριο & οι μηνιαίες αποδοχές.
Β) Εργαζόμενοι γονείς στον Ιδιωτικό τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη
στην οποία αναγράφονται οι μηνιαίες αποδοχές, β) Εκτυπωμένη κατάσταση
ενσήμων ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου.
Γ) Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι: Αντίγραφο του
συνόλου των ενσήμων ή των εργοσήμων για το έτος 2021.
Δ) Αυτοαπασχολούμενοι/Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Ασφαλιστική Ενημερότητα
ή σε άλλη περίπτωση Βεβαίωση ενεργού ασφαλιστικού μητρώου/Ασφαλιστικών
οφειλών.
6. Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2022 που αφορά εισοδήματα
έτους 2021. Βεβαίως, το ύψος των τροφείων θα προσδιοριστεί άμα την
έναρξη της περιόδου με προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος
για τα εισοδήματα 2021. Σε περίπτωση ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων
των γονέων, προσκομίζονται αμφότερες.
7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (στοιχεία ΔΟΥ). Λογαριασμός ρεύματος
μόνιμης κατοικίας ή ΟΤΕ ή μισθωτήριο συμβόλαιο όπου αναγράφονται το
όνομα και η διεύθυνση κατοικίας.

8. Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής, για γονέα ή παιδί με αναπηρία
μεγαλύτερη ή ίση με 67%.
9. Διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό χηρείας (αν δεν αναφέρονται στο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) ή συμβολαιογραφικό έγγραφο
«διάστασης συζύγων» δηλωμένο στη ΔΟΥ.
10. 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.

Για την επανεγγραφή των παιδιών (εντός Μαΐου 2022) απαιτείται µία αίτηση
επανεγγραφής και μια ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας τους.
Επίσης να προσκομισθεί εκκαθαριστικό εφορίας για τον επαναπροσδιορισμό
του ύψους των τροφείων για το νέο έτος. Οι επανεγγραφές ξεκινούν από
4 Μαΐου 2022 έως και 10 Μαΐου 2022.

Οικονομική συμμετοχή των γονέων (τροφεία)
Η πληρωμή των τροφείων θα πραγματοποιείται μέσω τραπέζης μια φορά το μήνα
(αν είναι δυνατόν στις πρώτες είκοσι ημέρες) στην <<EUROBANK>> στο
λογαριασμό 0026.0033.25.0200873501 του Νομικού Προσώπου <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>>,
δηλώνοντας στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ της κατάθεσης το ΕΠΩΝΥΜΟ και το ΟΝΟΜΑ του
παιδιού. Αντίγραφο της κατάθεσης θα προσκομίζεται στην Προϊσταμένη του
Σταθμού.
Η καταβολή τροφείων είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα, από την ημερομηνία
εγγραφής του παιδιού από 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως την 31η Ιουλίου 2023. Σε
περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συνεισφορά.
Το ποσό των τροφείων δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το Δ.Σ.
του Ν.Π. θα εξετάζει έκτακτες περιπτώσεις που θα αφορούν σοβαρούς λόγους.

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 τροφείων βάση
εισοδήματος είναι οι εξής:

ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Έως 25.000€

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ με την προσκόμιση
voucher ΕΣΠΑ ή με πιστοποιητικό
από την κοινωνική υπηρεσία του
Δήμου Ν. Σμύρνης
60,00 €
75,00 €
90,00 €
105,00 €
130,00 €

Έως 30.000 €
30.001- 35.000 €
35.001 - 40.000 €
40.001 - 45.000 €
45.001 € και άνω

Τα ετήσια τροφεία υπολογίζονται για 10 μήνες, διάρκειας σχολικού έτους.
ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

Έως 25.000€

ΔΩΡΕΑΝ με την προσκόμιση voucher ΕΣΠΑ ή με πιστοποιητικό
από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ν. Σμύρνης

25.001 - 30.000 €

105,00 €

30.001€ και άνω

120,00 €

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

Παρατηρήσεις

Οι κατηγορίες τροφείων για εισοδήματα ως 25.000 Ευρώ
ενεργοποιούνται, αν και μόνο αν ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση στο
ΕΣΠΑ(ΕΕΤΑΑ) και δεν έχει επιλεγεί, όμως ανήκει στην κατηγορία
«ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΣΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
(VOUCHER) ΛΟΓΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». Σε άλλη περίπτωση ο αιτών
μεταφέρεται στην κατηγορία τροφείων ανάλογα με τα εισοδήματά του.
ii. 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: 15% του αντίστοιχου
τροφείου κατά περίπτωση, δεύτερο ωφελούμενο παιδί και άνω:
ΔΩΡΕΑΝ.
της
iii. Για οικογένειες με περισσότερα του ενός παιδιά εντός
«ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ» και για εισόδημα μικρότερο των 50.000€, ισχύει
iv. 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.
i.

v.

Οι αιτούντες γονείς, υπάλληλοι του Δήμου Νέας Σμύρνης και όλων
των Νομικών Προσώπων και Οργανισμών, επιβαρύνονται με τροφεία
20 Ευρώ ανά μήνα για τα νήπια και 40 ευρώ ανά μήνα για τα βρέφη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ




Για το άνοιγμα του σταθμού θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Η λήξη
λειτουργίας του σταθμού θα είναι η 31η Ιουλίου 2023. Η λειτουργία του
σταθμού είναι 5 ημέρες την εβδομάδα από 7:00 έως 16:00.
Ο σταθμός διακόπτει την λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες των
Δημόσιων Υπηρεσιών αλλά και την περίοδο από 23-12 έως 7/1 (διακοπές
Χριστουγέννων) καθώς και από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (διακοπές
Πάσχα).

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ





Η προσέλευση των παιδιών ορίζεται από τις 7:00 – 8:45 αυστηρά.
Η αποχώρηση των παιδιών ορίζεται από 13:00-14:00, ενώ για τα παιδιά
που παραμένουν για ύπνο η αποχώρηση ορίζεται από 15:15-16:00.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες παραδίδουν τα παιδιά στις παιδαγωγούς, από
τις οποίες και τα παραλαμβάνουν.

Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή τους
κηδεμόνες ή το κατάλληλο ενήλικο άτομο που θα έχει δηλωθεί από τους
γονείς και θα έχει υποχρέωση να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
7:00-8:45
9:00-9:30
9:30-12:00

12:00-12:30
12:30-14:30

13:00-14:00
14:30-16:00
15:15-16:00

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΟΜΑΔΑΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
ΠΡΟΑΥΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ/ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ή ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ











Στην περίπτωση που κάποιο παιδί αρρωστήσει κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του σταθμού ειδοποιούνται οι γονείς του να το παραλάβουν
και παραμένει εκτός σταθμού μέχρι την πλήρη ίασή 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
Παιδίατρου, στην οποία να αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε το
παιδί και να βεβαιώνεται η αποκατάσταση της υγείας του.
Σε περίπτωση εμφάνισης φθειρών, ειδοποιείται η υπεύθυνη του σταθμού
και το παιδί παραμένει για ένα τριήμερο στο σπίτι προκειμένου να
αποφθειριασθεί.
Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού π.χ. ατυχήματος
ενημερώνονται οι γονείς του παιδιού.
Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις ασθενειών ή ατυχημάτων τα
φιλοξενούμενα νήπια δε μεταφέρονται με ιδιωτικά αυτοκίνητα του
προσωπικού (καλείται το ΕΚΑΒ).
Το σταθμό επισκέπτεται παιδίατρος που παρακολουθεί τα παιδιά και τηρεί
ιατρική καρτέλα για καθένα από αυτά.

 Για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού οι ωφελούμενοι και οι κηδεμόνες
αυτών οφείλουν να αποδεχθούν τα πρωτόκολα 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
δεύτερη είσοδο.
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 στην «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» μόνο κατόπιν κλήσης τους
από το προσωπικό του σταθμού και κατόπιν ραντεβού, με τα απαραίτητα μέτρα
ατομικής προστασίας ( μάσκα, γάντια).
o Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί πίνακας με αναλυτικές οδηγίες τις
οποίες υποχρεωτικώς θα ακολουθήσουν οι πάντες.

Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί προτεραιότητα του
προσωπικού του Σταθμού, 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.
Τον Παιδικό Σταθμό επισκέπτεται παιδίατρος που παρακολουθεί τα παιδιά
και τηρεί ιατρική καρτέλα για καθένα από αυτά.
Θεραπευτικές αγωγές δεν χορηγούνται από το προσωπικό του σταθμού.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών ενεργείται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και
εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Υπεύθυνη δήλωση γονέα που θα ζητά τη διαγραφή του παιδιού του από το
σταθμό.
2. Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα (συνεχόμενα)
και χωρίς να καταβάλλει τροφεία.
3. Όταν οι γονείς κατ’ εξακολούθηση δε συμμορφώνονται με το πρόγραμμα
και τους όρους λειτουργίας του σταθμού.
4. Όταν τα νήπια συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο
Νηπιαγωγείο.
5. Όταν οι γονείς δεν καταβάλλουν την οικονομική συνεισφορά που τους
αναλογεί για χρονικό διάστημα πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία
που υποχρεούνται, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, μετά από έγγραφη
ειδοποίησή τους.
6. 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.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης είναι:1)Έντυπο αίτησης
2)Έντυπο υγείας παιδιού
3)Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

