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Συνεδρίαση 10η

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης: α) Συµπλήρωση – διόρθωση στοιχείων επί της υπ΄
αρ. 280/2018 απόφασης του ∆.Σ. µε θέµα : «Έγκριση νέου Κανονισµού
Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου
Κηφισιάς (∆ηµοτικές Ενότητες: Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), µε πλαίσιο
αναφοράς την υπ΄ αρ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β΄/5.12.2017) απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και
Βρεφονηπιακών σταθµών» και β) τελική διαµόρφωση – επικαιροποίησή του.
Στην Κηφισιά σήµερα, την 17η του µηνός Απριλίου έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.30µ.µ. και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του
Πολιτιστικού Κέντρου), µετά από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που
έγινε κατά τους ορισµούς των άρθρων 95 του N.3463/2006 (Νέου Kώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων) και 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και κοινοποιήθηκε
µε κάθε πρόσφορο µέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102 του Ν. 3463/2006 και
64-71 του Ν. 3852/2010.
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΑΓΑΠΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΗ: Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ,
Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, ∆. ΑΓΑΠΑΚΗ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ,
Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ,
Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Γ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ, Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Ε. ΚΥΡΛΟΣ,
Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Κ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ, Μ. ΚΕΦΑΛΑ – ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ,
Β. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ, Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ,
Γ. ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ, Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Α. ΜΗΛΑΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΣΤΡΑ –
ΜΑΓΕΡ, Ε. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ, Χ. ΚΑΛΟΣ, Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ,
∆. ΜΩΡΑΚΗΣ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ∆. ΛΙΑΝΟΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ.
Οι απουσιάζοντες ∆.Σ. προσκλήθηκαν νόµιµα, µε την από 12-04-2019 πρόσκληση,
που γνωστοποιήθηκε νοµίµως σε αυτούς δια αποστολής και επιδόσεως, τρεις
πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης κατά τις
διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 Ν. 3463/2006 και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και
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είναι κατά την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ. Κασιούρας, Κοµιανός, Χιωτάκης,
Κύρλος, Μπιτσάνης, Τσιλιγκίρης, Κεφαλά, Ξυπολυτάς, Παπαδόπουλος,
Σπηλιωτοπούλου, Σκορδίλης, Μήλας, Πάστρα, Παπαδήµα, Τσούλος, Χατζοπούλου,
Λιανός.
Οι παρόντες ∆.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι κ.κ. Αυλήτης,
Καραλή, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Αστερίου, Αγαπάκη, Κουρέπης,
Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Κόκκαλης, Κούτση, Κασιµάτη,
Τσιάµα, Κορογιαννάκη, Κανακάκης, Τσαγκάρης, Ραυτόπουλος, Καλός, Πατρινού,
Μωράκης, Καπάτσος, Βάρσος.
∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του
Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου µελών 41 παρίστανται 24.
Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 9ου θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. Κασιούρας, Κοµιανός, Κύρλος, Μπιτσάνης, Μήλας, Λιανός.
Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 9ου θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. Κανακάκης, Τσαγκάρης, Καλός, Μωράκης, Βάρσος.
Εκτός αίθουσας κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος βρίσκονται οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ. Αυλήτης, Ζαπάντης, Πατρινού.
Ο ∆ήµαρχος προσκλήθηκε νόµιµα κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του
Ν. 3463/2006 και 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρευρίσκεται στη συζήτηση
του 9ου θέµατος.
Η Πρόεδρος εισηγείται το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του
Σώµατος την υπ’αρ. 15248/12-4-2019 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών
Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού, στην οποία αναφέρονται τα
εξής:
«Έχοντας υπόψη :
• Την υπ’ αριθ. 54751/44787/29−10−2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής περί έγκρισης του ΟΕΥ του ∆ήµου (ΦΕΚ
2868/Β΄/12−11−2013), µε την οποία συστήνεται στον ∆ήµο Κηφισιάς ∆ιεύθυνση
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού (καθώς και
συµπληρωµατικά την υπ’ αριθ. 572/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κηφισιάς περί τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
καθώς και τη γνωµοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου που
διατυπώθηκε στο υπ’ αριθ. 3/23−1−2014 πρακτικό του και την υπ΄ αρ. αριθµ.
5786/4843 απόφαση «Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Κηφισιάς» - ΦΕΚ αρ. φύλλου 514/28-02-2014, τ. Β΄).
• Την υπ΄ αρ. 34254/12471 απόφαση (ΦΕΚ Β΄/1991/4-6-2018) της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής «Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Κηφισίας».
• Την υπ΄ αριθµ. 280/2018 απόφαση του ∆.Σ. Κηφισιάς µε θέµα: Έγκριση
Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών
του ∆ήµου Κηφισιάς (∆ηµοτικές Ενότητες: Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), µε
πλαίσιο αναφοράς την υπ΄ αρ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β`/5.12.2017) απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και
Βρεφονηπιακών σταθµών»(Α∆Α:61Ψ∆ΩΕΜ-Α97):
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•

Την υπ΄ αριθµ. 406/2018 απόφαση του ∆.Σ. Κηφισιάς µε θέµα: Συµπλήρωση
παραγράφου του άρθρου 2 παρ.3 στην υπ΄ αρ. 280/2018 απόφαση του ∆.Σ. µε
θέµα: «Έγκριση σχεδίου νέου Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών
Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Κηφισιάς (∆ηµοτικές Ενότητες:
Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), µε πλαίσιο αναφοράς την υπ΄ αρ.
41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β΄/5.12.2017) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών –
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Πρότυπος
Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών
(Α∆Α:7ΝΓΝΩΕΜ-Ν7Ε)
Την υπ΄ αριθµ. 559/2018 απόφαση του ∆.Σ. Κηφισιάς προσθήκης νέου άρθρου
«Έκτακτη Εισαγωγή» µε θέµα : Τροποποίηση της 280/2018 Απόφασης ∆.Σ. όπως
συµπληρώθηκε µε την 406/2018 Απόφαση ∆.Σ. «Πρότυπος Κανονισµός
Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών .(Α∆Α:6ΠΙ6ΩΕΜΓΡ3)
Την υπ΄ αριθµ. 632/2018 απόφαση του ∆.Σ. Κηφισιάς µε θέµα :Καθορισµός
τροφείων στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθµούς για το οικονοµικό έτος
2019. (Α∆Α:ΩΗ9ΠΩΕΜ-1∆2)
Την υπ΄ αριθµ. 47/2019 απόφαση του ∆.Σ. Κηφισιάς µε θέµα: Έγκριση
συµπλήρωσης του άρθρου 9 του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών και
Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Κηφισιάς, αρ. απόφ 280/2018,
ως προς την µεταφορά παιδιών µε το σχολικό λεωφορείο.(Α∆Α:63ΩΒΩΕΜ-6∆Β)
Την υπ΄ αριθµ. 407/2018 απόφαση του ∆.Σ. Κηφισιάς µε θέµα: Λήψη απόφασης
για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς
και Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Κηφισιάς.(Α∆Α:75Η3ΩΕΜ-6Ξ∆)
Την υπ΄ αριθµ. 574/2018 απόφαση του ∆.Σ. Κηφισιάς µε θέµα: Τροποποίηση της
υπ΄ αρ. 407/2018 απόφασης του ∆.Σ. ως προς την δυναµικότητα του B΄ Παιδικού
Σταθµού ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας (Α∆Α:7Μ2ΚΩΕΜ-ΒΒ0)
Την υπ΄ αριθµ. 637/2018 απόφαση του ∆.Σ. Κηφισιάς µε θέµα: Τροποποίηση της
υπ΄ αρ. 407/2018 απόφασης του ∆.Σ. ως προς την δυναµικότητα του Γ΄
Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας (Α∆Α:7ΘΖ7ΩΕΜΑΗΡ)
Τις άδειες των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Κηφισιάς
που εκδόθηκαν µε τις υπ΄ αρ. 646/2018, 647/2018, 648/2018, 649/2018,
650/2018, 651/2018, 652/2018, 653/2018, 654/2018, 655/2018, 656/2018
αποφάσεις ∆ηµάρχου καθώς και τις 873/2018 και 963/2018 ορθές επαναλήψεις
των 647/2018 και 648/2018 αποφάσεων ∆ηµάρχου αντίστοιχα.

Εισηγούµεθα και παρακαλούµε το Σώµα για :
Α) Συµπλήρωση – διόρθωση στοιχείων επί της υπ΄ αρ. 280/2018 απόφαση του
∆.Σ. µε θέµα: «Έγκριση νέου Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών
Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Κηφισιάς (∆ηµοτικές
Ενότητες: Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), ως προς τα εξής :
• Στο Άρθρο 7. «∆ικαιολογητικά εγγραφής – επανεγγραφής στους Παιδικούς, Βρεφικούς
και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς», στην παρ. «Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ –
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ–ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ– ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ»,
το σηµείο ε διαµορφώνεται ως εξής : «Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος του τρέχοντος οικονοµικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού
σηµειώµατος των γονέων. Σε περίπτωση που δεν προσκοµιστεί η δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος του τρέχοντος οικονοµικού έτους ή το αντίγραφο εκκαθαριστικού
σηµειώµατος στο προκαθορισµένο από την Υπηρεσία διάστηµα, η αίτηση δεν
µοριοδοτείται για το συγκεκριµένο κριτήριο.»
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Στο Άρθρο 7. «∆ικαιολογητικά εγγραφής – επανεγγραφής στους Παιδικούς, Βρεφικούς
και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς», στην παρ. β) «Για άνεργους γονείς απαιτείται».
∆ιαµορφώνεται ως εξής : «Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ µε ηµεροµηνία έκδοσης
όχι πέραν των 5 ηµερών πριν την έναρξη των εγγραφών ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ,
του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. Σε περίπτωση που στη σχετική βεβαίωση
ανεργίας αναγράφονται µηδέν (0) µήνες ανεργίας, ο γονέας δεν µοριοδοτείται για το
κριτήριο της ανεργίας εκτός και αν η βεβαίωση συνοδεύεται από έντυπο καταγγελίας
σύµβασης (έντυπο 6 ΟΑΕ∆) ή έντυπο οικειοθελούς αποχώρησης (έντυπο 5 ΟΑΕ∆).»

Β) την τελική διαµόρφωση – επικαιροποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας των
Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Κηφισιάς (∆ηµοτικές
Ενότητες: Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), η οποία γίνεται κατόπιν συνένωσης όλων
των σχετικών αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (ως αναφέρονται στα έχοντας
υπόψη της παρούσας εισήγησης ), ως κατωτέρω:

Άρθρο 1
Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί είναι κυρίαρχοι χώροι αγωγής, εκπαίδευσης και
ασφαλούς διαµονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχουν ως σκοπό:
α) Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύµφωνα µε τα πλέον
σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα.
β) Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωµατικά, νοητικά,
συναισθηµατικά και κοινωνικά.
γ) Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το
πολιτιστικό και οικονοµικό επίπεδο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
δ) Να εξυπηρετούν γονείς και κηδεµόνες και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν
πάνω σε θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντας τους
πληροφόρηση και καθοδήγηση.
ε) Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβασή τους από το
οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό
πλαίσιο.
στ) Να διευκολύνουν τους εργαζόµενους και τους άνεργους γονείς και να παρέχουν
ηµερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας.
Άρθρο 2
∆ιοίκηση των σταθµών.
•
•

•

Ο ∆ήµαρχος προΐσταται όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010).
Την γενική επίβλεψη και εποπτεία των Σταθµών ασκεί η ∆ιεύθυνση Κοινωνικών
Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού του ∆ήµου δια του Τµήµατος
Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής.
Ο γενικός συντονισµός όλων των Σταθµών καθώς και η εξυπηρέτηση των πολιτών
(γονέων, κηδεµόνων, ενδιαφεροµένων πολιτών) ασκείται από το Γραφείο
Σχεδιασµού, Συντονισµού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών
Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής (ως προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. ∆ήµου/ υπ΄ αρ.
34254/12471 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, ΦΕΚ Β΄/1991/46-2018 ). Το εν λόγω γραφείο λειτουργεί µε δύο παραρτήµατα: ένα (1) στη
∆ηµοτική Ενότητα Κηφισιάς (Εµµ. Μπενάκη 3, 1ος όροφος) και ένα (1) στη
∆ηµοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας (Ν. Πλαστήρα 14, 1ος όροφος), µε τις εξής
ενδεικτικές αρµοδιότητες :
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1. Συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του
∆ήµου Κηφισιάς. Στο πλαίσιο αυτό διαχειρίζεται και λειτουργεί το Μηχανογραφικό
Πρόγραµµα - Εφαρµογή Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθµών (Preschool) :
Καταχώρηση αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής βρεφών και νηπίων, δηµιουργία
και τήρηση Μητρώου εγγραφόµενων και επανεγγραφόµενων βρεφών και νηπίων,
καταχώρηση και τήρηση µητρώου εργαζοµένων, παρακολούθηση παρουσιολογίων
παιδιών και εργαζοµένων, έκδοση, καταχώρηση και παρακολούθηση µηνιαίων
οικονοµικών εισφορών γονέων - συνεργασία µε Οικονοµικές Υπηρεσίες Φορέα,
καταχώρηση όλων των ειδών που προµηθεύονται οι Παιδικοί Σταθµοί (τρόφιµα,
καθαριστικά), έλεγχος παραστατικών αγοράς και καθηµερινής ανάλωσης
αποθηκών, καταχώρηση µη αναλώσιµου υλικού Παιδικών Σταθµών, εκπαίδευση
χειριστών προγράµµατος – Επίλυση προβληµάτων, κτλ. Οµοίως στο πλαίσιο αυτό
είναι αρµόδιο για την τήρηση αρχείου παιδικών σταθµών προηγούµενων ετών,
για την συνδιαχείριση σελίδας Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθµών στο site του
∆ήµου, κτλ.
2. Καταρτίζει τον Εσωτερικό Οργανισµό Λειτουργίας των Παιδικών - Βρεφονηπιακών
Σταθµών του ∆ήµου, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση του και
επιµελείται για την δηµοσίευση σε Φ.Ε.Κ.
3. Εισηγείται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου για θέµατα που ρυθµίζουν την
ορθή λειτουργία των Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου
(τροφοδοσία, εξοπλισµός, αναλώσιµα κτλ).
4. Ελέγχει την ορθή τήρηση των βιβλίων, εγγράφων κτλ, τα οποία θα πρέπει να
τηρούνται σε κάθε Παιδικό - Βρεφονηπιακό Σταθµό του ∆ήµου.
5. Εισηγείται στα αρµόδια θεσµικά όργανα του ∆ήµου, συντονίζει και εποπτεύει τις
διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας νέων ∆ηµοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών
Σταθµών.
6. Εισηγείται, συντονίζει και εποπτεύει όλες τις διαδικασίες και τα έγγραφα για την
υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελµατικής Ζωής» (ενδεικτικά : οργάνωση φακέλου για ένταξη και
συµµετοχή του ∆ήµου Κηφισιάς στο Πρόγραµµα, υπογραφή Συµβάσεων µε
Ωφελούµενους Γονείς, επικοινωνία µε ΕΕΤΑΑ- Τήρηση φακέλου αλληλογραφίας,
ενηµέρωση Σταθµών για τις υποχρεώσεις του Προγράµµατος, αποστολή Μηναίων
∆ελτίων
Παρακολούθησης και τήρηση Μηνιαίων
Παρουσιολογίων Απουσιολογίων, αποστολή µηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων παραστατικών
για την πληρωµή του Φορέα, παρακολούθηση γραµµατίων είσπραξης από ΕΕΤΑΑ,
σύνταξη και παράδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών στους Ωφελούµενους,
διεκπεραίωση και αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται
από την ΕΕΤΑΑ, κτλ )
7. Συγκεντρώνει τις αιτήσεις εγγραφών - επανεγγραφών στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, ελέγχει και επιµελείται της όλης διαδικασίας.
8. Ελέγχει το παιδαγωγικό πρόγραµµα που εφαρµόζεται στους Παιδικούς –
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, εισηγείται νέες πρακτικές και καταρτίζει τον ενιαίο
παιδαγωγικό προσανατολισµό ανά έτος βασιζόµενο σε νέες παιδαγωγικές
µεθόδους.
Στο Γραφείο Σχεδιασµού, Συντονισµού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου
Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής, δύναται να απασχολούνται ∆ιοικητικοί
υπάλληλοι, Παιδαγωγικό Προσωπικό καθώς και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων, όπως
τούτο διαµορφώνεται από τις προκύπτουσες ανάγκες των Σταθµών.
Ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/0706-2010) δύναται να αναθέσει αρµοδιότητες των Σταθµών σε Αντιδηµάρχους. ∆ύναται
επίσης µε απόφασή του και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979 / ΦΕΚ Α΄
138/16-06-2011) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010), να αναθέτει την εποπτεία
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και τον συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του ∆ήµου σε µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για την επικουρία και την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου,
καθώς και την υπογραφή σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών, κατόπιν δικής του
εξουσιοδότησης.
∆ύναται τους γονείς και κηδεµόνες του κάθε σταθµού να αντιπροσωπεύει ο εκπρόσωπος
γονέων/κηδεµόνων. Τούτος εκλέγεται από συνέλευση γονέων που συγκαλείται σε κάθε
Σταθµό, µε ευθύνη του/της Υπευθύνου/ης, κατά το πρώτο τρίµηνο κάθε νέας περιόδου.
Η συνέλευση αυτή, εκλέγει κατά πλειοψηφία έναν γονέα του Παιδικού Σταθµού και τον
αναπληρωτή του και είναι έγκυρη εάν συµµετέχει σε αυτή το 40% των γονέων ή
κηδεµόνων (ψηφίζει ένας από τους δύο γονείς). Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη
συνέλευση, θεωρείται έγκυρη η δεύτερη συνέλευση µε συµµετοχή του 20% των γονέων
ή κηδεµόνων.
Άρθρο 3
Προϋπολογισµός - ∆ιαχείριση - Έργα – Προµήθειες
1. Η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου είναι υπεύθυνη για την υποβολή του ετήσιου
προϋπολογισµού, απολογισµού και ισολογισµού των Σταθµών, για κάθε οικονοµικό έτος
το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Επιπλέον,
ασκεί την ταµιακή διαχείριση των Σταθµών.
2. Κατά περίπτωση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Κηφισιάς εγκρίνει την ενέργεια δαπανών και τον Προϋπολογισµό των Σταθµών, µε
ανάλογη εφαρµογή όλων των σχετικών µε τις εγκρίσεις προϋπολογισµού διατάξεων.
3. Για τα έργα και τις µελέτες έργων των Σταθµών εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
έργων και µελετών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4. Οι προµήθειες και οι εργασίες / παρεχόµενες υπηρεσίες των Σταθµών εκτελούνται
σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών και εργασιών των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
5. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού των Σταθµών στην διάρκεια του
οικονοµικού έτους, ο ∆ήµος έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να µεριµνά για την κάλυψη των
δαπανών που αποσκοπούν στη βασική εκπλήρωση του σκοπού των Σταθµών και να
ενεργεί την εν γένει διαχείριση µε πιστή τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από
την ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 4
Ο ∆ήµος Κηφισιάς διαθέτει έντεκα Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ως
κατωτέρω:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ - MAIL

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ «ΣΟΦΙΑ
ΓΚΙΚΑ»
∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ
61
Τ.Κ 14562

210.8013646
email sofiagika@kifissia.gr

ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΜΠΑΤΖΗ»
∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΟΘΩΝΟΣ 76
ΚΑΙ
∆ΡΑΓΟΥΜΗ
Τ.Κ 14561

210.8082222
email abatzi@kifissia.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προνήπια
από 2,5 ετών
έως
την
ηλικία
εγγραφής
τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
Βρέφη από 6
µηνών έως
2,5 ετών

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

78 νήπια
βρέφη : 0

Νήπια : 0
50 βρέφη
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ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΒΙΛΑ
ΜΙΧΛ»
∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
5
Τ.Κ 14561

210.8018864
email bpedikos@kifissia.gr

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ «LA LA
LAND»
∆ΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΗΦΙΣΟΥ 48
Τ.Κ 14564

210.8075011
email
paidikosneaskifissias@kifissia.gr

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΑΜΠΟΛΕΣ»
∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΟΘΩΝΟΣ 36Α
Τ.Κ 14561

210.8013443
email
paidikosothonos@kifissia.gr

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ «ΝΕΛΛΗ
ΚΟΚΚΟΡΙΝΟΥ»
∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

∆ΗΛΗΓΙΑΝΝΗ
37
Τ.Κ 14562

ΤΗΛ/ΦΑΞ 210.8014927
email nelykokorinou@kifissia.gr

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ «ΧΑΝ»
∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΓΙΓΑΝΤΟΝΑΝΑΚΙΑ»

ΑΧΑΡΝΩΝ 9
14562

ΤΗΛ/ΦΑΞ 210.8080112
email xan-2013@kifissia.gr

ΧΑΡ.
ΤΡΙΚΟΥΠΗ
215
Τ.Κ 14564

ΤΗΛ:210.8078187
email
paidikostrikoupi@kifissia.gr

Προνήπια
από 2,5 ετών
έως
την
ηλικία
εγγραφής
τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
Προνήπια
από 2,5 ετών
έως
την
ηλικία
εγγραφής
τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
Προνήπια
από 2,5 ετών
έως
την
ηλικία
εγγραφής
τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
Προνήπια
από 2,5 ετών
έως
την
ηλικία
εγγραφής
τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
Προνήπια
από 2,5 ετών
έως
την
ηλικία
εγγραφής
τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
+
Βρέφη από 6
µηνών έως
2,5 ετών
Βρέφη από 6
µηνών έως
2,5 ετών

50 νήπια
βρέφη : 0

34 νήπια
βρέφη : 0

34 νήπια
βρέφη : 0

50 νήπια
βρέφη : 0

50 νήπια
+
37 βρέφη

Νήπια : 0
33 βρέφη
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ

Α΄
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Β΄
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Γ΄
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 3
Τ.Κ 14671

ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ
8
Τ.Κ 14671

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ
&ΠΙΤΤΑ 15
Τ.Κ 14671

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

210.8077137
ΦΑΞ 210.8077030
email
apaidikoserithraias@kifissia.gr

Προνήπια από
2,5 ετών έως
την
ηλικία
εγγραφής τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
+
Βρέφη από 6
µηνών έως 2,5
ετών

210.8079752
ΦΑΞ 210.6207473
email bpaidne@kifissia.gr

Προνήπια από
2,5 ετών έως
την
ηλικία
εγγραφής τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση

210.8000832
e-mail
paidikospitta@kifissia.gr

Προνήπια από
2,5 ετών έως
την
ηλικία
εγγραφής τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
+
Βρέφη από 6
µηνών έως 2,5
ετών

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

86 νήπια
+
28 βρέφη

115 νήπια
βρέφη : 0

68 νήπια
+
20 βρέφη

Στις δυναµικότητες που δίδονται στην τελευταία στήλη του πίνακα, δύναται να
εφαρµοστεί η παρ. 6 του άρθρου 12 του παρόντος κανονισµού λειτουργίας (& παρ. 6
άρθρο 8 της υπ΄ αρ. 41087/2017-ΦΕΚ 4249/Β`/5.12.2017- απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : «Πρότυπος
Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών»), αναλόγως
των αναγκών που θα προκύψουν και εφόσον υφίσταται ο απαραίτητος χώρος και το
απαραίτητο προσωπικό.
Γραφείο
Σχεδιασµού,
Συντονισµού,
Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου
Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής
∆ηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς
(Εµµ. Μπενάκη 3, 1ος όροφος)
Τηλ:213 2007242 & 243

Γραφείο
Σχεδιασµού,
Συντονισµού,
Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου
Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής
∆ηµοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας (Ν.
Πλαστήρα 14, 1ος όροφος)
Τηλ:213 2007613 & 626

Άρθρο 5
∆ικαίωµα εγγραφής και Εγγραφή παιδιών
1. α) ∆ικαίωµα εγγραφής στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθµούς έχουν όλα τα παιδιά σύµφωνα µε τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου,
απαγορευµένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστηµα πάσχουν
από µεταδοτικά νοσήµατα. Παιδιά που πάσχουν από πνευµατικές, ψυχικές παθήσεις ή
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αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθµό, εφόσον βεβαιώνεται µε γνωµάτευση ιατρού
κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό µπορεί να είναι ωφέλιµο για το παιδί και ότι έχει τη
δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθµού. Σε αυτή την περίπτωση,
όταν κρίνεται απαραίτητο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνει απόφαση για τον ορισµό
κατάλληλου εξειδικευµένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, µπορεί να
προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του
άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται µε την/τον
Παιδαγωγό της τάξης και την/τον Υπεύθυνη/Υπεύθυνο του Σταθµού, θα ακολουθεί τις
οδηγίες τους για την εύρυθµη εφαρµογή του παιδαγωγικού προγράµµατος και
υποχρεούται να προσκοµίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Ειδικότερα, στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθµούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6
µηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς Σταθµούς από 2,5 ετών έως την ηλικία
εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στους δε µικτούς Βρεφονηπιακούς
Σταθµούς από 6 µηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Στα βρεφικά τµήµατα των Βρεφικών και των µικτών Βρεφονηπιακών Σταθµών µπορούν
να φιλοξενούνται – µελλοντικά - και βρέφη από 2 µηνών µετά από απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές και το κατάλληλα
εξειδικευµένο προσωπικό. Η παράγραφος αυτή δεν µπορεί να τεθεί σε ισχύ κατά το
τρέχον διάστηµα και έως το τέλος της πενταετούς µεταβατικής περιόδου και την τελική
προσαρµογή των λειτουργούντων δοµών στο σύνολο των ρυθµίσεων του Π.∆. 99/2017 (
ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28.9.2017 ).
β) ∆ικαίωµα εγγραφής στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθµούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του
Σταθµού έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τµήµα
του Σταθµού.
2. Τα εγγραφόµενα στους Σταθµούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την
περιοχή του ∆ήµου Κηφισιάς, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται βεβαίως και η
περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαµένουν σε όµορο ∆ήµο και η εγγραφή είναι εφικτή
λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή µε την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυµένη
κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου.
3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα παιδιά 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 δυο ή ένα γονέα, µονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγµένων ή σε διάσταση
γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δοµών κατά της βίας των
γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες µε µέλη µε σωµατική ή πνευµατική
αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.).
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια
αυτά καθιερώνοντας τη µοριοδότησή τους.
Από το σύστηµα µοριοδότησης εξαιρείται η δηµοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε
σχέση εργασίας της/του αιτούσας/αιτούντος µε το Σταθµό ή άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου.
Επιπλέον, εξαιρούνται του συστήµατος µοριοδότησης τα παιδιά των ωφελούµενων
γονέων του προγράµµατος εναρµόνισης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής (ΕΣΠΑ).
4. Στις περιπτώσεις που οι Σταθµοί του ∆ήµου συµµετέχουν σε επιδοτούµενο πρόγραµµα
παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών µε αντίστοιχη επιδότηση οικονοµικής
συµµετοχής, από οποιονδήποτε φορέα, ο αριθµός των προσφεροµένων θέσεων, που θα
είναι ενδεικτικός και µη δεσµευτικός, ανά δοµή και κατηγορία, αποφασίζεται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, στην ειδική συνεδρίαση για την έκδοση απόφασης επιλογής των
φιλοξενούµενων παιδιών ( που ολοκληρώνεται µέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους ). Όταν
υπάρχει εντολή τοποθέτησης εγγραφής σε Σταθµό του ∆ήµου, στο πλαίσιο
επιδοτούµενου προγράµµατος φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών, παύει να ισχύει η
προηγούµενη εγγραφή του παιδιού µέσω της εφαρµοζόµενης διαδικασίας. (βλ. Άρθρο 7.
του παρόντος, Β. ∆ιαδικασία εγγραφών – επανεγγραφών , παρ. 2 ).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

Επανεγγραφή
Αδέλφια
αδελφός
/
αδελφή
ήδη
φιλοξενούµενου
παιδιού
Εντοπιότητα

Επανεγγραφή παιδιού

Οικογενειακή
κατάσταση

Αδέλφια
αδελφός
φιλοξενούµενου παιδιού

100
/

Ανεργία

Οικογενειακό
εισόδηµα

ήδη

100

Κάτοικος

30

Παιδί ορφανό

20

Μονογονεϊκή οικογένεια

20

∆ιαζευγµένοι ή σε διάσταση

10

Στρατευµένος γονέας

20

Γονείς σπουδαστές ή Φοιτητές
20
Παιδί στην οικογένεια µε ποσοστό αναπηρίας
20
67% και άνω
Πολύτεκνη οικογένεια

20

Γονιός µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

30
5 µόρια
κάθε παιδί

Αριθµός παιδιών στην οικογένεια
Εργασιακή
απασχόληση

αδελφή

για

∆ύο εργαζόµενοι γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα
30
έως 40.000 €
Ένας γονέας µε δελτίο ανεργίας

10

∆ύο γονείς µε δελτίο ανεργίας

20

0 – 12.000 €

35

12.001 – 15.000 €

30

15.001 – 20.000 €

25

20.001 – 30.000 €

20

30.001 – 40.000 €

15

40.001 – 50.000 €

10

Από 50.001 € και πάνω

0

Άρθρο 6
Έκτακτη Εισαγωγή
Ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επιτρέπεται σε έκτακτες περιπτώσεις
να γίνονται δεκτά στον Παιδικό Σταθµό παιδιά που έχουν άµεση ανάγκη φιλοξενίας, χωρίς
προηγούµενη υποβολή δικαιολογητικών, ύστερα από αίτηµα του αρµόδιου δηµόσιου
φορέα. Το αίτηµα θα εξετάζεται από το αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου.
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1. Έκτακτη ή / και κατά προτεραιότητα εισαγωγή παιδιών, που έχουν άµεση ανάγκη
φιλοξενίας και για τα οποία συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, µπορεί να γίνει ύστερα
από έρευνα και αιτιολογηµένη έκθεση και εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.
2. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επιτρέπεται να γίνονται δεκτά στον Παιδικό
Σταθµό παιδιά, των οποίων οι γονείς έχουν υποβάλει αίτηµα ασύλου ή µετεγκατάστασης
και έχουν άµεση ανάγκη φιλοξενίας, µε υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών, ύστερα από
αίτηµα και έκθεση του δηµόσιου φορέα.
Η εγγραφή των παιδιών, των παραπάνω περιπτώσεων θα οριστικοποιείται µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η εισαγωγή των παιδιών θα γίνεται σε κενές θέσεις και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις µπορεί
να γίνει υπέρβαση της δυναµικότητας του Παιδικού Σταθµού έως 2, το µέγιστο, παιδιά.
Άρθρο 7.
∆ικαιολογητικά εγγραφής – επανεγγραφής στους Παιδικούς, Βρεφικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς
Αιτήσεις εγγραφών - επανεγγραφών υποβάλλονται για 1 Π.Σ., µε δικαίωµα επιλογής πάνω
στην ίδια αίτηση για 2 ακόµα Π.Σ.
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ–
ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ– ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Για την εγγραφή-επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς, Βρεφικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς προσκοµίζονται τα εξής δικαιολογητικά, επί ποινής
αποκλεισµού από τους Παιδικούς- Βρεφικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθµούς:
α) Αίτηση µε συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο της µητέρας ή του πατέρα ή του
κηδεµόνα του παιδιού. (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα
του ∆ήµου Κηφισιάς).
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (εντός τελευταίου
διµήνου), και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και
ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης. Για τους αιτούντες επανεγγραφή, σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν µεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί του πιστοποιητικού,
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη µη µεταβολή.
Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είναι αλλοδαπής
προέλευσης απαιτείται επίσηµη µετάφραση του στην ελληνική γλώσσα.
γ) Ατοµική κάρτα – βεβαίωση υγείας του παιδιού συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη
από Παιδίατρο, εις διπλούν (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την
ιστοσελίδα του ∆ήµου Κηφισιάς).
δ) Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του µε τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά
ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού εις διπλούν. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσµατα
φυµατινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραµµα
Εµβολιασµών.
ε) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τρέχοντος οικονοµικού
έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος των γονέων. Σε περίπτωση που δεν
προσκοµιστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του τρέχοντος οικονοµικού έτους ή το
αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος στο προκαθορισµένο από την Υπηρεσία
διάστηµα, η αίτηση δεν µοριοδοτείται για το συγκεκριµένο κριτήριο.
στ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής του παιδιού από τον Π.Σ. εις διπλούν (το έντυπο
χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Κηφισιάς)
ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση αποδοχής κανονισµού λειτουργίας και αποδοχής αποθήκευσης
στοιχείων στο πληροφοριακό σύστηµα αξιολόγησης αιτήσεων του ∆ήµου Κηφισιάς (το
έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Κηφισιάς).
η) Λογαριασµός ∆ΕΚΟ ή ιδιωτικής εταιρίας από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση
κατοικίας των γονέων ή κηδεµόνων του παιδιού.
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Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
α) Για εργαζόµενους:
Όλες οι βεβαιώσεις των εργοδοτών θα είναι πρόσφατες µε ηµεροµηνία έκδοσης όχι πέραν
των 5 ηµερών πριν την έναρξη των εγγραφών.
•

•

•
•

•

•
•

Στον Ιδιωτικό τοµέα απαιτείται βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη ότι ο γονέας
είναι εργαζόµενος ή πρόκειται να εργασθεί εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης
εγγραφής, µε προσδιορισµό του ύψους των αποδοχών του, και αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύµβασης µαζί µε το έντυπο Ε4
(ετήσιος πίνακας προσωπικού) εργοδότη.
Για τους εργαζόµενους µε περιστασιακή απασχόληση (εργόσηµο ή ένσηµα)
απαιτούνται: α) βεβαίωση εργοδότη µε είδος απασχόλησης (περιστασιακή
απασχόληση εργόσηµο ή ένσηµα) και β) για το εργόσηµο αντίγραφο εργόσηµου µαζί
µε την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας εντός των τελευταίων 12 µηνών που να
αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 2 µηνών και για τα ένσηµα σε περίπτωση
αυτασφάλισης 50 ένσηµα εντός των τελευταίων 12 µηνών.
Στο ∆ηµόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠ∆∆ αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση
εργασίας.
Για αυτοαπασχολούµενους εκτός πρωτογενούς τοµέα (για όσους έχουν ατοµική
επιχείρηση), απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) αντίγραφο δήλωσης έναρξης
επιτηδεύµατος στη ∆ΟΥ και β) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άµεσα
ασφαλισµένος ακόµα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή βεβαίωση ασφαλιστικού
φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές και γ) υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/86
περί µη διακοπής της υπαγωγής στον ασφαλιστικό φορέα ή περί µη διακοπής της
άσκησης του επιτηδεύµατος.
Για αυτοαπασχολούµενους εκτός πρωτογενούς τοµέα (για όσους συµµετέχουν σε Ο.Ε
ή Ε.Ε ή Ι.Κ.Ε ή Ε.Π.Ε ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε) απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) καταστατικό και τυχόν µεταβολές και β) πιστοποιητικό περί µη λύσης (ΓΕΜΥ) και γ)
υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/86 περί µη διακοπής της υπαγωγής στον
ασφαλιστικό φορέα ή περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύµατος και δ)
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άµεσα ασφαλισµένος ή υπεύθυνη δήλωση
του Νόµου 15599/86 του αρµόδιου διαχειριστή εταιρείας ΙΚΕ.
Για αυτοαπασχολούµενους στον πρωτογενή τοµέα απαιτείται: βεβαίωση ασφαλιστικού
φορέα ότι είναι άµεσα ασφαλισµένος εντός τελευταίου εξαµήνου.
Εργαζόµενος µε αναγγελία πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.∆. το τελευταίο τρίµηνο,
υποχρεούται να προσκοµίσει µηχανογραφηµένη κατάσταση ενσήµων ΙΚΑ µέχρι 1/9
του τρέχοντος έτους.

β) Για άνεργους γονείς απαιτείται:
•

•

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ µε ηµεροµηνία έκδοσης όχι πέραν των 5 ηµερών
πριν την έναρξη των εγγραφών ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων
που είναι άνεργοι. Σε περίπτωση που στη σχετική βεβαίωση ανεργίας αναγράφονται
µηδέν (0) µήνες ανεργίας, ο γονέας δεν µοριοδοτείται για το κριτήριο της ανεργίας
εκτός και αν η βεβαίωση συνοδεύεται από έντυπο καταγγελίας σύµβασης (έντυπο 6
ΟΑΕ∆) ή έντυπο οικειοθελούς αποχώρησης (έντυπο 5 ΟΑΕ∆).
Αν ο γονέας ή οι γονείς ανήκουν σε ειδικό ταµείο για το οποίο δεν χορηγείται δελτίο
ανεργίας ΟΑΕ∆ απαιτείται βεβαίωση πιστοποίησης της κατάστασης ανεργίας από τον
αντίστοιχο φορέα µε ηµεροµηνία έκδοσης µέχρι και 5 µέρες πριν την έναρξη των
εγγραφών.
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γ) Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθµό από τρίτες χώρες,
εκτός των αναφερόµενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια
διαµονής σε ισχύ, γονέων και παιδιού. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαµονής,
απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής
της.
δ) Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν
αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Για γονείς µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή παιδί στην οικογένεια µε ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονοµικής Επιτροπής.
στ) Για διαζευγµένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση
διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης (όπως έντυπο µεταβολών
ατοµικών στοιχείων της ∆ΟΥ- Μ1), καθώς και δικαστική απόφαση επιµέλειας ή
οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιµέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγµένοι ή εν
διαστάσει.
ζ) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαµήνου σπουδών
από τη Γραµµατεία της Σχολής.
η) Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρµόδια
στρατιωτική υπηρεσία.
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ
1) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής κοινοποιούνται στους
ενδιαφερόµενους µε ανακοίνωση που αναρτάται στον ∆ήµο και όπου αλλού ο νόµος
ορίζει. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου µέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους και
σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεµούν
εµπρόθεσµες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Αιτήσεις υποβάλλονται στο τµήµα
Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Κηφισιάς και συγκεκριµένα στο Γραφείο
Σχεδιασµού, Συντονισµού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών
Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής ∆.Ε Κηφισιάς ∆/νση: Εµµ.Μπενάκη 3, 1ος όροφος τηλ:
213-2007242-243 για αιτήσεις µε πρώτη επιλογή σταθµό της ∆.Ε Κηφισιάς και στο
Γραφείο Σχεδιασµού, Συντονισµού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών
Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής ∆.Ε Νέας Ερυθραίας ∆/νση: Νικ. Πλαστήρα 14, 1ος
όροφος, τηλ: 213-2007613-626 για αιτήσεις που έχουν πρώτη επιλογή σταθµό της ∆.Ε
Νέας Ερυθραίας. Τα έγγραφα των αιτήσεων θα διατίθενται από τα ανωτέρω γραφεία και
από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Κηφισιάς (www.kifissia.gr) .
2) Εντός των µηνών Μαΐου - Ιουνίου συνέρχεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και συγκροτεί
ειδική Επιτροπή Επιλογής, στην οποία µετέχει και παιδαγωγικό προσωπικό. Η Επιτροπή
καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει µορίων, τον οποίο υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενούµενων παιδιών.
Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, µε σειρά προτεραιότητας βάσει µορίων,
αναρτώνται στο οικείο δηµοτικό κατάστηµα. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται µέχρι τις 30
Ιουνίου κάθε έτους. Στις περιπτώσεις που οι Σταθµοί του ∆ήµου συµµετέχουν σε
επιδοτούµενο πρόγραµµα παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών µε
αντίστοιχη επιδότηση οικονοµικής συµµετοχής, από οποιονδήποτε φορέα, µε την
απόφαση αυτή δεν καλύπτεται στο 100% η δυναµικότητα των σταθµών, δεδοµένου ότι
θα πρέπει να δεσµευθούν θέσεις για τα επιδοτούµενα προγράµµατα (π.χ. ΕΣΠΑ –
πρόγραµµα οικογενειακής και επαγγελµατικής εναρµόνισης), τα οποία είθισται να µην
έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες παροχής voucher έως τέλος Ιουνίου. Όταν
ολοκληρωθεί η διαδικασία και των επιδοτούµενων θέσεων φιλοξενίας και στην περίπτωση
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µη κάλυψης των προσφερόµενων θέσεων µέσω επιδοτούµενου προγράµµατος, κινείται η
διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων από τον πίνακα επιλαχόντων (µε σειρά
προτεραιότητας βάσει µορίων), όπως αυτός έχει εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
3) Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 7. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχουν µεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο β.
δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη µη
µεταβολή. Καµία αίτηση επανεγγραφής δε θα γίνεται δεκτή εάν υπάρχει οφειλή τροφείων
προηγούµενου σχολικού έτους.
4) Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστηµα µοριοδότησης και συνεπώς
µοριοδοτείται.
5) Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δηµοτικότητα έναντι της
ιδιότητας του κατοίκου. Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωµα φιλοξενίας παιδιά
µη αυτοεξυπηρετούµενα ως προς την ατοµική τους υγιεινή.
6) Αιτήσεις µε ελλιπή δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτές. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µπορεί
να αποφασίζει για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων και ευπαθών
οµάδων, για την εγγραφή τους µε ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να
προσκοµισθούν. Εξαιρούνται οι ιατρικές βεβαιώσεις, µε τις οποίες πιστοποιείται η υγεία
και ο εµβολιασµός των παιδιών.(άρθρο 6 του παρόντος)
7) Η Υποβολή ενστάσεων θα γίνεται στα Γραφεία Σχεδιασµού, Συντονισµού,
Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής
∆ήµου Κηφισιάς επί των πινάκων µοριοδότησης εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία
ανάρτησης των πινάκων επιλογής παιδιών στο οικείο δηµοτικό κατάστηµα. Η εξέταση των
ενστάσεων θα γίνεται από επιτροπή, η οποία συστήνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
κατόπιν εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και
Πολιτισµού. Η επιτροπή ενστάσεων θα απαρτίζεται από αιρετούς και από υπαλλήλους της
∆/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού. Πρόεδρος της
Επιτροπής θα είναι ο / η εκάστοτε προϊστάµενος / η του Τµήµατος Πολιτικών
Προσχολικής Αγωγής. Η Επιτροπή εξετάζει τη νοµιµότητα των ενστάσεων, το
περιεχόµενο των ενστάσεων, τη µοριοδότηση των αιτήσεων για τις οποίες υφίστανται
ενστάσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέµα αναφέρεται στις υποβληθείσες ενστάσεις.
Συντάσσει πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων το οποίο διαβιβάζεται στον Προϊστάµενο
της ∆/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και στον αρµόδιο/α Αντιδήµαρχο ή Εντεταλµένο/η
∆ηµοτικό/η Σύµβουλο, οι οποίοι και το προσυπογράφουν, διατυπώνοντας ρητά τη
σύµφωνη ή µη γνώµη τους. Σε αυτή τη µορφή το πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων,
διαβιβάζεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο και αποφαίνεται τελικά εντός του µηνός
Ιουλίου.
8) Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου κάθε αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής που
υποβάλλεται στα Γραφεία Σχεδιασµού, Συντονισµού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και
Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Κηφισιάς, θεωρείται
εκπρόθεσµη και εισάγεται στη διαδικασία µοριοδότησης εφόσον δεν εκκρεµούν
εµπρόθεσµες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Επισηµάνσεις επί της διαδικασίας
1. Επιτροπές
Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφών-επανεγγραφών συστήνονται δύο
Επιτροπές µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατόπιν εισήγησης της ∆ιεύθυνσης
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού:
α) Ειδική Επιτροπή Επιλογής Παιδιών (παρ. 2/ Β΄/ άρθρο 7 του παρόντος & παρ. 5,
άρθρο 3, της υπ΄ αρ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β`/5.12.2017) απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : «Πρότυπος
Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών».
β) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (παρ. 7/ Β΄/ άρθρο 7 του παρόντος) :
Η Επιτροπή εξετάζει τη νοµιµότητα των ενστάσεων, το περιεχόµενο των ενστάσεων, τη
µοριοδότηση των αιτήσεων για τις οποίες υφίστανται ενστάσεις, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο θέµα αναφέρεται στις υποβληθείσες ενστάσεις. Συντάσσει πρακτικό εξέτασης των
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ενστάσεων το οποίο διαβιβάζεται στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών,
στον προϊστάµενο του τµήµατος Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής καθώς και στον
αρµόδιο/α Αντιδήµαρχο ή Εντεταλµένο/η ∆ηµοτικό/η Σύµβουλο, οι οποίοι και το
προσυπογράφουν, διατυπώνοντας ρητά τη σύµφωνη ή µη γνώµη τους. Σε αυτή τη
µορφή το πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων, διαβιβάζεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το
οποίο και αποφαίνεται τελικά.
2. Τα δικαιολογητικά δύνανται να αντικατασταθούν ή να εξειδικεύονται περαιτέρω, βάσει
της κείµενης νοµοθεσίας.
Σε περίπτωση ισοψηφίας µορίων, προκρίνεται η αίτηση µε το χαµηλότερο οικογενειακό
εισόδηµα και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας πραγµατοποιείται κλήρωση.
Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν λαµβάνεται υπόψη η ηλικία των
προς εγγραφή παιδιών, σε σχέση µε την ηλικία των παιδιών που φιλοξενούνται στον Π.Σ.
Οι κενές θέσεις καλύπτονται άµεσα.
Ο µήνας Σεπτέµβριος θεωρείται µήνας προσαρµογής για τα εγγεγραµµένα παιδιά, τα
οποία προσέρχονται σταδιακά, σε µικρές οµάδες.
Οι Σταθµοί µπορούν να εγγράψουν παιδιά και πέρα από τη δυναµικότητα τους, µέχρι
ποσοστού 10%, εφόσον υπάρχει το προβλεπόµενο προσωπικό και οι απαραίτητοι χώροι
(παρ. 6 άρθρο 12, παρόντος κανονισµού). ∆ιαφορετικά ο αριθµός των παιδιών θα είναι
µειούµενος, αναλογικά µε το προσωπικό και τους χώρους.
Μετά την εγγραφή των παιδιών, και κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σταθµών, δεν
επιτρέπεται η παραµονή των γονέων ή κηδεµόνων εκτός αν αυτό ζητηθεί από τους
Υπεύθυνους των Σταθµών. Επιπλέον, η παραλαβή των φιλοξενούµενων παιδιών από τους
γονείς ή από άτοµα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα θα πραγµατοποιείται µόνο εντός των
σταθµών.
Με την εγγραφή των παιδιών, στους Σταθµούς του ∆ήµου Κηφισιάς, οι γονείς ή
κηδεµόνες
των φιλοξενούµενων παιδιών, αποδέχονται τον παρόντα Κανονισµό
Λειτουργίας.
Άρθρο 8
∆ιακοπή φιλοξενίας
1.Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους δηµοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ενεργείται πάντοτε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
έπειτα από σύνταξη αναλυτικής έκθεσης από τον/την υπεύθυνο/η του Παιδικού
Σταθµού. Η έκθεση αυτή κατά περίπτωση τεκµηριώνεται από ειδικό επιστήµονα του
Σταθµού (π.χ. ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, παιδίατρο κ.τ.λ.) όταν αυτό απαιτείται. Η
έκθεση διαβιβάζεται στον Προϊστάµενο του αρµοδίου τµήµατος και στον προϊστάµενο της
∆/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών οι οποίοι και την προσυπογράφουν, διατυπώνοντας ρητά
τη σύµφωνη ή µη γνώµη τους και συντάσσουν «εισηγητική έκθεση διακοπής φιλοξενίας
παιδιού» προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
α) Όταν το ζητήσουν µε αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεµόνες των παιδιών.
β) Όταν εµφανιστούν σοβαρά προβλήµατα στη συµπεριφορά ή την υγεία των παιδιών
που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από τον Σταθµό, µετά από προηγούµενη
επικοινωνία µε τους γονείς και κατόπιν γνωµάτευσης ειδικού γιατρού. Ο/Η Υπεύθυνη του
Σταθµού µαζί µε την Υπεύθυνη του τµήµατος του εν λόγω παιδιού, αλλά και µαζί µε την
Κοινωνική Λειτουργό και την Ψυχολόγο του χώρου επικοινωνούν και ενηµερώνουν τους
γονείς του παιδιού και προτείνουν την παραποµπή του σε ειδικό γιατρό.
γ) Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους
γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συµµορφώνονται µε το πρόγραµµα και τους όρους
λειτουργίας του Σταθµού.
δ) Όταν κατ' εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόµενων ηµερών τα παιδιά
απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθµό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι
γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας.
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ε) Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονοµική τους συµµετοχή,
εφόσον αυτή προβλέπεται, για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών, χωρίς
να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν εγγράφως αυτοί να
καταβάλλουν το οφειλόµενο ποσό.
στ) Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά από το
πρώτο επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι στην ίδια ηλικιακή οµάδα µε αυτό που έχει
διαγραφεί, κι αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία µοριοδότησης των εκπρόθεσµων
αιτήσεων. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός µηνός από τη λήψη της απόφασης της
παραγράφου 1.
Άρθρο9
Οικονοµική Συµµετοχή-Πόροι
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κηφισιάς ορίζει κριτήρια επιβολής µηνιαίας
οικονοµικής εισφοράς στις οικογένειες των φιλοξενούµενων παιδιών, σύµφωνα µε την
οικονοµική τους δυνατότητα και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την ιδιότητα των
γονέων ως κατοίκων, δηµοτών ή ετεροδηµοτών. Η επιβολή οικονοµικής συµµετοχής είναι
εύλογη και συµβολική και γνωστοποιείται µε ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού
διαστήµατος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. Με την ίδια απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ορίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η πιθανή µείωση
αυτών. Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισµού των τροφείων εξετάζονται από
ειδική Επιτροπή Επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκµαίρεται πλήρως. Η Ειδική
Επιτροπή Επαναξιολόγησης ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν εισήγησης της
∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΤΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Οι µηνιαίες οικονοµικές εισφορές (τροφεία) των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών, Βρεφικών
και Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Κηφισιάς υπολογίζονται ανάλογα µε το οικογενειακό
εισόδηµα των γονέων, το οποίο προκύπτει από τα αντίγραφα των φορολογικών
δηλώσεων ή τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα που έχουν κατατεθεί. Ειδικότερα το
οικογενειακό εισόδηµα προκύπτει από το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα (µισθοί,
µισθώµατα, αγροτικές εργασίες κτλ) και από το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων
εισοδηµάτων. ∆ε λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του εισοδήµατος η αποζηµίωση
από απόλυση ή εθελούσια αποχώρηση και εφόσον συντρέχει µε ανεργία στο οικονοµικό
έτος αναφοράς, το επίδοµα ανεργίας του ΟΑΕ∆ και το επίδοµα µητρότητας για τα οποία
πρέπει να προσκοµιστούν αντίστοιχες βεβαιώσεις αν δεν αναγράφονται στο
εκκαθαριστικό σηµείωµα.
Οι µηνιαίες οικονοµικές εισφορές (τροφεία) διαµορφώνονται ως εξής:
Αναλογία εισοδήµατος
0,00€-12.000,00€
12.001,00€-15.000,00€
15.001,00€-20.000,00€
20.001,00€-30.000,00€
30.001,00€-40.000,00€
40.001,00€-50.000,00€
50.001,00€-60.000,00€
60,001,00€-70.000,00€
70.001,00€-80.000,00€
80.001,00€ και άνω

Μηνιαίο πληρωτέο ποσό Μηνιαίο πληρωτέο ποσό
1ο παιδί
2ο παιδί
∆ωρεάν
∆ωρεάν
22,50 ευρώ
11,25 ευρώ
31,50 ευρώ
15,75 ευρώ
40,50 ευρώ
20,25 ευρώ
49,50 ευρώ
24,75 ευρώ
54 ευρώ
27 ευρώ
72 ευρώ
36 ευρώ
81 ευρώ
40,50 ευρώ
108 ευρώ
54 ευρώ
135 ευρώ
67,50 ευρώ
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(Από την καταβολή των τροφείων απαλλάσσονται οι ωφελούµενοι του ευρωπαϊκού
προγράµµατος ΕΣΠΑ «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής»).
Η καταβολή των χρηµάτων γίνεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον αριθµό λογαριασµού
6037-030020-173 και ΙΒΑΝ GR670171 0370 0060 3703 0020 173 στον Κ.Α 0527, ή στο
Τµήµα Ανταποδοτικών τελών του ∆ήµου Κηφισιάς (∆ιονύσου και Μυρσίνης 2) ή στο
Τµήµα Ανταποδοτικών τελών της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας (Νικολάου
Πλαστήρα 14) µέχρι ποσού 100€. Σαν καταθέτης θα εµφανίζεται το ονοµατεπώνυµο του
παιδιού, αποδέκτης ο Παιδικός Σταθµός όπου και φιλοξενείται το παιδί και ο Κ.Α 0527.
Στη συνέχεια οι γονείς θα προσκοµίζουν αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης ή του
διπλότυπου είσπραξης στον Σταθµό.
Η καταβολή των τροφείων γίνεται κάθε έτος ανά δίµηνο, το 1ο δεκαήµερο, σε πέντε
δόσεις ως ακολούθως:
Α’ δόση: Σεπτέµβριο
Β’ δόση: Νοέµβριο
Γ’ δόση: Ιανουάριο
∆’ δόση: Μάρτιο
Ε’ δόση: από 1η Μαΐου έως τέλος Μαΐου (τρίµηνο)

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτοµο
µε ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και µε την
προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή της Α/βάθµιας
Υγειονοµικής Επιτροπής.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής παιδιά προερχόµενα από διάφορα
ιδρύµατα / ορφανοτροφεία.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής µονογονεϊκές οικογένειες χήροι/ες,
διαζευγµένοι/ες µε εισόδηµα µέχρι και 13.000,00 €. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των
13.000,00 € ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας τροφείων.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής κατά 50% τα τέκνα υπαλλήλων
(µονίµων, αορίστου χρόνου και συµβασιούχων) του ∆ήµου Κηφισιάς και για όσο
εργάζονται εντός του έτους.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες εφ’ όσον το συνολικό
οικογενειακό εισόδηµα δεν ξεπερνά τις 12.000,00 € όπως προκύπτει από το τελευταίο
εκκαθαριστικό σηµείωµα της Εφορίας.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες µε έναν άνεργο µε εισόδηµα
µέχρι 30.000,00 €. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 30.000,00 € ακολουθείται ο
παραπάνω πίνακας τροφείων.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες µε εισόδηµα µέχρι και
15.000,00 €, στη περίπτωση που υπάρχουν δύο άνεργοι γονείς.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οι πολύτεκνες οικογένειες (µε τέσσερα
παιδιά και άνω) µε εισόδηµα µέχρι και 60.000,00 €.
Σε τρίτεκνη οικογένεια γίνεται έκπτωση 50% στο σύνολο των τροφείων µε εισόδηµα
µέχρι 60.000,00 €. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 60.000,00 € ακολουθείται ο
παραπάνω πίνακας τροφείων. Στις τρίτεκνες οικογένειες το τρίτο (3ο) τέκνο
απαλλάσσεται πλήρως της οικονοµικής συµµετοχής, µε την προϋπόθεση ότι
φιλοξενούνται και τα τρία (3) τέκνα σε Βρεφονηπιακό, Βρεφικό ή Παιδικό Σταθµό του
∆ήµου Κηφισιάς.
Καµία αίτηση επανεγγραφής δε θα γίνεται δεκτή εάν υπάρχει οφειλή τροφείων
προηγούµενου σχολικού έτους.
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•
•
•

Τα χρήµατα των τροφείων δεν επιστρέφονται σε καµία περίπτωση απουσίας ή
διαγραφής του παιδιού από το Σταθµό.
Αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισµού οικονοµικής συµµετοχής κατά τη διάρκεια
του έτους εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή επαναξιολόγησης τροφείων.
Οι γονείς, οι οποίοι εµπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραµµα
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» και δεν δηλώσουν
συµµετοχή ή απορριφθούν λόγω ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών, θα
επιβαρύνονται σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τροφείων χωρίς να τους
αναγνωρίζεται οποιαδήποτε απαλλαγή ή µείωση ενώ όσοι εµπίπτουν στην
κατηγορία 0 - 12.000,00 € θα πληρώνουν µηνιαίως 22,50 € για 1 παιδί (και
για το 2ο 11,25 €).

Άρθρο 10
Κανονισµός µεταφοράς νηπίων
1. Σκοπός του Κανονισµού µεταφοράς µε Σχολικά είναι να παρέχει βασικές και χρήσιµες
πληροφορίες που αφορούν τη συνολική λειτουργία του συστήµατος µεταφοράς των
νηπίων προς και από τον Παιδικό Σταθµό και να µεριµνήσει για τη λήψη όλων τα µέτρων
για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς µεταφοράς των νηπίων/βρεφών.
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Με απόφαση της Προϊσταµένης/του Προϊσταµένου του Τµήµατος Πολιτικών Προσχολικής
Αγωγής ανατίθεται η εκ περιτροπής συνοδεία των νηπίων και των βρεφών, κατά τη
µεταφορά τους, σε µέλη του παιδαγωγικού προσωπικού ή σε βοηθούς παιδαγωγούς,
µέσα στο ωράριο εργασίας τους. Όλο το προσωπικό (Οδηγοί ,Συνοδοί) είναι κατάλληλα
καταρτισµένο σε ότι αφορά στην ασφαλή µεταφορά των νηπίων.
3. ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Ο Συνοδός του Σχολικού λεωφορείου φροντίζει για την ασφαλή παραλαβή των νηπίων
από την οικία τους, µεριµνά για τη σωµατική τους ακεραιότητα κατά την διάρκεια της
µετακίνησης προς και από το σχολείο και την παράδοσή τους στην είσοδο της κατοικίας
τους.
Σε περίπτωση που, για αντικειµενικούς λόγους (στενοί δρόµοι κ.λ.π.) δεν είναι δυνατόν
να πλησιάσει το σχολικό στην είσοδο, ο συνοδός συνοδεύει το παιδί από την πόρτα του
σπιτιού του ως το σχολικό και αντίστροφα. Στις αρµοδιότητες του συνοδού εντάσσεται
και η εκπαίδευση των παιδιών στη χρήση των ζωνών ασφαλείας που υπάρχουν σε κάθε
κάθισµα και η διαπαιδαγώγησή τους σε µερικά προληπτικά µέτρα σε περίπτωση κινδύνων
, σύµφωνα µε τον κώδικα της κυκλοφοριακής αγωγής.
4. ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
• Η µεταφορά των νηπίων γίνεται µε ιδιόκτητο σχολικό, το οποίο πληρεί όλους τους
κανόνες και τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει συνολικά η νοµοθεσία για την
µεταφορά των νηπίων.
• Το σχολικό διαθέτει την προβλεπόµενη από τον νόµο ελάχιστη ασφαλιστική
κάλυψη για σωµατικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζηµιές
τρίτων.
5. ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣΤΑΣΕΙΣ
• Οι αιτήσεις για το σχολικό θα γίνονται στους Παιδικούς Σταθµούς στην αρχή του
σχολικού έτους.
• Προσωρινή ή οριστική τροποποίηση εκτελούµενου δροµολογίου µπορεί να υπάρξει
λόγω έκτακτων συνθηκών, µε στόχο την αποφυγή καθυστερήσεων ή ζητηµάτων
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•

ασφαλείας, είτε αλλάζοντας την διαδροµή του είτε προσθέτοντας ή αφαιρώντας
στάσεις από το δροµολόγιο.
Τα δροµολόγια έχουν σχεδιαστεί ώστε υπό οµαλές καιρικές και κυκλοφοριακές
συνθήκες τα νήπια να φτάνουν στους Παιδικούς Σταθµούς έγκαιρα.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ή ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
• Οι γονείς ή οι κηδεµόνες των νηπίων έχουν την υποχρέωση και την ευθύνη να
επιβιβάζουν τα παιδιά τους στο σχολικό και να τα παραλαµβάνουν από αυτό στην
καθορισµένη στάση και ώρα.
Ειδικότερα:
• Στην περίπτωση που οι γονείς ή κηδεµόνες ή ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει δε
βρίσκεται στη στάση για την επιβίβαση του παιδιού του , το σχολικό λεωφορείο
αναχωρεί αµέσως και η µεταφορά στον παιδικό σταθµό γίνεται µε ευθύνη και µε
µέσο των γονέων ή κηδεµόνων του.
• Αντίστοιχα, σε περίπτωση µη παρουσίας εξουσιοδοτηµένου ενηλίκου για την
παραλαβή του νηπίου, το σχολικό λεωφορείο δεν θα το αποβιβάζει , θα
ενηµερώνει άµεσα την ∆ιεύθυνση του Παιδικού Σταθµού που ανήκει και θα το
επιστρέφει στο σχολείο µετά την ολοκλήρωση του δροµολογίου. Το νήπιο
παραµένει στο σχολείο µέχρι να το παραλάβουν µε δικό τους µέσο οι γονείς ή
κηδεµόνες του.
• Εάν το σχολικό φθάσει σε κάποια στάση νωρίτερα απο την καθορισµένη ώρα θα
περιµένει.
• Στην περίπτωση που το λεωφορείο έχει καθυστερήσει, οι γονείς ή κηδεµόνες ή ο
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος πρέπει να επικοινωνήσουν µε την Συνοδό για
ενηµέρωση.
• Οι γονείς ή κηδεµόνες που επιθυµούν για το παιδί τους προσωρινά ή έκτακτα να
αλλάξει δροµολόγιο ή στάση, οφείλουν να ενηµερώνουν την ∆ιεύθυνση του
Παιδικού Σταθµού στον οποίο ανήκει τουλάχιστον µια ώρα πριν. Το αίτηµα θα
ικανοποιείται ,εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο σχολικό της επιθυµητής
διαδροµής.
• Για οποιοδήποτε παράπονο ή αίτηµα, οι γονείς πρέπει να απευθύνονται στην
∆ιεύθυνση του Παιδικού Σταθµού.
• Οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη αναχώρησης νηπίου συνοδεύεται από ενηµέρωση
της ∆ιεύθυνσης του Παιδικού Σταθµού.
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η οικονοµική συµµετοχή των γονέων είναι εύλογη, συµβολική και ανέρχεται στο ποσό
των 20 ευρώ µηνιαίως ανεξαρτήτως της οικονοµικής εισφοράς των τροφείων.
Για όσους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Κηφισιάς δεν διατίθεται
µεταφορικό µέσο για τη µεταφορά των παιδιών, οι γονείς ευθύνονται για τη µεταφορά
των παιδιών προς και από τους Σταθµούς.
Άρθρο 11
Λειτουργία Σταθµών
1. Η λειτουργία των Σταθµών αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του
εποµένου έτους, επί πέντε ηµέρες τη βδοµάδα, δηλαδή από ∆ευτέρα έως Παρασκευή.
2. Οι Σταθµοί δεν λειτουργούν από 24 ∆εκεµβρίου µέχρι και την 5η Ιανουαρίου καθώς και
από τη Μεγάλη Πέµπτη µέχρι και την Κυριακή του Θωµά.
3. Οι Σταθµοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσηµες αργίες των
∆ηµοσίων Υπηρεσιών, την ηµέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του Σταθµού και
την ηµέρα της τοπικής εθνικής εορτής.
4. Η λειτουργία των Σταθµών αρχίζει από την 7:00 ώρα λήγει την 16:00 ώρα.
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5. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µπορεί να παρατείνεται έως και δύο (2) ώρες
επιπλέον το ωράριο λειτουργίας του Σταθµού. Για την υπερωριακή απασχόληση του
προσωπικού εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
6. Με απόφαση του ∆ηµάρχου είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας των Σταθµών λόγω
απολύµανσης ή δυσµενών καιρικών συνθηκών ή άλλων σοβαρών λόγων που επικαλείται
στην απόφαση του ο ∆ήµαρχος.
7. Κατά τα διαστήµατα που οι Παιδικοί Σταθµοί δε λειτουργούν (Αύγουστος,
Χριστούγεννα, Πάσχα, αργίες κτλ ) γίνονται όλες οι αναγκαίες συντηρήσεις και επισκευές
των κτιρίων των Σταθµών καθώς και άλλες εργασίες. Επίσης, για τα τρέχοντα έτη
εκτελούνται και όλες οι απαραίτητες εργασίες (ή έργα κτλ) για την προσαρµογή των
κτιρίων στις διατάξεις του Π.∆. 99/2017 καθώς και στην εγκύκλιο 26 του Υπουργείου
Εσωτερικών µε αρ. πρωτ. 34200/11-10-2017, µε θέµα : «Ενηµέρωση για τις ρυθµίσεις
του π.δ. 99/2017 «Καθορισµός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων των
δήµων ή υπηρεσίας των δήµων» και ιδιαίτερα το σηµείο :
«Β. ∆ηµοτικοί παιδικοί,
βρεφικοί, βρεφονηπιακοί σταθµοί που ήδη λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του π.δ.
εντός υπηρεσίας δήµου, ή ΝΠ∆∆ δήµου ή ΝΠΙ∆ δήµου». Λόγω της κατεπείγουσας
διαδικασίας των προαναφεροµένων διατάξεων, εργασίες, επισκευές, κτλ δύναται να
εκτελούνται και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Σταθµών εφόσον διασφαλίζεται η
ασφαλής λειτουργία τους. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και προς συµµόρφωση
στις τρέχουσες διατάξεις, δύναται οι Σταθµοί να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία
τους, µε απόφαση του ∆ήµάρχου (µετά από εισήγηση των αρµοδίων υπηρεσιών).
Το προσωπικό κατά τις ηµέρες που δε λειτουργούν οι Παιδικοί Σταθµοί αµείβεται
κανονικά.
8. Στις περιπτώσεις συµµετοχής του προσωπικού των Σταθµών σε απεργιακές
κινητοποιήσεις, οι Υπεύθυνοι των Σταθµών οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικώς τους
γονείς µία (1) ηµέρα πριν.
9. Την 1η Σεπτεµβρίου, ηµέρα έναρξης λειτουργίας των Π.Σ., µε ευθύνη των υπευθύνων
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καθαριότητα καθώς και η οργάνωση του χώρου, ώστε
να µπορεί να δεχθεί παιδιά. Όταν αυτό δεν θα είναι εφικτό, µέρος του προσωπικού
δύναται να απασχοληθεί την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Αυγούστου για τις
απαραίτητες εργασίες.
10. Οι σταθµοί οργανώνουν ή συµµετέχουν σε κάθε είδους εκδηλώσεις
και
δραστηριότητες που συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών τους και του
αναλυτικού προγράµµατος τους. Η συµµετοχή των παιδιών στις εκδηλώσεις για τις
εθνικές ή άλλες εορτές και η οργάνωση εκθέσεων µε έργα παιδιών, αποτελούν
επίσης µέρος του προγράµµατος των σταθµών.
11. Κατόπιν εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και
Πολιτισµού, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συστήνονται οι κάτωθι τέσσερις (4)
επιτροπές, που συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία των Σταθµών :
α) Ειδική Επιτροπή Επιλογής Παιδιών (παρ. 2/ Β΄/ άρθρο 7 του παρόντος & παρ. 5,
άρθρο 3, της υπ΄ αρ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β`/5.12.2017) απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : «Πρότυπος
Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών»
β) Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (παρ. 7/ Β΄/ άρθρο 7 του παρόντος)
γ) Ειδική επιτροπή επαναξιολόγησης τροφείων (άρθρο 9 του παρόντος)
δ) Επιτροπή διατροφής παιδιών (παρ. 2, άρθρο 14 του παρόντος ).
Άρθρο 12
Συγκρότηση Σταθµών σε τµήµατα
1. Κάθε Βρεφικός Σταθµός συγκροτείται:
α) Από τµήµατα βρεφών 6 µηνών -1,5 ετών. Εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την παρ. 1.α. του άρθρου 5 της παρούσης, τα
τµήµατα του βρεφικού σταθµού φιλοξενούν βρέφη από 2 µηνών έως 1,5 ετών.
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β) Από τµήµατα βρεφών 1,5 ετών -2,5 ετών
2. Κάθε Παιδικός Σταθµός συγκροτείται:
α) Από τµήµατα νηπίων 2,5 ετών -3,5 ετών.
β) Από τµήµατα νηπίων 3,5 ετών µέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση.
3. Κάθε µικτός Βρεφονηπιακός Σταθµός αποτελείται από τα προαναφερόµενα τµήµατα
και σε κάθε περίπτωση µε το παιδαγωγικό προσωπικό που προβλέπεται κάθε φορά από
τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθµίζουν τα της αναλογίας παιδαγωγικού προσωπικού και
παιδιών.
4. Σε κάθε Βρεφικό τµήµα, στο οποίο απασχολούνται δύο (2) παιδαγωγοί και µία/ένας (1)
βοηθός, φιλοξενούνται έως δώδεκα (12) βρέφη.
5. Κάθε τµήµα Παιδικού Σταθµού, στο οποίο απασχολούνται µία/ένας (1) παιδαγωγός και
µία/ένας (1) βοηθός, εξυπηρετεί έως 25 παιδιά.
6. Στους Σταθµούς του ∆ήµου Κηφισιάς δύνανται να εγγράφονται βρέφη και νήπια καθ΄
υπέρβαση της δυναµικότητάς του, µέχρι ποσοστού 10% αυτής, εφόσον υπηρετεί το
προβλεπόµενο από τις ως άνω διατάξεις προσωπικό.
Άρθρο 13
Ηµερήσια απασχόληση νηπίων
1. Στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς εφαρµόζεται ηµερήσιο
πρόγραµµα αγωγής, εκπαίδευσης και δηµιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την
αρµονική ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών.
2. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται µε µέσο τη στοργή,
το διάλογο, την εµπιστοσύνη ,την επεξήγηση, την αγάπη και τη φροντίδα. Ρητά
απαγορεύεται στο προσωπικό των Σταθµών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η
επιβολή σωµατικής τιµωρίας, παραβίαση δε της απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο
πειθαρχικό παράπτωµα. Επιπλέον, απαγορεύεται η φυσική στέρηση ως επιβολή τιµωρίας,
ο εκφοβισµός, ο «χαρακτηρισµός παιδιών», άµεση ή έµµεση ειρωνεία προς το παιδί ή την
οικογένεια του και η ιδιαίτερη αντιµετώπιση κάποιων παιδιών. Βάση του ηµερησίου
εκπαιδευτικού προγράµµατος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και οµαλή
συναναστροφή των παιδιών µεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η
εµπέδωση κλίµατος ελευθερίας, ασφάλειας και αλληλεγγύης.
3. Η προσέλευση γίνεται µέχρι τις 9 π.µ. Μετά τις 9 π.µ. δεν γίνονται δεκτά βρέφη ή
νήπια, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις (εµβολιασµός, επίσκεψη σε γιατρό κ.α.) και όχι
κατ' εξακολούθηση, για τις οποίες οι γονείς οφείλουν να ειδοποιούν τον/την
Υπεύθυνο/Υπεύθυνη του Σταθµού εγκαίρως, προκειµένου να υπολογιστούν τα παιδιά
στο µεσηµεριανό φαγητό.
4. Το ηµερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι ευέλικτο, τηρούνται όµως ορισµένα βασικά
χρονικά σηµεία αυτού όπως η προσέλευση, η αναχώρηση, οι ώρες φαγητού, η µικρή
παραµονή των παιδιών σε προαύλιο χώρο εφόσον αυτός υπάρχει και το επιτρέπουν οι
καιρικές συνθήκες και οι ώρες ανάπαυσης των παιδιών.
5. Η αναχώρηση των παιδιών από τους Σταθµούς δύναται να πραγµατοποιηθεί νωρίτερα
του προβλεπόµενου ωραρίου µόνο εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, για τους οποίους οι
γονείς ή κηδεµόνες έχουν ενηµερώσει τους Υπεύθυνους των Σταθµών.
6. Το παιδαγωγικό πρόγραµµα του Σταθµού σχεδιάζεται λαµβάνοντας υπόψη τη
µοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά
κάθε ηλικίας. Βασίζεται στην παιδοκεντρική προσέγγιση και ο παιδαγωγός οφείλει να
σέβεται τις ατοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές διαφορές των παιδιών και των
οικογενειών τους. Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο,
ανάπαυσης και χαλάρωσης προσδιορίζονται βάσει της ηλικίας των παιδιών, καθώς και των
ατοµικών και βιολογικών αναγκών τους.
7. ∆εν επιτρέπονται, κατά τη διάρκεια ωραρίου λειτουργίας των Παιδικών, Βρεφικών και
Βρεφονηπιακών Σταθµών, δραστηριότητες που προϋποθέτουν επιπλέον οικονοµική
επιβάρυνση των γονέων. Εξαιρούνται οι έκτακτες δράσεις, όπως θεατρικές ή
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κουκλοθεατρικές παραστάσεις ή παραστάσεις θεάτρου σκιών από οµάδες καλλιτεχνών
που καλούνται στο σταθµό, οι οποίες ναι µεν είναι προαιρετικές αλλά δεν διασπούν το
ενιαίο πρόγραµµα απασχόλησης των παιδιών (υπ΄ αρ. πρωτ. 5037/22-2-2018 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. ∆ιεύθυνση Αποκεντρωµένης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
∆/νση οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τµήµα Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ Βαθµού). Σε αυτές τις
περιπτώσεις οφείλει ο ∆ήµος να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρχει
δωρεάν συµµετοχή των παιδιών που επιθυµούν να συµµετέχουν σε αυτές τις δράσεις
αλλά δεν δύνανται οικονοµικά.
8. Ο ∆ήµος προκειµένου να ενισχύσει τα παιδαγωγικά-ψυχαγωγικά προγράµµατα των
Σταθµών δίχως να επιβαρύνει οικονοµικά τους γονείς, δύναται να αναθέτει συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών σε µεµονωµένους καλλιτέχνες ή οµάδες κτλ.
9. Η ετήσια λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ξεκινά το
µήνα Σεπτέµβριο κάθε έτους µε την προσαρµογή των παιδιών. Ως προσαρµογή νοείται η
εναρκτήρια εκείνη παιδαγωγική δραστηριότητα που απαιτείται για την οµαλή ένταξη των
παιδιών στο περιβάλλον του Σταθµού και χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευελιξία. Βασικός
στόχος της είναι η αβίαστη προσαρµογή του κάθε βρέφους/νηπίου και η σταδιακή
ανεξαρτητοποίησή του, µέσω της συνεργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού και της
οικογένειας του βρέφους/νηπίου. Συνεπώς, για την καλύτερη και αβίαστη προσαρµογή
των καινούργιων παιδιών στους Σταθµούς και τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση τους, ο
µήνας Σεπτέµβριος θεσπίζεται ως περίοδος προσαρµογής.
Κατά την περίοδο προσαρµογής, η παραµονή των καινούργιων παιδιών στους Σταθµούς
είναι ολιγόωρη. Υπολογίζονται δε για το µεσηµεριανό φαγητό µόνο εάν παραµένουν
στους Σταθµούς µέχρι τις 13:30 µ.µ.
Η περίοδος προσαρµογής για οποιαδήποτε µεταγενέστερη εγγραφή, γίνεται σταδιακά και
ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε παιδιού.
10. ∆ιδακτικές επισκέψεις – Εκδηλώσεις. Οι διδακτικές επισκέψεις σε διάφορους χώρους
έχουν ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και µορφωτικό σκοπό, πραγµατοποιούνται εντός
ωραρίου και αφορούν µόνο τα τµήµατα των προνηπίων. Για τη διενέργεια τους απαιτείται
η προηγούµενη ενηµέρωση και γραπτή συγκατάθεση των γονέων. Κατά τις διδακτικές
επισκέψεις πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής µετακίνηση και επαρκής επίβλεψη των
παιδιών. Η συµµετοχή γονέων σε αυτές είναι δυνατή εφόσον ο/η υπεύθυνος/η του
σταθµού κρίνει ότι συµβάλλουν στην καλύτερη επιτήρηση των παιδιών. Όσα παιδιά δεν
παίρνουν µέρος στις εξόδους προσέρχονται κανονικά στο σταθµό. Ηµερήσιες ή
πολυήµερες εκδροµές ∆ΕΝ πραγµατοποιούνται από τους σταθµούς.
Ενδεικτικά το πρόγραµµα απασχόλησης είναι:
α) Για τα βρέφη:
• 7.00 - 9.00 : Προσέλευση βρεφών. Ικανοποίηση ατοµικών αναγκών, ανάπαυση ή
ελεύθερη απασχόληση µε παιδαγωγικό υλικό. Προετοιµασία τάξης και παιδιών για
πρωινό.
• 9.00 - 9.30 : Πρωινό
• 9.30 - 11:45 : Ατοµικά προγράµµατα για εξέλιξη του παιδιού στην κοινωνική,
συναισθηµατική, νοητική και κινητική του ανάπτυξη και υποβοήθηση κατάκτησης
αυτονοµίας.
• 11:45 - 12:45 : Έξοδος στον προαύλιο χώρο εφόσον υπάρχει και το επιτρέπουν οι
καιρικές συνθήκες. ∆ιαφορετικά, απασχόληση µε κάποιο από τα παραπάνω
προγράµµατα.
• 12:45 - 13:30 : Μεσηµεριανό φαγητό. Μόνο για τους βρεφικούς σταθµούς και εφόσον
κριθεί απαραίτητο, δύναται να δοθεί το µεσηµεριανό στις 12:00µ.µ. Σε αυτή την
περίπτωση το υπόλοιπο πρόγραµµα προσαρµόζεται αναλόγως.
• 13.30 - 14.30 : Αποχώρηση παιδιών που φεύγουν νωρίς από τον Β.Σ. και ελεύθερη
απασχόληση παιδιών που έχουν παραµείνει στον Β.Σ.
• 13:30 - 15:00 : Προαιρετική ανάπαυση (εάν υπάρχουν οι κατάλληλες δοµές).
∆ιαφορετικά, ελεύθερη απασχόληση µε παιδαγωγικό υλικό.
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•

15.00 - 16.00 : Απογευµατινό και αποχώρηση παιδιών που έχουν παραµείνει στον Β.Σ.

β) Για τα προνήπια
• 7:00 - 9:00 : Υποδοχή των προνηπίων. Ο παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα
παιδιά να ενσωµατωθούν σε οµάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις «παιδαγωγικές
γωνιές δραστηριοτήτων» συµβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων (βιβλίου
κ.λ.π.) ή τους προτείνει απασχόληση µε το οικοδοµικό - κατασκευαστικό υλικό ή άλλο
παιδαγωγικό υλικό. Προετοιµασία τάξης και παιδιών για πρωινό.
• 9.00 - 9.30 : Πρωινό. Τα παιδιά, µε οµάδες εργασίας, συµµετέχουν στο σερβίρισµα
και στην τακτοποίηση της τραπεζαρίας.
• 9:30 - 11:45 : Ο παιδαγωγός προγραµµατίζει και συζητά µε τα παιδιά τις
δραστηριότητες της ηµέρας. Παράλληλα ή µεµονωµένα εργαστήρια ζωγραφικής,
κολλητικής, κουκλοθέατρου, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, πηλού, κηπουρικής,
µαγειρικής, οικολογικού πειραµατισµού κ.λ.π. ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του
ίδιου χαρακτήρα. Ελεύθερη απασχόληση στις «γωνιές», ή οµαδικά παιχνίδια στην
τάξη και στην αυλή, ψυχοκινητικές δραστηριότητες που προάγουν τους κάτωθι
τοµείς: α) καλλιέργεια του σώµατος, της κίνησης και της υγείας, β) κοινωνικήπολιτιστική ζωή, γ)επικοινωνία δ)καλλιτεχνική δηµιουργικότητα ε) θεατρική έκφραση
και µουσική στ) βασικές εµπειρίες στα µαθηµατικά και ζ) φυσικές επιστήµες και
τεχνολογία-εφαρµογές .
• 11:45 - 12:45 : Έξοδος στον προαύλιο χώρο εφόσον υπάρχει και το επιτρέπουν οι
καιρικές συνθήκες. ∆ιαφορετικά, απασχόληση µε κάποιες από τις παραπάνω
δραστηριότητες.
• 12:45 -13:30 : Μεσηµεριανό φαγητό. Τα προνήπια µε οµάδες εργασίας συµµετέχουν
στο σερβίρισµα και την τακτοποίηση της τραπεζαρίας. Ατοµική υγιεινή µετά το
φαγητό.
• 13:30 - 14:30 : Αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς από τον Π.Σ. και
ελεύθερη απασχόληση παιδιών που έχουν παραµείνει στον Π.Σ.
• 13:30 - 15:00 : Προαιρετική ανάπαυση (εάν υπάρχουν οι κατάλληλες δοµές).
∆ιαφορετικά, ελεύθερη απασχόληση µε παιδαγωγικό υλικό.
• 15.00 - 16.00 : Απογευµατινό και αποχώρηση παιδιών που έχουν παραµείνει στον
Π.Σ. Το παραπάνω πρόγραµµα προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιµέρους
ηλικίας.
Άρθρο 14
∆ιατροφή παιδιών
1. Στα βρέφη και τα νήπια κάθε Σταθµού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά
τροφή (πρωινό και µεσηµεριανό κάθε ηµέρα). Για τους Σταθµούς που έχουν
παρατεταµένη (απογευµατινή) λειτουργία λαµβάνεται µέριµνα για την επιπρόσθετη
διατροφή των παιδιών. Η παρασκευή φαγητού από τους γονείς ή κηδεµόνες των
φιλοξενούµενων παιδιών απαγορεύεται, εκτός και αν υπάρχει σχετική βεβαίωση
παιδιάτρου.
2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύµφωνα µε τις σύγχρονες παιδιατρικές
απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, µπορεί να ποικίλει από εποχή σε εποχή και
συντάσσεται από Επιτροπή, στην οποία µετέχουν υποχρεωτικά παιδίατρος και ο/η
Προϊστάµενος/Προϊσταµένη του Τµήµατος καθώς και υπάλληλος των Γραφείων
Σχεδιασµού, Συντονισµού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών
Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής, έπειτα από απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Γνώµη
διατυπώνει συµπληρωµατικά και διατροφολόγος, εφόσον υπηρετεί στο Σταθµό. Ως βάση
για το ποσοτολόγιο τροφίµων και για το διαιτολόγιο λαµβάνονται τα προτεινόµενα στην
αριθµ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3758/Β/25-10-2017),
όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Το πρόγραµµα του διαιτολογίου αναρτάται σε εµφανές
σηµείο του Σταθµού, ώστε να ενηµερώνονται σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη µέριµνα
λαµβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος
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και ψαριών, γαλακτοκοµικών προϊόντων σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες,
όπως επίσης και η µη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές,
τεχνητά γλυκαντικές ουσίες, αυξηµένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή αλάτι.
3. Παρέχεται η δυνατότητα να παρασκευάζεται η τροφή των βρεφών και νηπίων σε
Σταθµό ή σε Σταθµούς που θα λειτουργούν ως κεντρικά µαγειρεία. Εξαίρεση αποτελεί το
γάλα, το οποίο πρέπει να παρασκευάζεται εντός του Σταθµού. Η τροφή µεταφέρεται
στους υπόλοιπους σταθµούς µε ασφαλή τρόπο, σύµφωνα µε την οριζόµενη στην παρ. 2
απόφαση του Υπουργού Υγείας ( ΦΕΚ 4249/Β`/5.12.2017 ). ‘Όλοι οι Σταθµοί του δήµου
Κηφισιάς παρασκευάζουν µόνοι τους την τροφή τους τηρώντας τους κανόνες υγιεινής
των τροφίµων.

Άρθρο 15
Α. Ιατρική παρακολούθηση
1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στο
Σταθµό, αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο Σταθµός και ενεργείται από
παιδίατρο, ο οποίος είτε υπηρετεί στο Σταθµό ή συµβάλλεται µε αυτόν σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις.
2. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενηµερώνεται από τον παιδίατρο που
παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθµού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστηµα της
φιλοξενίας του στον Σταθµό.
3. Ο παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενηµερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές µε θέµατα
υγιεινής των παιδιών, κατ’ ελάχιστο τρεις φορές µέσα στη σχολική χρονιά ή και
συχνότερα, αν αυτό θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιµο λόγω κάποιου έκτακτου
περιστατικού. Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και µε κανένα τρόπο δεν αναιρεί τον
εκάστοτε θεράποντα- ιδιώτη παιδίατρο που παρακολουθεί το φιλοξενούµενο παιδί.
4. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού
προσωπικού του Σταθµού, το οποίο εφαρµόζει πιστά όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής
και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αµέλεια ή παράλειψη που µπορεί να έχει επίπτωση
στην υγεία των παιδιών. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος του προσωπικού του σταθµού
καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθµ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφασης
του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3758/Β/25-10-2017), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
Β. Ασθένειες παιδιών
α) Όταν κάποιο παιδί αρρωστήσει κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σταθµών,
ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς ή κηδεµόνες για να το παραλάβουν. Το παιδί παραµένει
εκτός του Σταθµού µέχρι την πλήρη ανάρρωση του.
β) Η επιστροφή παιδιού µετά από ασθένεια πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του
θεράποντος Παιδιάτρου, στην οποία αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί
και βεβαιώνεται η αποκατάσταση της υγείας του. Επιπλέον, οι γονείς ή κηδεµόνες
οφείλουν να ενηµερώσουν εγκαίρως τους Υπεύθυνους των Σταθµών για την ηµεροµηνία
επαναπροσέλευσης των παιδιών τους.
γ) Σε περίπτωση λοιµώδους νοσήµατος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αµέσως
τον/την Υπεύθυνο/Υπεύθυνη του Σταθµού. Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθµό θα
πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Ιατρική Βεβαίωση για τη νόσο από την οποία
έπασχε το παιδί, αλλά και για την αποθεραπεία του.
δ) Σε περίπτωση που η νόσος ιάνθηκε αλλά κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση
φαρµακευτικής αγωγής, ο Σταθµός φιλοξενίας αναλαµβάνει τη χορήγηση του φαρµάκου
µε την προϋπόθεση: 1) της προσκόµισης στον Σταθµό γνωµάτευσης του θεράποντος
Παιδιάτρου όπου αναγράφεται η φαρµακευτική αγωγή και η ποσότητα που πρέπει να
δοθεί στο παιδί και 2) ότι οι γονείς ή κηδεµόνες θα υπενθυµίζουν τηλεφωνικά στον
Παιδαγωγό του Σταθµού για την ώρα λήψης του φαρµάκου και θα έχουν συµπληρώσει
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σχετική υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα προσκοµίσουν στον συγκεκριµένο Παιδικό
Σταθµό.
ε) Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού (π.χ. ατύχηµα) ειδοποιούνται ο
Παιδίατρος του Σταθµού και οι γονείς του παιδιού. Εάν κριθεί απαραίτητο καλείται το
Ε.Κ.Α.Β. και το παιδί µεταφέρεται στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, ποτέ όµως µε κάποιο
άλλο µεταφορικό µέσο, εκτός και αν κριθεί αναγκαίο και πραγµατοποιηθεί η µεταφορά
του παιδιού από τον Προϊστάµενο των Παιδικών Σταθµών ή τον Υπεύθυνο του Σταθµού
και κατόπιν σύµφωνης γνώµης του γονέα / κηδεµόνα.
στ) Σε περίπτωση που κάποιο παιδί εµφανίσει ψείρες, παραµένει υποχρεωτικά εκτός
Σταθµού όσο χρονικό διάστηµα χρειαστεί µέχρι το φαινόµενο να εξαλειφθεί εντελώς.
Άρθρο 16
Γενικά καθήκοντα προσωπικού
1. Το προσωπικό των Σταθµών είναι υποχρεωµένο να συµβάλλει µε όλες τις δυνάµεις του
στην εύρυθµη λειτουργία τους, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις
του παρακολουθώντας τις επιστηµονικές εξελίξεις και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντα
που του αναθέτουν ευσυνείδητα.
2. Το προσωπικό των Σταθµών, κατά την διάρκεια της απασχόλησης του, δύναται να
αναλαµβάνει µη εξειδικευµένες επικουρικές δραστηριότητες που µπορεί να µην άπτονται
των άµεσων και ειδικών καθηκόντων του στο Σταθµό, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από
τον/την Προϊστάµενο/η του τµήµατος και τον/ την Υπεύθυνο/η του Σταθµού.
3. Προγράµµατα µετεκπαίδευσης και σεµιναρίων του παιδαγωγικού προσωπικού δύναται
να παρακολουθούνται τρεις φορές το χρόνο και κατά τους µήνες Νοέµβριο, Ιανουάριο και
Μάιο, µε την προϋπόθεση ότι οι απουσίες του προσωπικού δεν παρακωλύουν το
πρόγραµµα του Παιδικού Σταθµού. Επιπλέον, το παιδαγωγικό προσωπικό δύναται να
διοργανώνει µία φορά το χρόνο εκπαιδευτικό σεµινάριο για τους γονείς κατά το πρώτο
τρίµηνο του σχολικού έτους.

Άρθρο 17
Ειδικά καθήκοντα και αρµοδιότητες προσωπικού
Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού των Σταθµών προσδιορίζονται ως εξής:
1. Παιδαγωγικό Προσωπικό:
α) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωµατική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών
µε εξατοµίκευση του ηµερήσιου προγράµµατος ανάλογα µε την ηλικία και τις ανάγκες
τους. Απασχολεί τα παιδιά σύµφωνα µε το ηµερήσιο πρόγραµµα απασχόλησης.
β) Εισηγείται εγγράφως στον Υπεύθυνο του Σταθµού τις ανάγκες εφοδιασµού των
αιθουσών για την εφαρµογή του προγράµµατος µε είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας
κ.λ.π.).
γ) Παρακολουθεί την διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την
αυτοεξυπηρέτησή τους. Βοηθά τα φιλοξενούµενα παιδιά για την ικανοποίηση των
ατοµικών τους αναγκών. Επιµελείται την ατοµική υγιεινή των παιδιών, τα συνοδεύει στην
τουαλέτα και τα παραδίδει στους γονείς ευπρεπώς ενδεδυµένα και καθαρά.
δ) Ενηµερώνει τους αρµοδίους και τον Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά µε την υγεία
τους περιστατικό.
ε) Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενηµερώνει τον Υπεύθυνο του Σταθµού για
τις καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευσή τους είτε στις απουσίες τους. Επιπλέον,
τηρεί βιβλίο εκπαιδευτικού προγράµµατος και ηµερήσιας απασχόλησης των παιδιών, το
οποίο συνυπογράφει καθηµερινά µε τον υπεύθυνο του Π.Σ.
στ) Λόγω της άµεσης επαφής του µε τα παιδιά προσφέρει σ' αυτά µε υποµονή και
στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους επιδιώκοντας
συνεχώς να δηµιουργήσουν σ' αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας,
εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καµία
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περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η λεκτική, ψυχολογική και σωµατική
βία, η προσβολή της προσωπικότητας τους και η σωµατική τιµωρία.
ζ) Ενηµερώνει µία (1) φορά το µήνα τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του
παιδιού τους και διατηρεί αρµονική σχέση µε αυτούς.
η) Ενηµερώνει τους γονείς για τις δραστηριότητες των παιδιών και εκδηλώσεις του
Σταθµού.
θ) Είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τα εποπτικά µέσα διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό
υλικό που του έχει διατεθεί.
ι) Είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των παιδιών από τους γονείς και την παράδοσή
των σε αυτούς ή τους κηδεµόνες στον χώρο υποδοχής του παιδικού σταθµού. Επιµελείται
του καθηµερινού ιµατισµού των παιδιών, ευθυνόµενος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη
καταστροφή του.
κ) Οι παιδαγωγοί δεν υπηρετούν στο ίδιο τµήµα που είναι το παιδί τους.
λ)Το αργότερο αρχές Οκτωβρίου ετοιµάζει εγγράφως τον τρίµηνο παιδαγωγικό
προγραµµατισµό του τµήµατος, σύµφωνα µε τις ανάγκες και την ηλικία των παιδιών του
τµήµατος. Κατά συνέπεια, ετοιµάζει και των εποµένων τριµήνων. ∆ιοργανώνει
εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία µε το καλλιτεχνικό προσωπικό και τον Υπεύθυνο
του Σταθµού, µε τη συµµετοχή γονέων, κηδεµόνων, τοπικών αρχών. Προτείνει
κατάλληλες συνεργασίες µε φορείς που µπορούν να µεταβούν στον χώρο του Π.Σ. δίχως
οικονοµική επιβάρυνση των γονέων, σχετικές µε τον τρίµηνο παιδαγωγικό
προγραµµατισµό, κάθε φορά, για τις οποίες ενηµερώνει και συνεργάζεται µε την
Υπεύθυνη του χώρου.
∆εν διδάσκει γραφή και µαθηµατικά, αλλά φέρει τα παιδιά σ' επαφή µε δραστηριότητες
που προάγουν τους κάτωθι τοµείς: α) καλλιέργεια του σώµατος, της κίνησης και της
υγείας, β) κοινωνική-πολιτιστική ζωή, γ) επικοινωνία δ) καλλιτεχνική δηµιουργικότητα ε)
θεατρική έκφραση και µουσική στ) βασικές εµπειρίες στα µαθηµατικά και ζ) φυσικές
επιστήµες και τεχνολογία-εφαρµογές .
Βοηθός Παιδαγωγού:
α) Βοηθάει το προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου σε όλα τα καθήκοντά του
σύµφωνα µε τις οδηγίες που παίρνει από αυτό.
β) Επιµελείται την ατοµική υγιεινή των παιδιών τα συνοδεύει στην τουαλέτα και τα
παραδίδει στους γονείς ευπρεπώς ενδεδυµένα και καθαρά.
γ) Στην περίπτωση απουσίας του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου,
αντικαθιστά αυτό, απευθυνόµενη/νος στον Υπεύθυνο του Σταθµού για βοήθεια και
υποστήριξη.
δ) Οι βοηθοί παιδαγωγοί δεν υπηρετούν στο ίδιο τµήµα που είναι το παιδί τους.
ε) Παραλαµβάνει κατά την προσέλευση τους και παραδίδει κατά την αποχώρηση τους
τα παιδιά στους γονείς, κηδεµόνες και εξουσιοδοτηµένους ενήλικες.
Ο/Η Ψυχολόγος:
α) ∆ιανέµει ενηµερωτικό έντυπο στους γονείς στην αρχή της χρονιάς σχετικά µε το
άγχος αποχωρισµού και την καλύτερη δυνατή προσαρµογή του παιδιού στον Σταθµό.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους διανέµει ενηµερωτικά έντυπα
και
οδηγίες
οποτεδήποτε κρίνει απαραίτητο, πάντα µε τη σύµφωνη γνώµη και έγκριση του
Προϊσταµένου του Τµήµατος.
β) Αξιολογεί την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών µέσα από κατ’ ιδίαν συναντήσεις
και από την παρατήρηση της συµπεριφορά τους στο οµαδικό παιχνίδι αλλά και µέσα στη
τάξη.
γ) ∆ηµιουργεί αρχείο για κάθε παιδί του Σταθµού, το οποίο παραµένει απόρρητο, και
περιλαµβάνει προσωπικά στοιχεία του παιδιού, την οικογενειακή του κατάσταση, τυχόν
σωµατικά προβλήµατα ή ασθένειες και παρατηρήσεις του Ψυχολόγου και του
Παιδαγωγού.
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δ) Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και
γονέων συνεργαζόµενος στενά µε τον Παιδίατρο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και το
παιδαγωγικό προσωπικό.
ε) Βοηθά και συµβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την καλύτερη απόδοση στην
εργασία τους µε διαλέξεις, συζητήσεις και ιδιαίτερες συναντήσεις.
στ) Αναρτά πίνακα στον Σταθµό µε τους ∆ηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπου
µπορούν να απευθυνθούν οι γονείς για περαιτέρω βοήθεια, εφόσον το επιθυµούν.
ζ) Παραµένει καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου του/της σε χώρους όπου φιλοξενούνται
βρέφη ή προνήπια, αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό, προσφέροντας τις γνώσεις του.
η) Συνεργάζεται µε την Υπεύθυνη του Σταθµού, την Υπεύθυνη του τµήµατος, αλλά και
µε την Κοινωνική Λειτουργό του χώρου, ώστε να επικοινωνήσουν και να ενηµερώσουν
τους γονείς παιδιού που παρουσιάζει ιδιαίτερη συµπεριφορά µέσα στο χώρο και
προτείνουν την παραποµπή του παιδιού σε ειδικό γιατρό.
θ) Παρευρίσκεται στις προγραµµατισµένες συναντήσεις παιδαγωγών-γονέων.
ι) Συνεργάζεται µε το καλλιτεχνικό προσωπικό του χώρου συστηµατικά και
προγραµµατισµένα.
Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός
(εφόσον υπηρετεί στον Σταθµό ή συµβάλλεται µε αυτόν σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις)
α) Συµβάλλει στην πρόληψη ή αντιµετώπιση προβληµάτων των παιδιών του Σταθµού
και των οικογενειών τους, εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των
πραγµάτων αναγκαίο, κατόπιν συνεννόησης µε την Υπεύθυνη του χώρου.
β) Πραγµατοποιεί τις κοινωνικές έρευνες σε συνεργασία µε το παιδαγωγικό προσωπικό
µε το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή.
γ) Συνεργάζεται µε τον Παιδίατρο του Σταθµού.
δ) Συνεργάζεται µε την Υπεύθυνη του Σταθµού, την Υπεύθυνη του τµήµατος, αλλά και
µε την Ψυχολόγο του χώρου, ώστε να επικοινωνήσουν και να ενηµερώσουν τους γονείς
του παιδιού που παρουσιάζει ιδιαίτερη συµπεριφορά µέσα στο χώρο και προτείνουν την
παραποµπή του παιδιού σε Ειδικό γιατρό µε τη σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου
Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας
Προσχολικής Αγωγής .
Η Μαγείρισσα ή Μάγειρας:
α) Είναι υπεύθυνη/νος για το µαγειρείο και την επιµεληµένη και έγκαιρη παρασκευή του
φαγητού, σύµφωνα µε το διαιτολόγιο. Επιµελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των
όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, εισηγούµενη/νος κάθε σχετικό µέτρο.
Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται στη χρήση σκούφου και γαντιών κατά το µαγείρεµα.
β) Παραλαµβάνει καθηµερινά από τον Υπεύθυνο του Σταθµού την αναγκαία ποσότητα
υλικών για το ηµερήσιο φαγητό µε βάση το διαιτολόγιο.
γ) Προτείνει στον Υπεύθυνο του Σταθµού την λήψη κάθε µέτρου που θεωρεί
απαραίτητο για την καλή λειτουργία του µαγειρείου.
δ) Τακτοποιεί τα µαγειρικά σκεύη και τα είδη εστιάσεως και φροντίζει για την καλή
κατάσταση των µαγειρικών σκευών και ειδών εστίασης, ευθυνόµενη/νος για κάθε
απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή.
Βοηθός Μαγείρου / Μαγείρισσας και ο/η Τραπεζοκόµος:
α) Βοηθά τον µάγειρα ή την µαγείρισσα στην προετοιµασία του φαγητού.
β) Φροντίζει για τη διανοµή του φαγητού στην τραπεζαρία, βοηθά το παιδαγωγικό
προσωπικό στη διανοµή φαγητού στα παιδιά, συγκεντρώνει τα µαγειρικά σκεύη µετά το
τέλος του φαγητού και καθαρίζει το χώρο της τραπεζαρίας και τα τραπέζια.
γ) Πλένει και τακτοποιεί τα µαγειρικά σκεύη και είδη εστιάσεως στην κουζίνα.
δ) Επιµελείται τον καθαρισµό του χώρου της κουζίνας, των επίπλων και συσκευών που
αποτελούν τον εξοπλισµό της, του ψυγείου και της αποθήκης τροφίµων.
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Το Προσωπικό Καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών:
α) Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και
κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Σταθµού.
β) Επιµελείται τον γενικό ιµατισµό του Σταθµού, τα κλινοσκεπάσµατα και µεριµνά για
την καλή συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη αυτού.
γ) Χρησιµοποιεί υλικά καθαριότητας που παραλαµβάνει από τον Υπεύθυνο του Σταθµού
µε υπηρεσιακό σηµείωµα.
δ) Έχει την υποχρέωση να προσέρχεται πρώτο στους Σταθµούς και να αποχωρεί
τελευταίο. Κατά συνέπεια είναι υπεύθυνο για το άνοιγµα των Σταθµών το πρωί και το
κλείσιµο τους το απόγευµα, µετά την αποχώρηση των παιδιών, αν δεν είναι αλλιώς
καθορισµένο από τον Υπεύθυνο του Σταθµού.
Ο Παιδίατρος:
(εφόσον υπηρετεί στο Σταθµό ή συµβάλλεται µε αυτόν σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις)
α) Εξετάζει κατά διαστήµατα και κατ' ελάχιστο όριο µια φορά στις δεκαπέντε µέρες όλα
τα παιδιά των Σταθµών και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σηµειώνοντας τις
παρατηρήσεις του στην ατοµική καρτέλα κάθε παιδιού.
β) Παρακολουθεί συνεργαζόµενος µε τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την
Ψυχολόγο, εφόσον υπηρετούν, την ψυχοσωµατική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών .
γ) Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στον Σταθµό παιδιού που απουσίασε από
σοβαρή ασθένεια µε βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκοµίζεται από τους γονείς
και την προσωπική του εξέταση.
δ) Υποδεικνύει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για
την υγειονοµική κατάσταση των Σταθµών. ∆ιατηρεί σε κάθε Σταθµό πρόχειρο φαρµακείο
και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των
υπηρεσιών του.
ε) Ελέγχει το αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του φιλοξενούµενου παιδιού µε τα
εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα µε την ηλικία του, χωρίς να επεµβαίνει
στον προγραµµατισµό του εµβολιασµού από τον θεράποντα – ιδιώτη παιδίατρο που
παρακολουθεί το παιδί.

Μουσικός / Θεατρολόγος / ∆άσκαλος Χορού / Γυµναστής
α) Ο µουσικός είναι γνώστης των συστηµάτων µουσικοκινητικής αγωγής ORFF CODA’LY– DALCROSE κτλ ( εκδεικτικά ). Απασχολεί τα παιδιά µε παιχνίδια γνωριµίας µε
τα µουσικά όργανα (µορφή, σχήµα, υλικά), µε µουσικοκινητικά παιχνίδια, µε παιχνίδια
ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων και ρυθµού, µε παιχνίδια ανάπτυξης της
δηµιουργικότητας, της φαντασίας, της ικανότητας και µνήµης. Επιµελείται την γνωριµία
των παιδιών µε τον ήχο και τις νότες, τη φωνητική αγωγή, τη δηµιουργία παιδικής
χορωδίας, την γνωριµία και κατασκευή µουσικών οργάνων. ∆ιατηρεί ατοµικούς φακέλους
για κάθε παιδί και συνεργάζεται µε τους θεατρολόγο, δασκάλα χορού και παιδαγωγούς για
τη δηµιουργία παιδικών θεατρικών σχολικών εορτών.
β) Ο θεατρολόγος είναι γνώστης των µορφών δραµατικής τέχνης που µε τη µορφή
παιχνιδιού ενεργεί δηµιουργικά στην προσχολική ηλικία µε τους εξής τρόπους: έκφραση,
κίνηση και χορό, µιµική /παντοµίµα, αυτοσχεδιασµό, θεατρικό τρόπο αφήγησης ιστοριών,
δραµατοποίηση αυτοσχέδιων και γνωστών ιστοριών, κουκλοθέατρο-θέατρο σκιών,
παραδοσιακά παιχνίδια, οργάνωση θεατρικών παραστάσεων σε συνεργασία µε τους
µουσικό, δασκάλα χορού, παιδαγωγούς και τους Υπεύθυνους των σταθµών.
γ) Ο δάσκαλος χορού επιδιώκει τη γνωριµία των παιδιών µε το χορό και ρυθµό και
ειδικά µε την ελληνική παράδοση. Καλλιεργεί τρόπους έκφρασης µε το σώµα και την
κίνηση και αναπτύσσει το δηµιουργικό πνεύµα, τον συντονισµό και τη µνήµη. Επίσης,
σε συνεργασία µε τους θεατρολόγο, µουσικό και παιδαγωγούς, δηµιουργεί οµάδες χορού
για τις σχολικές εορτές.
δ) Ο γυµναστής επιδιώκει την γνωριµία των παιδιών µε το σώµα τους και τις
δυνατότητες του, την αντίληψη της ποιότητας της κίνησης, του χώρου στον οποίο
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κινούνται και της κίνησης σε σχέση µε άλλους. Επιπλέον, εισαγάγει τα παιδιά στο
ολυµπιακό ιδεώδες και οργανώνει ατοµικά και οµαδικά παιχνίδια.
ε) Το αργότερο αρχές Οκτωβρίου το καλλιτεχνικό προσωπικό ετοιµάζει εγγράφως τον
τρίµηνο παιδαγωγικό προγραµµατισµό του τµήµατος, σύµφωνα µε τις ανάγκες και την
ηλικία των παιδιών του τµήµατος. Κατά συνέπεια, ετοιµάζει και των εποµένων τριµήνων.
στ) Συνεργάζονται άµεσα µε το παιδαγωγικό προσωπικό και τους Υπεύθυνους των
Σταθµού και συνδράµουν µε την εµπειρία και τις γνώσεις τους στη διοργάνωση
εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή γονέων, κηδεµόνων, τοπικών αρχών, όπου και όταν
απαιτείται.
ζ) Προσφέρουν την εργασία τους στο χώρο του Π.Σ. όταν ολοκληρώσουν τον
προγραµµατισµένο χρόνο απασχόλησης τους µε το κάθε τµήµατος, σύµφωνα µε την
εξειδίκευση τους.
η) Μια φορά το τρίµηνο ενηµερώνουν τους γονείς των παιδιών µε προγραµµατισµένη
από τον Π.Σ. συνάντηση, για την πρόοδο και εξέλιξη τους.
θ) ∆ηµιουργούν στους χώρους των Π.Σ. τις κατάλληλες και αντίστοιχες µε το έργο τους
γωνίες, τις οποίες πρέπει να διατηρούν και να ανανεώνουν σε όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς.

Ο/Η Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια
(εφόσον υπηρετεί ή συµβάλλεται µε το Σταθµό, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις):
α) Επιλαµβάνεται σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, όπου απαιτείται, παροχή πρώτων
βοηθειών, και σε περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από διαβήτη, αλλεργίες, επιληψία ή
άλλες παθήσεις, µε παράλληλη άµεση ενηµέρωση του γονέα. Φροντίζει για την πιθανή
µεταφορά του παιδιού στο νοσοκοµείο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τέλος,
συνεργάζεται µε τον/την Παιδίατρο του Σταθµού και το παιδαγωγικό προσωπικό.
Ο/Η ∆ιατροφολόγος
(εφόσον υπηρετεί ή συµβάλλεται µε το Σταθµό, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις):
α) Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στο σχεδιασµό, προγραµµατισµό και στην
εκτέλεση του προγράµµατος διατροφής των βρεφών και νηπίων του σταθµού. Επίσης,
βοηθά και συµβουλεύει το προσωπικό που εµπλέκεται καθοιονδήποτε τρόπο στην
προπαρασκευή, παραλαβή και διακίνηση τροφίµων σε θέµατα διατροφής και
διατροφολογίας.
Παρακολουθεί την διατροφή των παιδιών και συνεργάζεται µε τους γονείς για θέµατα
σχετικά µε τη διατροφή. Συµµετέχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα/ διαλέξεις που τυχόν
οργανώνει ο Παιδικός Σταθµός για τα θέµατα σωστής διατροφής και καταπολέµησης
θεµάτων δυσθρεψίας (παχυσαρκίας ή ανεπαρκούς ποσοτικά ή ποιοτικά διατροφής).
Τέλος, συνεργάζεται µε τον/την Παιδίατρο του Σταθµού και το παιδαγωγικό προσωπικό.
Ο/Η Οδηγός:
α) Επιλαµβάνεται για την ασφαλή µεταφορά των φιλοξενουµένων παιδιών προς και από
το Σταθµό, είναι υπεύθυνος/η για την καλή συντήρηση και καθαριότητα του αυτοκινήτου
του Σταθµού και οφείλει να τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους
όρους ασφαλούς µεταφοράς παιδιών. Εκτελεί εξωτερικές εργασίες στο µεσοδιάστηµα των
µεταφορών.
Ο Υπεύθυνος/η του Σταθµού:
Την διοικητική εργασία του κάθε σταθµού ασκεί ο Υπεύθυνος/η του Σταθµού,
ελλείψει ∆ιοικητικού υπαλλήλου:
1. Ο υπεύθυνος/η του κάθε σταθµού ορίζεται από τον/την εκάστοτε Προϊστάµενο/η της
∆/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού του ∆ήµου και µε
την σύµφωνη γνώµη: α)του/της Προϊσταµένου/νης του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής
και Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας Προσχολικής Αγωγής, β)του/της
εκάστοτε Αντιδηµάρχου ή του µέλους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο
οποίο
έχει
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ανατεθεί µε απόφαση ∆ηµάρχου η εποπτεία και ο συντονισµός των Παιδικών Σταθµών
(εντεταλµένος/η ∆ηµοτικός/η Σύµβουλος).
Ο Υπεύθυνος του σταθµού ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) Είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία του Σταθµού και την τήρηση του
κανονισµού λειτουργίας.
β) Συγκαλεί το προσωπικό του Σταθµού µε την έναρξη της λειτουργίας του για
ενηµέρωση, καθοδήγηση και προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του.
γ) Συντονίζει το έργο των υπαλλήλων του Σταθµού σύµφωνα µε τις ανάγκες που
προκύπτουν.
δ) Εισηγείται τις ανάγκες του Σταθµού σε προσωπικό και πάσης φύσεως εξοπλισµό
καθώς και την επιµόρφωση του προσωπικού του Σταθµού.
ε) Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασµό του Σταθµού µε τα
αναγκαία τρόφιµα και λοιπά υλικά, για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεσή τους.
Συγκεκριµένα, συµπληρώνει και υπογράφει το δελτίο παραγγελίας για τον εφοδιασµό του
Σταθµού και το δελτίο παραλαβής κατά την παράδοση των τροφίµων και λοιπόν υλικών.
Επιπλέον καταγράφει καθηµερινά τις ποσότητες τροφίµων της αποθήκης.
στ) Φροντίζει την λοιπή εν γένει περιουσία του Σταθµού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ζ) Εισηγείται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις τυχόν πρόσθετες αµοιβές (υπερωρίες
κ.λ.π.) που προκύπτουν.
η) Χειρίζεται τη διαδικτυακή εφαρµογή-µηχανογραφικό πρόγραµµα του Σταθµού και
εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται.
θ) Το αργότερο αρχές Οκτωβρίου συγκεντρώνει τον τρίµηνο παιδαγωγικό
προγραµµατισµό του κάθε τµήµατος και ενηµερώνει τον Εντεταλµένο Σύµβουλο και τη
∆ιεύθυνση των Παιδικών Σταθµών. Κατά συνέπεια, συγκεντρώνει τον παιδαγωγικό
προγραµµατισµό και των εποµένων τριµήνων.
ι) Σε συνεργασία µε τις τους παιδαγωγούς προγραµµατίζουν δράσεις µε εξωτερικούς
φορείς/συνεργάτες, οι οποίοι µπορούν να επισκεφτούν τους χώρους του Π.Σ δίχως την
οικονοµική επιβάρυνση των γονέων και ενηµερώνει τους γονείς.
ια) Βοηθά τον Υπεύθυνο τµήµατος, αναλαµβάνοντας το τµήµα, όταν αυτός θα πρέπει
να απουσιάσει.
ιβ) ∆ιατηρεί τα εξής βιβλία: µητρώου παιδιών, ηµερήσιο παρουσιολόγιο προσωπικού
και βρεφών- προνηπίων, συµβάντων, δραστηριοτήτων, τροφίµων και υλικών
καθαριότητας, δελτία εισαγωγής - εξαγωγής, µη αναλώσιµου υλικού, διδαχθείσας ύλης,
φακέλους υγείας βρεφών-νηπίων και οποιοδήποτε άλλο χρειάζεται να τηρεί ο Π.Σ.
ιγ)Σε περίπτωση απουσίας του Υπευθύνου, τα ανωτέρω καθήκοντα εκτελούνται από
τον αντικαταστάτη του, ο οποίος ορίζεται από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 18
Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό
1. Το προσωπικό πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυµένο και να καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια (πχ ατοµική υγιεινή, χρήση ρούχων µόνο για τους παιδικούς
σταθµούς) για την αποφυγή µετάδοσης οποιασδήποτε φυσικής, χηµικής και
βακτηριδιακής µόλυνσης.
2. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού των Σταθµών είναι
ανάλογες µε το κατά νόµο ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας αυτών.
3. Απαγορεύεται η αποµάκρυνση του προσωπικού από του Σταθµούς κατά τις
εργάσιµες ώρες. Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι,
επιτρέπεται ολιγόωρη αποµάκρυνση του υπαλλήλου, µετά από ειδική άδεια του
Προϊστάµενου του Τµήµατος.
4. Το κάπνισµα απαγορεύεται ρητά εντός των Σταθµών αλλά και στους εξωτερικούς
χώρους των Σταθµών.
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5. Το προσωπικό µπορεί να διατρέφεται µε το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα
φιλοξενούµενα παιδιά, εφόσον απασχολείται στους Σταθµούς καθ’ όλη τη διάρκεια της
ηµερήσιας λειτουργίας τους. Το βοηθητικό προσωπικό σιτίζεται στην τραπεζαρία του
προσωπικού, το δε παιδαγωγικό προσωπικό σιτίζεται µαζί µε τα παιδιά στο τµήµα ή στο
χώρο σίτισης και την ίδια ώρα µε αυτά, για λόγους παιδαγωγικούς. Σε καµιά περίπτωση
όµως δεν πρέπει το φαγητό του προσωπικού των Σταθµών να αποτελεί αφορµή για την
αποδιοργάνωση αυτών ή την σύµπτυξη τµηµάτων.
6. Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έµµεση µισθολογική παροχή του προσωπικού, αλλά
αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της οµαλής λειτουργίας του Σταθµού. Κατά συνέπεια δεν
επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό, φαγητού σε χρήµα ή σε είδος ή η χωριστή
παρασκευή φαγητού για το προσωπικό.
7. Ο ιµατισµός (π.χ. ρόµπες, σκούφος) και τα είδη ατοµικής προστασίας (π.χ. γάντια
µιας χρήσης) του προσωπικού των Σταθµών, που χρησιµοποιούνται κατά την άσκηση
των καθηκόντων του και προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, παρέχονται από το
∆ήµο. Ο παραπάνω εξοπλισµός παραµένει στον χώρο των Σταθµών και η χρήση του είναι
υποχρεωτική, σύµφωνα µε τις υγειονοµικές διατάξεις.
8. Όλο το προσωπικό των Σταθµών, κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν
δικαιούται διαλείµµατα. Πεντάλεπτη αποχή µπορεί να υπάρξει µε τη σύµφωνη γνώµη
των Υπευθύνων του Σταθµού.

Άρθρο 19
Κανονική Άδεια Προσωπικού
1. Το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στους Σταθµούς του ∆ήµου κατά τις
ηµέρες µη λειτουργίας αυτών, βάση του άρθρ. 11 του παρόντος κανονισµού, έχει
διακοπές εργασίας. Το εν λόγω προσωπικό µπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι
ανάγκης, να λαµβάνει κανονική άδεια µε αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες κατ’
έτος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα κατάστασης δηµοτικών και
κοινοτικών υπαλλήλων.
2. Σχετικά µε τις υπόλοιπες άδειες που δικαιούται το προσωπικό των Σταθµών ισχύουν
όσα προβλέπονται στις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.

Άρθρο 20
Έλεγχος δοµών
Ο κτιριακός έλεγχος των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών διενεργείται από τις
αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες του οικείου ΟΤΑ ανά έτος και σε έκτακτες περιπτώσεις µετά
από εντολή του ∆ηµάρχου. Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, τα τεχνικά
κλιµάκια που επιθεωρούν τους χώρους (συµπεριλαµβανοµένων αυλών, χώρων πρασίνου)
και τις κτιριακές υποδοµές των ως άνω Μονάδων υποβάλλουν εκθέσεις στον Προϊστάµενο
της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειµένου να γίνουν οι απαιτούµενες εργασίες συντήρησης. Ο
υγειονοµικός έλεγχος ενεργείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 της αριθµ.
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β' 2718), όπως ισχύει. Η
«Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών» του άρθρου 9 της αριθµ. 28492/2009 απόφασης
Υπουργού Εσωτερικών (Β' 931), όπως ισχύει, διενεργεί αυτεπάγγελτα περιοδικούς
ελέγχους στις παιδικές χαρές (όργανα-κατασκευές) των προαυλίων χώρων σταθµών. Ο
έλεγχος ως προς την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών διενεργείται από τον
Κοινωνικό Σύµβουλο της αριθµ. Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542/02 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 577), όπως ισχύει.
Ο Κοινωνικός Σύµβουλος συντάσσει ανά εξάµηνο εκθέσεις αξιολόγησης για την οργάνωση
και λειτουργία κάθε σταθµού και για την εν γένει ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών,
υποδεικνύοντας συγκεκριµένες λύσεις, ενέργειες και βελτιώσεις. Οι εκθέσεις αυτές
υποβάλλονται στην αρµόδια για την αδειοδότηση υπηρεσία του δήµου και στην υπηρεσία
που ασκεί την εποπτεία στους ΟΤΑ.
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Άρθρο 21
Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθµών και
δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό, ανάλογα µε τη φύση του, ορίζεται µε
απόφαση του ∆ηµάρχου Κηφισιάς ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κηφισιάς.
Άρθρο 22
Ο παρόν Κανονισµός ισχύει από την ηµέρα ψήφισης του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Ανακαλείται και τροποποιείται µόνο µε απόφαση του ∆.Σ.. Αναρτάται στην ιστοσελίδα του
∆ήµου και παραµένει σε σηµείο εµφανές, προσβάσιµο σε κάθε ενδιαφερόµενο, σε όλους
τους παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου.

Επίσης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώµατος και το από 17-4-2019
διευκρινιστικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας,
Αθλητισµού και Πολιτισµού στο οποίο αναφέρεται ότι «Μετά από τηλεφωνική µα
επικοινωνία µε την γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παραθέτουµε τις εξής
διευκρινίσεις επί του εγγράφου µας :
Α) Συµπλήρωση – διόρθωση στοιχείων επί της υπ΄ αρ. 280/2018 απόφαση του
∆.Σ. µε θέµα : «Έγκριση νέου Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών
Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Κηφισιάς (∆ηµοτικές
Ενότητες: Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), ως προς τα εξής :
• Στο Άρθρο 7. «∆ικαιολογητικά εγγραφής – επανεγγραφής στους Παιδικούς, Βρεφικούς
και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς», στην παρ. «Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ –
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ–ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ– ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ», το
σηµείο ε διαµορφώνεται ως εξής : «Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του
τρέχοντος οικονοµικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος των γονέων. Σε
περίπτωση που δεν προσκοµιστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του τρέχοντος
οικονοµικού έτους ή το αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος στο προκαθορισµένο από
την Υπηρεσία διάστηµα, η αίτηση δεν µοριοδοτείται για το συγκεκριµένο κριτήριο.».
Η αλλαγή έγκειται στην αντικατάσταση του προηγούµενου συµπλεκτικού συνδέσµου
«και» µε το διαζευτικό σύνδεσµο «ή» για την µείωση της γραφειοκρατίας και την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Έπειτα συµπληρώθηκε το «Σε περίπτωση που δεν
προσκοµιστεί ……κριτήριο» προς
διευκόλυνση της διαδικασίας µοριοδότησης για
όσους δεν προσκοµίζουν τα ανωτέρω στοιχεία.
• Στο Άρθρο 7. «∆ικαιολογητικά εγγραφής – επανεγγραφής στους Παιδικούς, Βρεφικούς
και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς», στην παρ. β) «Για άνεργους γονείς απαιτείται».
∆ιαµορφώνεται ως εξής : «Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ µε ηµεροµηνία έκδοσης όχι
πέραν των 5 ηµερών πριν την έναρξη των εγγραφών ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του
γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. Σε περίπτωση που στη σχετική βεβαίωση ανεργίας
αναγράφονται µηδέν (0) µήνες ανεργίας, ο γονέας δεν µοριοδοτείται για το κριτήριο της
ανεργίας εκτός και αν η βεβαιώση συνοδεύεται από έντυπο καταγγελίας σύµβασης
(έντυπο 6 ΟΑΕ∆) ή έντυπο οικειοθελούς αποχώρησης (έντυπο 5 ΟΑΕ∆).»
• Η αλλαγή έγκειται στην αντικατάσταση της φράσης «µέχρι και 5 µέρες πριν» µε την
φράση «όχι πέραν
των 5 ηµερών πριν» για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Έπειτα συµπληρώθηκε η φράση «Σε περίπτωση που στη σχετική βεβαίωση……. ή έντυπο
οικειοθελούς αποχώρησης (έντυπο 5 ΟΑΕ∆)»,
µετά από τηλεφωνική σύσταση του
ΟΑΕ∆ κατά την περσινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφών- επανεγγραφών,
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καθώς επισηµάνθηκε ότι 0 µήνες ανεργίας δεν προσµετράται ως χρόνος ανεργίας για
το δηµόσιο φορεά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, ως έχον αρµοδιότητα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και µετά από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη συµπλήρωση – διόρθωση στοιχείων όπως αναλύονται ανωτέρω, επί
της υπ΄ αρ. 280/2018 απόφασης του ∆.Σ. µε θέµα: «Έγκριση νέου Κανονισµού
Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου
Κηφισιάς (∆ηµοτικές Ενότητες: Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), µε πλαίσιο
αναφοράς την υπ΄ αρ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β΄/5.12.2017) απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και
Βρεφονηπιακών σταθµών» και ο οποίος κανονισµός διαµορφώνεται –
επικαιροποιείται στην τελική του µορφή ως εξής:
Κανονισµός Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών
και Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Κηφισιάς
(∆ηµοτικές Ενότητες: Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης)
Άρθρο 1
Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί είναι κυρίαρχοι χώροι αγωγής, εκπαίδευσης και
ασφαλούς διαµονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχουν ως σκοπό:
α) Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύµφωνα µε τα πλέον
σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα.
β) Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωµατικά, νοητικά,
συναισθηµατικά και κοινωνικά.
γ) Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το
πολιτιστικό και οικονοµικό επίπεδο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
δ) Να εξυπηρετούν γονείς και κηδεµόνες και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν
πάνω σε θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντας τους
πληροφόρηση και καθοδήγηση.
ε) Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβασή τους από το
οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό
πλαίσιο.
στ) Να διευκολύνουν τους εργαζόµενους και τους άνεργους γονείς και να παρέχουν
ηµερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας.
Άρθρο 2
∆ιοίκηση των σταθµών
•
•

•

Ο ∆ήµαρχος προΐσταται όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010).
Την γενική επίβλεψη και εποπτεία των Σταθµών ασκεί η ∆ιεύθυνση Κοινωνικών
Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού του ∆ήµου δια του Τµήµατος
Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής.
Ο γενικός συντονισµός όλων των Σταθµών καθώς και η εξυπηρέτηση των πολιτών
(γονέων, κηδεµόνων, ενδιαφεροµένων πολιτών) ασκείται από το Γραφείο
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Σχεδιασµού, Συντονισµού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών
Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής (ως προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. ∆ήµου/ υπ΄ αρ.
34254/12471 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, ΦΕΚ Β΄/1991/46-2018 ). Το εν λόγω γραφείο λειτουργεί µε δύο παραρτήµατα: ένα (1) στη
∆ηµοτική Ενότητα Κηφισιάς (Εµµ. Μπενάκη 3, 1ος όροφος) και ένα (1) στη
∆ηµοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας (Ν. Πλαστήρα 14, 1ος όροφος), µε τις εξής
ενδεικτικές αρµοδιότητες :
9. Συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του
∆ήµου Κηφισιάς. Στο πλαίσιο αυτό διαχειρίζεται και λειτουργεί το Μηχανογραφικό
Πρόγραµµα - Εφαρµογή Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθµών (Preschool) :
Καταχώρηση αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής βρεφών και νηπίων, δηµιουργία
και τήρηση Μητρώου εγγραφόµενων και επανεγγραφόµενων βρεφών και νηπίων,
καταχώρηση και τήρηση µητρώου εργαζοµένων, παρακολούθηση παρουσιολογίων
παιδιών και εργαζοµένων, έκδοση, καταχώρηση και παρακολούθηση µηνιαίων
οικονοµικών εισφορών γονέων - συνεργασία µε Οικονοµικές Υπηρεσίες Φορέα,
καταχώρηση όλων των ειδών που προµηθεύονται οι Παιδικοί Σταθµοί (τρόφιµα,
καθαριστικά), έλεγχος παραστατικών αγοράς και καθηµερινής ανάλωσης
αποθηκών, καταχώρηση µη αναλώσιµου υλικού Παιδικών Σταθµών, εκπαίδευση
χειριστών προγράµµατος – Επίλυση προβληµάτων, κτλ. Οµοίως στο πλαίσιο αυτό
είναι αρµόδιο για την τήρηση αρχείου παιδικών σταθµών προηγούµενων ετών,
για την συνδιαχείριση σελίδας Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθµών στο site του
∆ήµου, κτλ.
10. Καταρτίζει τον Εσωτερικό Οργανισµό Λειτουργίας των Παιδικών - Βρεφονηπιακών
Σταθµών του ∆ήµου, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση του και
επιµελείται για την δηµοσίευση σε Φ.Ε.Κ.
11. Εισηγείται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου για θέµατα που ρυθµίζουν την
ορθή λειτουργία των Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου
(τροφοδοσία, εξοπλισµός, αναλώσιµα κτλ).
12. Ελέγχει την ορθή τήρηση των βιβλίων, εγγράφων κτλ, τα οποία θα πρέπει να
τηρούνται σε κάθε Παιδικό - Βρεφονηπιακό Σταθµό του ∆ήµου.
13. Εισηγείται στα αρµόδια θεσµικά όργανα του ∆ήµου, συντονίζει και εποπτεύει τις
διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας νέων ∆ηµοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών
Σταθµών.
14. Εισηγείται, συντονίζει και εποπτεύει όλες τις διαδικασίες και τα έγγραφα για την
υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελµατικής Ζωής» (ενδεικτικά : οργάνωση φακέλου για ένταξη και
συµµετοχή του ∆ήµου Κηφισιάς στο Πρόγραµµα, υπογραφή Συµβάσεων µε
Ωφελούµενους Γονείς, επικοινωνία µε ΕΕΤΑΑ- Τήρηση φακέλου αλληλογραφίας,
ενηµέρωση Σταθµών για τις υποχρεώσεις του Προγράµµατος, αποστολή Μηναίων
∆ελτίων
Παρακολούθησης και τήρηση Μηνιαίων
Παρουσιολογίων Απουσιολογίων, αποστολή µηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων παραστατικών
για την πληρωµή του Φορέα, παρακολούθηση γραµµατίων είσπραξης από ΕΕΤΑΑ,
σύνταξη και παράδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών στους Ωφελούµενους,
διεκπεραίωση και αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται
από την ΕΕΤΑΑ, κτλ )
15. Συγκεντρώνει τις αιτήσεις εγγραφών - επανεγγραφών στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, ελέγχει και επιµελείται της όλης διαδικασίας.
16. Ελέγχει το παιδαγωγικό πρόγραµµα που εφαρµόζεται στους Παιδικούς –
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, εισηγείται νέες πρακτικές και καταρτίζει τον ενιαίο
παιδαγωγικό προσανατολισµό ανά έτος βασιζόµενο σε νέες παιδαγωγικές
µεθόδους.
Στο Γραφείο Σχεδιασµού, Συντονισµού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου
Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής, δύναται να απασχολούνται ∆ιοικητικοί
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υπάλληλοι, Παιδαγωγικό Προσωπικό καθώς και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων, όπως
τούτο διαµορφώνεται από τις προκύπτουσες ανάγκες των Σταθµών.
Ο ∆ήµαρχος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/0706-2010) δύναται να αναθέσει αρµοδιότητες των Σταθµών σε Αντιδηµάρχους. ∆ύναται
επίσης µε απόφασή του και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979 / ΦΕΚ Α΄
138/16-06-2011) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010), να αναθέτει την εποπτεία
και τον συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του ∆ήµου σε µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για την επικουρία και την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου,
καθώς και την υπογραφή σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών, κατόπιν δικής του
εξουσιοδότησης.
∆ύναται τους γονείς και κηδεµόνες του κάθε σταθµού να αντιπροσωπεύει ο εκπρόσωπος
γονέων/κηδεµόνων. Τούτος εκλέγεται από συνέλευση γονέων που συγκαλείται σε κάθε
Σταθµό, µε ευθύνη του/της Υπευθύνου/ης, κατά το πρώτο τρίµηνο κάθε νέας περιόδου.
Η συνέλευση αυτή, εκλέγει κατά πλειοψηφία έναν γονέα του Παιδικού Σταθµού και τον
αναπληρωτή του και είναι έγκυρη εάν συµµετέχει σε αυτή το 40% των γονέων ή
κηδεµόνων (ψηφίζει ένας από τους δύο γονείς). Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη
συνέλευση, θεωρείται έγκυρη η δεύτερη συνέλευση µε συµµετοχή του 20% των γονέων
ή κηδεµόνων.
Άρθρο 3
Προϋπολογισµός - ∆ιαχείριση - Έργα – Προµήθειες
1. Η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου είναι υπεύθυνη για την υποβολή του ετήσιου
προϋπολογισµού, απολογισµού και ισολογισµού των Σταθµών, για κάθε οικονοµικό έτος
το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Επιπλέον,
ασκεί την ταµιακή διαχείριση των Σταθµών.
2. Κατά περίπτωση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Κηφισιάς εγκρίνει την ενέργεια δαπανών και τον Προϋπολογισµό των Σταθµών, µε
ανάλογη εφαρµογή όλων των σχετικών µε τις εγκρίσεις προϋπολογισµού διατάξεων.
3. Για τα έργα και τις µελέτες έργων των Σταθµών εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
έργων και µελετών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4. Οι προµήθειες και οι εργασίες / παρεχόµενες υπηρεσίες των Σταθµών εκτελούνται
σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών και εργασιών των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
5. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού των Σταθµών στην διάρκεια του
οικονοµικού έτους, ο ∆ήµος έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να µεριµνά για την κάλυψη των
δαπανών που αποσκοπούν στη βασική εκπλήρωση του σκοπού των Σταθµών και να
ενεργεί την εν γένει διαχείριση µε πιστή τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από
την ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 4
Ο ∆ήµος Κηφισιάς διαθέτει έντεκα Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ως
κατωτέρω:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ - MAIL

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ «ΣΟΦΙΑ
ΓΚΙΚΑ»
∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ
61
Τ.Κ 14562

210.8013646
email sofiagika@kifissia.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προνήπια
από 2,5 ετών
έως
την
ηλικία

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
78 νήπια
βρέφη : 0
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εγγραφής
τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΜΠΑΤΖΗ»
∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΟΘΩΝΟΣ 76
ΚΑΙ
∆ΡΑΓΟΥΜΗ
Τ.Κ 14561

210.8082222
email abatzi@kifissia.gr

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΒΙΛΑ
ΜΙΧΛ»
∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
5
Τ.Κ 14561

210.8018864
email bpedikos@kifissia.gr

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ «LA LA
LAND»
∆ΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΗΦΙΣΟΥ 48
Τ.Κ 14564

210.8075011
email
paidikosneaskifissias@kifissia.gr

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΑΜΠΟΛΕΣ»
∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΟΘΩΝΟΣ 36Α
Τ.Κ 14561

210.8013443
email
paidikosothonos@kifissia.gr

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ «ΝΕΛΛΗ
ΚΟΚΚΟΡΙΝΟΥ»
∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

∆ΗΛΗΓΙΑΝΝΗ
37
Τ.Κ 14562

ΤΗΛ/ΦΑΞ 210.8014927
email nelykokorinou@kifissia.gr

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ «ΧΑΝ»
∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΓΙΓΑΝΤΟΝΑΝΑΚΙΑ»

ΑΧΑΡΝΩΝ 9
14562

ΤΗΛ/ΦΑΞ 210.8080112
email xan-2013@kifissia.gr

ΧΑΡ.
ΤΡΙΚΟΥΠΗ
215
Τ.Κ 14564

ΤΗΛ:210.8078187
email
paidikostrikoupi@kifissia.gr

Βρέφη από 6
µηνών έως
2,5 ετών
Προνήπια
από 2,5 ετών
έως
την
ηλικία
εγγραφής
τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
Προνήπια
από 2,5 ετών
έως
την
ηλικία
εγγραφής
τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
Προνήπια
από 2,5 ετών
έως
την
ηλικία
εγγραφής
τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
Προνήπια
από 2,5 ετών
έως
την
ηλικία
εγγραφής
τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
Προνήπια
από 2,5 ετών
έως
την
ηλικία
εγγραφής
τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
+
Βρέφη από 6
µηνών έως
2,5 ετών
Βρέφη από 6
µηνών έως
2,5 ετών

Νήπια : 0
50 βρέφη

50 νήπια
βρέφη : 0

34 νήπια
βρέφη : 0

34 νήπια
βρέφη : 0

50 νήπια
βρέφη : 0

50 νήπια
+
37 βρέφη

Νήπια : 0
33 βρέφη
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

Α΄
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Β΄
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Γ΄
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 3
Τ.Κ 14671

ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ
8
Τ.Κ 14671

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ
&ΠΙΤΤΑ 15
Τ.Κ 14671

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

210.8077137
ΦΑΞ 210.8077030
email
apaidikoserithraias@kifissia.gr

Προνήπια από
2,5 ετών έως
την
ηλικία
εγγραφής τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
+
Βρέφη από 6
µηνών έως 2,5
ετών

210.8079752
ΦΑΞ 210.6207473
email bpaidne@kifissia.gr

Προνήπια από
2,5 ετών έως
την
ηλικία
εγγραφής τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση

210.8000832
e-mail
paidikospitta@kifissia.gr

Προνήπια από
2,5 ετών έως
την
ηλικία
εγγραφής τους
στην
υποχρεωτική
εκπαίδευση
+
Βρέφη από 6
µηνών έως 2,5
ετών

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

86 νήπια
+
28 βρέφη

115 νήπια
βρέφη : 0

68 νήπια
+
20 βρέφη

Στις δυναµικότητες που δίδονται στην τελευταία στήλη του πίνακα, δύναται να
εφαρµοστεί η παρ. 6 του άρθρου 12 του παρόντος κανονισµού λειτουργίας (& παρ. 6
άρθρο 8 της υπ΄ αρ. 41087/2017-ΦΕΚ 4249/Β`/5.12.2017- απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : «Πρότυπος
Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών»), αναλόγως
των αναγκών που θα προκύψουν και εφόσον υφίσταται ο απαραίτητος χώρος και το
απαραίτητο προσωπικό.
Γραφείο
Σχεδιασµού,
Συντονισµού,
Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου
Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής
∆ηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς
(Εµµ. Μπενάκη 3, 1ος όροφος)
Τηλ:213 2007242 & 243

Γραφείο
Σχεδιασµού,
Συντονισµού,
Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου
Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής
∆ηµοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας (Ν.
Πλαστήρα 14, 1ος όροφος)
Τηλ:213 2007613 & 626

Άρθρο 5
∆ικαίωµα εγγραφής και Εγγραφή παιδιών
1. α) ∆ικαίωµα εγγραφής στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθµούς έχουν όλα τα παιδιά σύµφωνα µε τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου,
απαγορευµένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστηµα πάσχουν
από µεταδοτικά νοσήµατα. Παιδιά που πάσχουν από πνευµατικές, ψυχικές παθήσεις ή
αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθµό, εφόσον βεβαιώνεται µε γνωµάτευση ιατρού
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κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό µπορεί να είναι ωφέλιµο για το παιδί και ότι έχει τη
δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθµού. Σε αυτή την περίπτωση,
όταν κρίνεται απαραίτητο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνει απόφαση για τον ορισµό
κατάλληλου εξειδικευµένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, µπορεί να
προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του
άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται µε την/τον
Παιδαγωγό της τάξης και την/τον Υπεύθυνη/Υπεύθυνο του Σταθµού, θα ακολουθεί τις
οδηγίες τους για την εύρυθµη εφαρµογή του παιδαγωγικού προγράµµατος και
υποχρεούται να προσκοµίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Ειδικότερα, στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθµούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6
µηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς Σταθµούς από 2,5 ετών έως την ηλικία
εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στους δε µικτούς Βρεφονηπιακούς
Σταθµούς από 6 µηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Στα βρεφικά τµήµατα των Βρεφικών και των µικτών Βρεφονηπιακών Σταθµών µπορούν
να φιλοξενούνται – µελλοντικά - και βρέφη από 2 µηνών µετά από απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές και το κατάλληλα
εξειδικευµένο προσωπικό. Η παράγραφος αυτή δεν µπορεί να τεθεί σε ισχύ κατά το
τρέχον διάστηµα και έως το τέλος της πενταετούς µεταβατικής περιόδου και την τελική
προσαρµογή των λειτουργούντων δοµών στο σύνολο των ρυθµίσεων του Π.∆. 99/2017 (
ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28.9.2017 ).
β) ∆ικαίωµα εγγραφής στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθµούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του
Σταθµού έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τµήµα
του Σταθµού.
2. Τα εγγραφόµενα στους Σταθµούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την
περιοχή του ∆ήµου Κηφισιάς, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται βεβαίως και η
περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαµένουν σε όµορο ∆ήµο και η εγγραφή είναι εφικτή
λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή µε την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυµένη
κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου.
3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα παιδιά 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 δυο ή ένα γονέα, µονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγµένων ή σε διάσταση
γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δοµών κατά της βίας των
γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες µε µέλη µε σωµατική ή πνευµατική
αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.).
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια
αυτά καθιερώνοντας τη µοριοδότησή τους.
Από το σύστηµα µοριοδότησης εξαιρείται η δηµοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε
σχέση εργασίας της/του αιτούσας/αιτούντος µε το Σταθµό ή άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου.
Επιπλέον, εξαιρούνται του συστήµατος µοριοδότησης τα παιδιά των ωφελούµενων
γονέων του προγράµµατος εναρµόνισης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής (ΕΣΠΑ).
4. Στις περιπτώσεις που οι Σταθµοί του ∆ήµου συµµετέχουν σε επιδοτούµενο πρόγραµµα
παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών µε αντίστοιχη επιδότηση οικονοµικής
συµµετοχής, από οποιονδήποτε φορέα, ο αριθµός των προσφεροµένων θέσεων, που θα
είναι ενδεικτικός και µη δεσµευτικός, ανά δοµή και κατηγορία, αποφασίζεται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, στην ειδική συνεδρίαση για την έκδοση απόφασης επιλογής των
φιλοξενούµενων παιδιών ( που ολοκληρώνεται µέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους ). Όταν
υπάρχει εντολή τοποθέτησης εγγραφής σε Σταθµό του ∆ήµου, στο πλαίσιο
επιδοτούµενου προγράµµατος φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών, παύει να ισχύει η
προηγούµενη εγγραφή του παιδιού µέσω της εφαρµοζόµενης διαδικασίας. (βλ. Άρθρο 7.
του παρόντος, Β. ∆ιαδικασία εγγραφών – επανεγγραφών , παρ. 2 ).

38

ΑΔΑ: ΨΒ4ΤΩΕΜ-4Ω3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

Επανεγγραφή
Αδέλφια
αδελφός
/
αδελφή
ήδη
φιλοξενούµενου
παιδιού
Εντοπιότητα

Επανεγγραφή παιδιού

Οικογενειακή
κατάσταση

Αδέλφια
αδελφός
φιλοξενούµενου παιδιού

100
/

Ανεργία

Οικογενειακό
εισόδηµα

ήδη

100

Κάτοικος

30

Παιδί ορφανό

20

Μονογονεϊκή οικογένεια

20

∆ιαζευγµένοι ή σε διάσταση

10

Στρατευµένος γονέας

20

Γονείς σπουδαστές ή Φοιτητές
20
Παιδί στην οικογένεια µε ποσοστό αναπηρίας
20
67% και άνω
Πολύτεκνη οικογένεια

20

Γονιός µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

30
5 µόρια
κάθε παιδί

Αριθµός παιδιών στην οικογένεια
Εργασιακή
απασχόληση

αδελφή

για

∆ύο εργαζόµενοι γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα
30
έως 40.000 €
Ένας γονέας µε δελτίο ανεργίας

10

∆ύο γονείς µε δελτίο ανεργίας

20

0 – 12.000 €

35

12.001 – 15.000 €

30

15.001 – 20.000 €

25

20.001 – 30.000 €

20

30.001 – 40.000 €

15

40.001 – 50.000 €

10

Από 50.001 € και πάνω

0

Άρθρο 6
Έκτακτη Εισαγωγή
Ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επιτρέπεται σε έκτακτες περιπτώσεις
να γίνονται δεκτά στον Παιδικό Σταθµό παιδιά που έχουν άµεση ανάγκη φιλοξενίας, χωρίς
προηγούµενη υποβολή δικαιολογητικών, ύστερα από αίτηµα του αρµόδιου δηµόσιου
φορέα. Το αίτηµα θα εξετάζεται από το αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου.
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1. Έκτακτη ή / και κατά προτεραιότητα εισαγωγή παιδιών, που έχουν άµεση ανάγκη
φιλοξενίας και για τα οποία συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, µπορεί να γίνει ύστερα
από έρευνα και αιτιολογηµένη έκθεση και εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.
2. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επιτρέπεται να γίνονται δεκτά στον Παιδικό
Σταθµό παιδιά, των οποίων οι γονείς έχουν υποβάλει αίτηµα ασύλου ή µετεγκατάστασης
και έχουν άµεση ανάγκη φιλοξενίας, µε υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών, ύστερα από
αίτηµα και έκθεση του δηµόσιου φορέα.
Η εγγραφή των παιδιών, των παραπάνω περιπτώσεων θα οριστικοποιείται µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η εισαγωγή των παιδιών θα γίνεται σε κενές θέσεις και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις µπορεί
να γίνει υπέρβαση της δυναµικότητας του Παιδικού Σταθµού έως 2, το µέγιστο, παιδιά.
Άρθρο 7.
∆ικαιολογητικά εγγραφής – επανεγγραφής στους Παιδικούς, Βρεφικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς
Αιτήσεις εγγραφών - επανεγγραφών υποβάλλονται για 1 Π.Σ., µε δικαίωµα επιλογής πάνω
στην ίδια αίτηση για 2 ακόµα Π.Σ.
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ–
ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ– ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Για την εγγραφή-επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς, Βρεφικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς προσκοµίζονται τα εξής δικαιολογητικά, επί ποινής
αποκλεισµού από τους Παιδικούς- Βρεφικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθµούς:
α) Αίτηση µε συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο της µητέρας ή του πατέρα ή του
κηδεµόνα του παιδιού. (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα
του ∆ήµου Κηφισιάς).
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (εντός τελευταίου
διµήνου), και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και
ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης. Για τους αιτούντες επανεγγραφή, σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν µεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί του πιστοποιητικού,
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη µη µεταβολή.
Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είναι αλλοδαπής
προέλευσης απαιτείται επίσηµη µετάφραση του στην ελληνική γλώσσα.
γ) Ατοµική κάρτα – βεβαίωση υγείας του παιδιού συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη
από Παιδίατρο, εις διπλούν (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την
ιστοσελίδα του ∆ήµου Κηφισιάς).
δ) Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του µε τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά
ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού εις διπλούν. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσµατα
φυµατινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραµµα
Εµβολιασµών.
ε) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τρέχοντος οικονοµικού
έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος των γονέων. Σε περίπτωση που δεν
προσκοµιστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του τρέχοντος οικονοµικού έτους ή το
αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος στο προκαθορισµένο από την Υπηρεσία
διάστηµα, η αίτηση δεν µοριοδοτείται για το συγκεκριµένο κριτήριο.
στ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής του παιδιού από τον Π.Σ. εις διπλούν (το έντυπο
χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Κηφισιάς)
ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση αποδοχής κανονισµού λειτουργίας και αποδοχής αποθήκευσης
στοιχείων στο πληροφοριακό σύστηµα αξιολόγησης αιτήσεων του ∆ήµου Κηφισιάς (το
έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Κηφισιάς).
η) Λογαριασµός ∆ΕΚΟ ή ιδιωτικής εταιρίας από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση
κατοικίας των γονέων ή κηδεµόνων του παιδιού.
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Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
α) Για εργαζόµενους:
Όλες οι βεβαιώσεις των εργοδοτών θα είναι πρόσφατες µε ηµεροµηνία έκδοσης όχι πέραν
των 5 ηµερών πριν την έναρξη των εγγραφών.
•

•

•
•

•

•
•

Στον Ιδιωτικό τοµέα απαιτείται βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη ότι ο γονέας
είναι εργαζόµενος ή πρόκειται να εργασθεί εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης
εγγραφής, µε προσδιορισµό του ύψους των αποδοχών του, και αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύµβασης µαζί µε το έντυπο Ε4
(ετήσιος πίνακας προσωπικού) εργοδότη.
Για τους εργαζόµενους µε περιστασιακή απασχόληση (εργόσηµο ή ένσηµα)
απαιτούνται: α) βεβαίωση εργοδότη µε είδος απασχόλησης (περιστασιακή
απασχόληση εργόσηµο ή ένσηµα) και β) για το εργόσηµο αντίγραφο εργόσηµου µαζί
µε την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας εντός των τελευταίων 12 µηνών που να
αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 2 µηνών και για τα ένσηµα σε περίπτωση
αυτασφάλισης 50 ένσηµα εντός των τελευταίων 12 µηνών.
Στο ∆ηµόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠ∆∆ αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση
εργασίας.
Για αυτοαπασχολούµενους εκτός πρωτογενούς τοµέα (για όσους έχουν ατοµική
επιχείρηση), απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) αντίγραφο δήλωσης έναρξης
επιτηδεύµατος στη ∆ΟΥ και β) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άµεσα
ασφαλισµένος ακόµα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή βεβαίωση ασφαλιστικού
φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές και γ) υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/86
περί µη διακοπής της υπαγωγής στον ασφαλιστικό φορέα ή περί µη διακοπής της
άσκησης του επιτηδεύµατος.
Για αυτοαπασχολούµενους εκτός πρωτογενούς τοµέα (για όσους συµµετέχουν σε Ο.Ε
ή Ε.Ε ή Ι.Κ.Ε ή Ε.Π.Ε ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε) απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) καταστατικό και τυχόν µεταβολές και β) πιστοποιητικό περί µη λύσης (ΓΕΜΥ) και γ)
υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/86 περί µη διακοπής της υπαγωγής στον
ασφαλιστικό φορέα ή περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύµατος και δ)
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άµεσα ασφαλισµένος ή υπεύθυνη δήλωση
του Νόµου 15599/86 του αρµόδιου διαχειριστή εταιρείας ΙΚΕ.
Για αυτοαπασχολούµενους στον πρωτογενή τοµέα απαιτείται: βεβαίωση ασφαλιστικού
φορέα ότι είναι άµεσα ασφαλισµένος εντός τελευταίου εξαµήνου.
Εργαζόµενος µε αναγγελία πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.∆. το τελευταίο τρίµηνο,
υποχρεούται να προσκοµίσει µηχανογραφηµένη κατάσταση ενσήµων ΙΚΑ µέχρι 1/9
του τρέχοντος έτους.

β) Για άνεργους γονείς απαιτείται:
•

•

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ µε ηµεροµηνία έκδοσης όχι πέραν των 5 ηµερών
πριν την έναρξη των εγγραφών ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων
που είναι άνεργοι. Σε περίπτωση που στη σχετική βεβαίωση ανεργίας αναγράφονται
µηδέν (0) µήνες ανεργίας, ο γονέας δεν µοριοδοτείται για το κριτήριο της ανεργίας
εκτός και αν η βεβαίωση συνοδεύεται από έντυπο καταγγελίας σύµβασης (έντυπο 6
ΟΑΕ∆) ή έντυπο οικειοθελούς αποχώρησης (έντυπο 5 ΟΑΕ∆).
Αν ο γονέας ή οι γονείς ανήκουν σε ειδικό ταµείο για το οποίο δεν χορηγείται δελτίο
ανεργίας ΟΑΕ∆ απαιτείται βεβαίωση πιστοποίησης της κατάστασης ανεργίας από τον
αντίστοιχο φορέα µε ηµεροµηνία έκδοσης µέχρι και 5 µέρες πριν την έναρξη των
εγγραφών.
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γ) Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθµό από τρίτες χώρες,
εκτός των αναφερόµενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια
διαµονής σε ισχύ, γονέων και παιδιού. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαµονής,
απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής
της.
δ) Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν
αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Για γονείς µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή παιδί στην οικογένεια µε ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονοµικής Επιτροπής.
στ) Για διαζευγµένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση
διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης (όπως έντυπο µεταβολών
ατοµικών στοιχείων της ∆ΟΥ- Μ1), καθώς και δικαστική απόφαση επιµέλειας ή
οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιµέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγµένοι ή εν
διαστάσει.
ζ) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαµήνου σπουδών
από τη Γραµµατεία της Σχολής.
η) Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρµόδια
στρατιωτική υπηρεσία.
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ
1) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής κοινοποιούνται στους
ενδιαφερόµενους µε ανακοίνωση που αναρτάται στον ∆ήµο και όπου αλλού ο νόµος
ορίζει. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου µέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους και
σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεµούν
εµπρόθεσµες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Αιτήσεις υποβάλλονται στο τµήµα
Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Κηφισιάς και συγκεκριµένα στο Γραφείο
Σχεδιασµού, Συντονισµού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών
Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής ∆.Ε Κηφισιάς ∆/νση: Εµµ.Μπενάκη 3, 1ος όροφος τηλ:
213-2007242-243 για αιτήσεις µε πρώτη επιλογή σταθµό της ∆.Ε Κηφισιάς και στο
Γραφείο Σχεδιασµού, Συντονισµού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών
Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής ∆.Ε Νέας Ερυθραίας ∆/νση: Νικ. Πλαστήρα 14, 1ος
όροφος, τηλ: 213-2007613-626 για αιτήσεις που έχουν πρώτη επιλογή σταθµό της ∆.Ε
Νέας Ερυθραίας. Τα έγγραφα των αιτήσεων θα διατίθενται από τα ανωτέρω γραφεία και
από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Κηφισιάς (www.kifissia.gr) .
2) Εντός των µηνών Μαΐου - Ιουνίου συνέρχεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και συγκροτεί
ειδική Επιτροπή Επιλογής, στην οποία µετέχει και παιδαγωγικό προσωπικό. Η Επιτροπή
καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει µορίων, τον οποίο υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενούµενων παιδιών.
Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, µε σειρά προτεραιότητας βάσει µορίων,
αναρτώνται στο οικείο δηµοτικό κατάστηµα. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται µέχρι τις 30
Ιουνίου κάθε έτους. Στις περιπτώσεις που οι Σταθµοί του ∆ήµου συµµετέχουν σε
επιδοτούµενο πρόγραµµα παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών µε
αντίστοιχη επιδότηση οικονοµικής συµµετοχής, από οποιονδήποτε φορέα, µε την
απόφαση αυτή δεν καλύπτεται στο 100% η δυναµικότητα των σταθµών, δεδοµένου ότι
θα πρέπει να δεσµευθούν θέσεις για τα επιδοτούµενα προγράµµατα (π.χ. ΕΣΠΑ –
πρόγραµµα οικογενειακής και επαγγελµατικής εναρµόνισης), τα οποία είθισται να µην
έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες παροχής voucher έως τέλος Ιουνίου. Όταν
ολοκληρωθεί η διαδικασία και των επιδοτούµενων θέσεων φιλοξενίας και στην περίπτωση
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µη κάλυψης των προσφερόµενων θέσεων µέσω επιδοτούµενου προγράµµατος, κινείται η
διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων από τον πίνακα επιλαχόντων (µε σειρά
προτεραιότητας βάσει µορίων), όπως αυτός έχει εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
3) Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 7. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχουν µεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο β.
δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη µη
µεταβολή. Καµία αίτηση επανεγγραφής δε θα γίνεται δεκτή εάν υπάρχει οφειλή τροφείων
προηγούµενου σχολικού έτους.
4) Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστηµα µοριοδότησης και συνεπώς
µοριοδοτείται.
5) Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δηµοτικότητα έναντι της
ιδιότητας του κατοίκου. Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωµα φιλοξενίας παιδιά
µη αυτοεξυπηρετούµενα ως προς την ατοµική τους υγιεινή.
6) Αιτήσεις µε ελλιπή δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτές. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µπορεί
να αποφασίζει για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων και ευπαθών
οµάδων, για την εγγραφή τους µε ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να
προσκοµισθούν. Εξαιρούνται οι ιατρικές βεβαιώσεις, µε τις οποίες πιστοποιείται η υγεία
και ο εµβολιασµός των παιδιών.(άρθρο 6 του παρόντος)
7) Η Υποβολή ενστάσεων θα γίνεται στα Γραφεία Σχεδιασµού, Συντονισµού,
Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής
∆ήµου Κηφισιάς επί των πινάκων µοριοδότησης εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία
ανάρτησης των πινάκων επιλογής παιδιών στο οικείο δηµοτικό κατάστηµα. Η εξέταση των
ενστάσεων θα γίνεται από επιτροπή, η οποία συστήνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
κατόπιν εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και
Πολιτισµού. Η επιτροπή ενστάσεων θα απαρτίζεται από αιρετούς και από υπαλλήλους της
∆/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού. Πρόεδρος της
Επιτροπής θα είναι ο / η εκάστοτε προϊστάµενος / η του Τµήµατος Πολιτικών
Προσχολικής Αγωγής. Η Επιτροπή εξετάζει τη νοµιµότητα των ενστάσεων, το
περιεχόµενο των ενστάσεων, τη µοριοδότηση των αιτήσεων για τις οποίες υφίστανται
ενστάσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέµα αναφέρεται στις υποβληθείσες ενστάσεις.
Συντάσσει πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων το οποίο διαβιβάζεται στον Προϊστάµενο
της ∆/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και στον αρµόδιο/α Αντιδήµαρχο ή Εντεταλµένο/η
∆ηµοτικό/η Σύµβουλο, οι οποίοι και το προσυπογράφουν, διατυπώνοντας ρητά τη
σύµφωνη ή µη γνώµη τους. Σε αυτή τη µορφή το πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων,
διαβιβάζεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο και αποφαίνεται τελικά εντός του µηνός
Ιουλίου.
8) Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου κάθε αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής που
υποβάλλεται στα Γραφεία Σχεδιασµού, Συντονισµού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και
Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Κηφισιάς, θεωρείται
εκπρόθεσµη και εισάγεται στη διαδικασία µοριοδότησης εφόσον δεν εκκρεµούν
εµπρόθεσµες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Επισηµάνσεις επί της διαδικασίας
1. Επιτροπές
Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφών-επανεγγραφών συστήνονται δύο
Επιτροπές µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατόπιν εισήγησης της ∆ιεύθυνσης
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού:
α) Ειδική Επιτροπή Επιλογής Παιδιών (παρ. 2/ Β΄/ άρθρο 7 του παρόντος & παρ. 5,
άρθρο 3, της υπ΄ αρ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β`/5.12.2017) απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : «Πρότυπος
Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών».
β) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (παρ. 7/ Β΄/ άρθρο 7 του παρόντος) :
Η Επιτροπή εξετάζει τη νοµιµότητα των ενστάσεων, το περιεχόµενο των ενστάσεων, τη
µοριοδότηση των αιτήσεων για τις οποίες υφίστανται ενστάσεις, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο θέµα αναφέρεται στις υποβληθείσες ενστάσεις. Συντάσσει πρακτικό εξέτασης των
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ενστάσεων το οποίο διαβιβάζεται στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών,
στον προϊστάµενο του τµήµατος Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής καθώς και στον
αρµόδιο/α Αντιδήµαρχο ή Εντεταλµένο/η ∆ηµοτικό/η Σύµβουλο, οι οποίοι και το
προσυπογράφουν, διατυπώνοντας ρητά τη σύµφωνη ή µη γνώµη τους. Σε αυτή τη
µορφή το πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων, διαβιβάζεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το
οποίο και αποφαίνεται τελικά.
2. Τα δικαιολογητικά δύνανται να αντικατασταθούν ή να εξειδικεύονται περαιτέρω, βάσει
της κείµενης νοµοθεσίας.
Σε περίπτωση ισοψηφίας µορίων, προκρίνεται η αίτηση µε το χαµηλότερο οικογενειακό
εισόδηµα και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας πραγµατοποιείται κλήρωση.
Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν λαµβάνεται υπόψη η ηλικία των
προς εγγραφή παιδιών, σε σχέση µε την ηλικία των παιδιών που φιλοξενούνται στον Π.Σ.
Οι κενές θέσεις καλύπτονται άµεσα.
Ο µήνας Σεπτέµβριος θεωρείται µήνας προσαρµογής για τα εγγεγραµµένα παιδιά, τα
οποία προσέρχονται σταδιακά, σε µικρές οµάδες.
Οι Σταθµοί µπορούν να εγγράψουν παιδιά και πέρα από τη δυναµικότητα τους, µέχρι
ποσοστού 10%, εφόσον υπάρχει το προβλεπόµενο προσωπικό και οι απαραίτητοι χώροι
(παρ. 6 άρθρο 12, παρόντος κανονισµού). ∆ιαφορετικά ο αριθµός των παιδιών θα είναι
µειούµενος, αναλογικά µε το προσωπικό και τους χώρους.
Μετά την εγγραφή των παιδιών, και κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σταθµών, δεν
επιτρέπεται η παραµονή των γονέων ή κηδεµόνων εκτός αν αυτό ζητηθεί από τους
Υπεύθυνους των Σταθµών. Επιπλέον, η παραλαβή των φιλοξενούµενων παιδιών από τους
γονείς ή από άτοµα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα θα πραγµατοποιείται µόνο εντός των
σταθµών.
Με την εγγραφή των παιδιών, στους Σταθµούς του ∆ήµου Κηφισιάς, οι γονείς ή
κηδεµόνες
των φιλοξενούµενων παιδιών, αποδέχονται τον παρόντα Κανονισµό
Λειτουργίας.
Άρθρο 8
∆ιακοπή φιλοξενίας
1.Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους δηµοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ενεργείται πάντοτε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
έπειτα από σύνταξη αναλυτικής έκθεσης από τον/την υπεύθυνο/η του Παιδικού
Σταθµού. Η έκθεση αυτή κατά περίπτωση τεκµηριώνεται από ειδικό επιστήµονα του
Σταθµού (π.χ. ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, παιδίατρο κ.τ.λ.) όταν αυτό απαιτείται. Η
έκθεση διαβιβάζεται στον Προϊστάµενο του αρµοδίου τµήµατος και στον προϊστάµενο της
∆/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών οι οποίοι και την προσυπογράφουν, διατυπώνοντας ρητά
τη σύµφωνη ή µη γνώµη τους και συντάσσουν «εισηγητική έκθεση διακοπής φιλοξενίας
παιδιού» προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
α) Όταν το ζητήσουν µε αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεµόνες των παιδιών.
β) Όταν εµφανιστούν σοβαρά προβλήµατα στη συµπεριφορά ή την υγεία των παιδιών
που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από τον Σταθµό, µετά από προηγούµενη
επικοινωνία µε τους γονείς και κατόπιν γνωµάτευσης ειδικού γιατρού. Ο/Η Υπεύθυνη του
Σταθµού µαζί µε την Υπεύθυνη του τµήµατος του εν λόγω παιδιού, αλλά και µαζί µε την
Κοινωνική Λειτουργό και την Ψυχολόγο του χώρου επικοινωνούν και ενηµερώνουν τους
γονείς του παιδιού και προτείνουν την παραποµπή του σε ειδικό γιατρό.
γ) Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους
γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συµµορφώνονται µε το πρόγραµµα και τους όρους
λειτουργίας του Σταθµού.
δ) Όταν κατ' εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόµενων ηµερών τα παιδιά
απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθµό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι
γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας.

44

ΑΔΑ: ΨΒ4ΤΩΕΜ-4Ω3

ε) Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονοµική τους συµµετοχή,
εφόσον
αυτή προβλέπεται, για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών, χωρίς να υπάρχει
σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν εγγράφως αυτοί να
καταβάλλουν το οφειλόµενο ποσό.
στ) Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά από το
πρώτο
επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι στην ίδια ηλικιακή οµάδα µε αυτό που έχει
διαγραφεί, κι αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία µοριοδότησης των εκπρόθεσµων
αιτήσεων. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός µηνός από τη λήψη της απόφασης της
παραγράφου 1.
Άρθρο 9
Οικονοµική Συµµετοχή-Πόροι
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κηφισιάς ορίζει κριτήρια επιβολής µηνιαίας
οικονοµικής εισφοράς στις οικογένειες των φιλοξενούµενων παιδιών, σύµφωνα µε την
οικονοµική τους δυνατότητα και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την ιδιότητα των
γονέων ως κατοίκων, δηµοτών ή ετεροδηµοτών. Η επιβολή οικονοµικής συµµετοχής είναι
εύλογη και συµβολική και γνωστοποιείται µε ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού
διαστήµατος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. Με την ίδια απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ορίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η πιθανή µείωση
αυτών. Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισµού των τροφείων εξετάζονται από
ειδική Επιτροπή Επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκµαίρεται πλήρως. Η Ειδική
Επιτροπή Επαναξιολόγησης ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν εισήγησης της
∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΤΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Οι µηνιαίες οικονοµικές εισφορές (τροφεία) των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών, Βρεφικών
και Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Κηφισιάς υπολογίζονται ανάλογα µε το οικογενειακό
εισόδηµα των γονέων, το οποίο προκύπτει από τα αντίγραφα των φορολογικών
δηλώσεων ή τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα που έχουν κατατεθεί. Ειδικότερα το
οικογενειακό εισόδηµα προκύπτει από το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα (µισθοί,
µισθώµατα, αγροτικές εργασίες κτλ) και από το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων
εισοδηµάτων. ∆ε λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του εισοδήµατος η αποζηµίωση
από απόλυση ή εθελούσια αποχώρηση και εφόσον συντρέχει µε ανεργία στο οικονοµικό
έτος αναφοράς, το επίδοµα ανεργίας του ΟΑΕ∆ και το επίδοµα µητρότητας για τα οποία
πρέπει να προσκοµιστούν αντίστοιχες βεβαιώσεις αν δεν αναγράφονται στο
εκκαθαριστικό σηµείωµα.
Οι µηνιαίες οικονοµικές εισφορές (τροφεία) διαµορφώνονται ως εξής:
Αναλογία εισοδήµατος
0,00€-12.000,00€
12.001,00€-15.000,00€
15.001,00€-20.000,00€
20.001,00€-30.000,00€
30.001,00€-40.000,00€
40.001,00€-50.000,00€
50.001,00€-60.000,00€
60,001,00€-70.000,00€
70.001,00€-80.000,00€
80.001,00€ και άνω

Μηνιαίο πληρωτέο ποσό Μηνιαίο πληρωτέο ποσό
1ο παιδί
2ο παιδί
∆ωρεάν
∆ωρεάν
22,50 ευρώ
11,25 ευρώ
31,50 ευρώ
15,75 ευρώ
40,50 ευρώ
20,25 ευρώ
49,50 ευρώ
24,75 ευρώ
54 ευρώ
27 ευρώ
72 ευρώ
36 ευρώ
81 ευρώ
40,50 ευρώ
108 ευρώ
54 ευρώ
135 ευρώ
67,50 ευρώ
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(Από την καταβολή των τροφείων απαλλάσσονται οι ωφελούµενοι του ευρωπαϊκού
προγράµµατος ΕΣΠΑ «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής»).
Η καταβολή των χρηµάτων γίνεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον αριθµό λογαριασµού
6037-030020-173 και ΙΒΑΝ GR670171 0370 0060 3703 0020 173 στον Κ.Α 0527, ή στο
Τµήµα Ανταποδοτικών τελών του ∆ήµου Κηφισιάς (∆ιονύσου και Μυρσίνης 2) ή στο
Τµήµα Ανταποδοτικών τελών της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας (Νικολάου
Πλαστήρα 14) µέχρι ποσού 100€. Σαν καταθέτης θα εµφανίζεται το ονοµατεπώνυµο του
παιδιού, αποδέκτης ο Παιδικός Σταθµός όπου και φιλοξενείται το παιδί και ο Κ.Α 0527.
Στη συνέχεια οι γονείς θα προσκοµίζουν αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης ή του
διπλότυπου είσπραξης στον Σταθµό.
Η καταβολή των τροφείων γίνεται κάθε έτος ανά δίµηνο, το 1ο δεκαήµερο, σε πέντε
δόσεις ως ακολούθως:
Α’ δόση: Σεπτέµβριο
Β’ δόση: Νοέµβριο
Γ’ δόση: Ιανουάριο
∆’ δόση: Μάρτιο
Ε’ δόση: από 1η Μαΐου έως τέλος Μαΐου (τρίµηνο)

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτοµο
µε ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και µε την
προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή της Α/βάθµιας
Υγειονοµικής Επιτροπής.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής παιδιά προερχόµενα από διάφορα
ιδρύµατα / ορφανοτροφεία.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής µονογονεϊκές οικογένειες χήροι/ες,
διαζευγµένοι/ες µε εισόδηµα µέχρι και 13.000,00 €. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των
13.000,00 € ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας τροφείων.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής κατά 50% τα τέκνα υπαλλήλων
(µονίµων, αορίστου χρόνου και συµβασιούχων) του ∆ήµου Κηφισιάς και για όσο
εργάζονται εντός του έτους.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες εφ’ όσον το συνολικό
οικογενειακό εισόδηµα δεν ξεπερνά τις 12.000,00 € όπως προκύπτει από το τελευταίο
εκκαθαριστικό σηµείωµα της Εφορίας.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες µε έναν άνεργο µε εισόδηµα
µέχρι 30.000,00 €. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 30.000,00 € ακολουθείται ο
παραπάνω πίνακας τροφείων.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οικογένειες µε εισόδηµα µέχρι και
15.000,00 €, στη περίπτωση που υπάρχουν δύο άνεργοι γονείς.
Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής οι πολύτεκνες οικογένειες (µε τέσσερα
παιδιά και άνω) µε εισόδηµα µέχρι και 60.000,00 €.
Σε τρίτεκνη οικογένεια γίνεται έκπτωση 50% στο σύνολο των τροφείων µε εισόδηµα
µέχρι 60.000,00 €. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 60.000,00 € ακολουθείται ο
παραπάνω πίνακας τροφείων. Στις τρίτεκνες οικογένειες το τρίτο (3ο) τέκνο
απαλλάσσεται πλήρως της οικονοµικής συµµετοχής, µε την προϋπόθεση ότι
φιλοξενούνται και τα τρία (3) τέκνα σε Βρεφονηπιακό, Βρεφικό ή Παιδικό Σταθµό του
∆ήµου Κηφισιάς.
Καµία αίτηση επανεγγραφής δε θα γίνεται δεκτή εάν υπάρχει οφειλή τροφείων
προηγούµενου σχολικού έτους.
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•
•
•

Τα χρήµατα των τροφείων δεν επιστρέφονται σε καµία περίπτωση απουσίας ή
διαγραφής του παιδιού από το Σταθµό.
Αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισµού οικονοµικής συµµετοχής κατά τη διάρκεια
του έτους εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή επαναξιολόγησης τροφείων.
Οι γονείς, οι οποίοι εµπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραµµα
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» και δεν δηλώσουν
συµµετοχή ή απορριφθούν λόγω ελλιπούς φακέλου δικαιολογητικών, θα
επιβαρύνονται σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τροφείων χωρίς να τους
αναγνωρίζεται οποιαδήποτε απαλλαγή ή µείωση ενώ όσοι εµπίπτουν στην
κατηγορία 0 - 12.000,00 € θα πληρώνουν µηνιαίως 22,50 € για 1 παιδί (και
για το 2ο 11,25 €).

Άρθρο 10
Κανονισµός µεταφοράς νηπίων
1. Σκοπός του Κανονισµού µεταφοράς µε Σχολικά είναι να παρέχει βασικές και χρήσιµες
πληροφορίες που αφορούν τη συνολική λειτουργία του συστήµατος µεταφοράς των
νηπίων προς και από τον Παιδικό Σταθµό και να µεριµνήσει για τη λήψη όλων τα µέτρων
για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς µεταφοράς των νηπίων/βρεφών.
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Με απόφαση της Προϊσταµένης/του Προϊσταµένου του Τµήµατος Πολιτικών Προσχολικής
Αγωγής ανατίθεται η εκ περιτροπής συνοδεία των νηπίων και των βρεφών, κατά τη
µεταφορά τους, σε µέλη του παιδαγωγικού προσωπικού ή σε βοηθούς παιδαγωγούς,
µέσα στο ωράριο εργασίας τους. Όλο το προσωπικό (Οδηγοί ,Συνοδοί) είναι κατάλληλα
καταρτισµένο σε ότι αφορά στην ασφαλή µεταφορά των νηπίων.
3. ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Ο Συνοδός του Σχολικού λεωφορείου φροντίζει για την ασφαλή παραλαβή των νηπίων
από την οικία τους, µεριµνά για τη σωµατική τους ακεραιότητα κατά την διάρκεια της
µετακίνησης προς και από το σχολείο και την παράδοσή τους στην είσοδο της κατοικίας
τους.
Σε περίπτωση που, για αντικειµενικούς λόγους (στενοί δρόµοι κ.λ.π.) δεν είναι δυνατόν
να πλησιάσει το σχολικό στην είσοδο, ο συνοδός συνοδεύει το παιδί από την πόρτα του
σπιτιού του ως το σχολικό και αντίστροφα. Στις αρµοδιότητες του συνοδού εντάσσεται
και η εκπαίδευση των παιδιών στη χρήση των ζωνών ασφαλείας που υπάρχουν σε κάθε
κάθισµα και η διαπαιδαγώγησή τους σε µερικά προληπτικά µέτρα σε περίπτωση κινδύνων
, σύµφωνα µε τον κώδικα της κυκλοφοριακής αγωγής.
4. ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
• Η µεταφορά των νηπίων γίνεται µε ιδιόκτητο σχολικό, το οποίο πληρεί όλους τους
κανόνες και τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει συνολικά η νοµοθεσία για την
µεταφορά των νηπίων.
• Το σχολικό διαθέτει την προβλεπόµενη από τον νόµο ελάχιστη ασφαλιστική
κάλυψη για σωµατικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζηµιές
τρίτων.
5. ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣΤΑΣΕΙΣ
• Οι αιτήσεις για το σχολικό θα γίνονται στους Παιδικούς Σταθµούς στην αρχή του
σχολικού έτους.
• Προσωρινή ή οριστική τροποποίηση εκτελούµενου δροµολογίου µπορεί να υπάρξει
λόγω έκτακτων συνθηκών, µε στόχο την αποφυγή καθυστερήσεων ή ζητηµάτων
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ασφαλείας, είτε αλλάζοντας την διαδροµή του είτε προσθέτοντας ή αφαιρώντας
στάσεις από το δροµολόγιο.
Τα δροµολόγια έχουν σχεδιαστεί ώστε υπό οµαλές καιρικές και κυκλοφοριακές
συνθήκες τα νήπια να φτάνουν στους Παιδικούς Σταθµούς έγκαιρα.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ή ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
• Οι γονείς ή οι κηδεµόνες των νηπίων έχουν την υποχρέωση και την ευθύνη να
επιβιβάζουν τα παιδιά τους στο σχολικό και να τα παραλαµβάνουν από αυτό στην
καθορισµένη στάση και ώρα.
Ειδικότερα:
• Στην περίπτωση που οι γονείς ή κηδεµόνες ή ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει δε
βρίσκεται στη στάση για την επιβίβαση του παιδιού του , το σχολικό λεωφορείο
αναχωρεί αµέσως και η µεταφορά στον παιδικό σταθµό γίνεται µε ευθύνη και µε
µέσο των γονέων ή κηδεµόνων του.
• Αντίστοιχα, σε περίπτωση µη παρουσίας εξουσιοδοτηµένου ενηλίκου για την
παραλαβή του νηπίου, το σχολικό λεωφορείο δεν θα το αποβιβάζει , θα
ενηµερώνει άµεσα την ∆ιεύθυνση του Παιδικού Σταθµού που ανήκει και θα το
επιστρέφει στο σχολείο µετά την ολοκλήρωση του δροµολογίου. Το νήπιο
παραµένει στο σχολείο µέχρι να το παραλάβουν µε δικό τους µέσο οι γονείς ή
κηδεµόνες του.
• Εάν το σχολικό φθάσει σε κάποια στάση νωρίτερα απο την καθορισµένη ώρα θα
περιµένει.
• Στην περίπτωση που το λεωφορείο έχει καθυστερήσει, οι γονείς ή κηδεµόνες ή ο
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος πρέπει να επικοινωνήσουν µε την Συνοδό για
ενηµέρωση.
• Οι γονείς ή κηδεµόνες που επιθυµούν για το παιδί τους προσωρινά ή έκτακτα να
αλλάξει δροµολόγιο ή στάση, οφείλουν να ενηµερώνουν την ∆ιεύθυνση του
Παιδικού Σταθµού στον οποίο ανήκει τουλάχιστον µια ώρα πριν. Το αίτηµα θα
ικανοποιείται ,εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο σχολικό της επιθυµητής
διαδροµής.
• Για οποιοδήποτε παράπονο ή αίτηµα, οι γονείς πρέπει να απευθύνονται στην
∆ιεύθυνση του Παιδικού Σταθµού.
• Οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη αναχώρησης νηπίου συνοδεύεται από ενηµέρωση
της ∆ιεύθυνσης του Παιδικού Σταθµού.
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η οικονοµική συµµετοχή των γονέων είναι εύλογη, συµβολική και ανέρχεται στο ποσό
των 20 ευρώ µηνιαίως ανεξαρτήτως της οικονοµικής εισφοράς των τροφείων.
Για όσους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Κηφισιάς δεν διατίθεται
µεταφορικό µέσο για τη µεταφορά των παιδιών, οι γονείς ευθύνονται για τη µεταφορά
των παιδιών προς και από τους Σταθµούς.
Άρθρο 11
Λειτουργία Σταθµών
1. Η λειτουργία των Σταθµών αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του
εποµένου έτους, επί πέντε ηµέρες τη βδοµάδα, δηλαδή από ∆ευτέρα έως Παρασκευή.
2. Οι Σταθµοί δεν λειτουργούν από 24 ∆εκεµβρίου µέχρι και την 5η Ιανουαρίου καθώς και
από τη Μεγάλη Πέµπτη µέχρι και την Κυριακή του Θωµά.
3. Οι Σταθµοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσηµες αργίες των
∆ηµοσίων Υπηρεσιών, την ηµέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του Σταθµού και
την ηµέρα της τοπικής εθνικής εορτής.
4. Η λειτουργία των Σταθµών αρχίζει από την 7:00 ώρα λήγει την 16:00 ώρα.
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5. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µπορεί να παρατείνεται έως και δύο (2) ώρες
επιπλέον το ωράριο λειτουργίας του Σταθµού. Για την υπερωριακή απασχόληση του
προσωπικού εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
6. Με απόφαση του ∆ηµάρχου είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας των Σταθµών λόγω
απολύµανσης ή δυσµενών καιρικών συνθηκών ή άλλων σοβαρών λόγων που επικαλείται
στην απόφαση του ο ∆ήµαρχος.
7. Κατά τα διαστήµατα που οι Παιδικοί Σταθµοί δε λειτουργούν (Αύγουστος,
Χριστούγεννα, Πάσχα, αργίες κτλ ) γίνονται όλες οι αναγκαίες συντηρήσεις και επισκευές
των κτιρίων των Σταθµών καθώς και άλλες εργασίες. Επίσης, για τα τρέχοντα έτη
εκτελούνται και όλες οι απαραίτητες εργασίες (ή έργα κτλ) για την προσαρµογή των
κτιρίων στις διατάξεις του Π.∆. 99/2017 καθώς και στην εγκύκλιο 26 του Υπουργείου
Εσωτερικών µε αρ. πρωτ. 34200/11-10-2017, µε θέµα : «Ενηµέρωση για τις ρυθµίσεις
του π.δ. 99/2017 «Καθορισµός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων των
δήµων ή υπηρεσίας των δήµων» και ιδιαίτερα το σηµείο :
«Β. ∆ηµοτικοί παιδικοί,
βρεφικοί, βρεφονηπιακοί σταθµοί που ήδη λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του π.δ.
εντός υπηρεσίας δήµου, ή ΝΠ∆∆ δήµου ή ΝΠΙ∆ δήµου». Λόγω της κατεπείγουσας
διαδικασίας των προαναφεροµένων διατάξεων, εργασίες, επισκευές, κτλ δύναται να
εκτελούνται και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Σταθµών εφόσον διασφαλίζεται η
ασφαλής λειτουργία τους. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και προς συµµόρφωση
στις τρέχουσες διατάξεις, δύναται οι Σταθµοί να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία
τους, µε απόφαση του ∆ήµάρχου (µετά από εισήγηση των αρµοδίων υπηρεσιών).
Το προσωπικό κατά τις ηµέρες που δε λειτουργούν οι Παιδικοί Σταθµοί αµείβεται
κανονικά.
8. Στις περιπτώσεις συµµετοχής του προσωπικού των Σταθµών σε απεργιακές
κινητοποιήσεις, οι Υπεύθυνοι των Σταθµών οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικώς τους
γονείς µία (1) ηµέρα πριν.
9. Την 1η Σεπτεµβρίου, ηµέρα έναρξης λειτουργίας των Π.Σ., µε ευθύνη των υπευθύνων
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καθαριότητα καθώς και η οργάνωση του χώρου, ώστε
να µπορεί να δεχθεί παιδιά. Όταν αυτό δεν θα είναι εφικτό, µέρος του προσωπικού
δύναται να απασχοληθεί την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Αυγούστου για τις
απαραίτητες εργασίες.
10. Οι σταθµοί οργανώνουν ή συµµετέχουν σε κάθε είδους εκδηλώσεις
και
δραστηριότητες που συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών τους και του
αναλυτικού προγράµµατος τους. Η συµµετοχή των παιδιών στις εκδηλώσεις για τις
εθνικές ή άλλες εορτές και η οργάνωση εκθέσεων µε έργα παιδιών, αποτελούν
επίσης µέρος του προγράµµατος των σταθµών.
11. Κατόπιν εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και
Πολιτισµού, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συστήνονται οι κάτωθι τέσσερις (4)
επιτροπές, που συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία των Σταθµών :
α) Ειδική Επιτροπή Επιλογής Παιδιών (παρ. 2/ Β΄/ άρθρο 7 του παρόντος & παρ. 5,
άρθρο 3, της υπ΄ αρ. 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/Β`/5.12.2017) απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : «Πρότυπος
Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών»
β) Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (παρ. 7/ Β΄/ άρθρο 7 του παρόντος)
γ) Ειδική επιτροπή επαναξιολόγησης τροφείων (άρθρο 9 του παρόντος)
δ) Επιτροπή διατροφής παιδιών (παρ. 2, άρθρο 14 του παρόντος ).
Άρθρο 12
Συγκρότηση Σταθµών σε τµήµατα
1. Κάθε Βρεφικός Σταθµός συγκροτείται:
α) Από τµήµατα βρεφών 6 µηνών -1,5 ετών. Εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την παρ. 1.α. του άρθρου 5 της παρούσης, τα
τµήµατα του βρεφικού σταθµού φιλοξενούν βρέφη από 2 µηνών έως 1,5 ετών.
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β) Από τµήµατα βρεφών 1,5 ετών -2,5 ετών
2. Κάθε Παιδικός Σταθµός συγκροτείται:
α) Από τµήµατα νηπίων 2,5 ετών -3,5 ετών.
β) Από τµήµατα νηπίων 3,5 ετών µέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση.
3. Κάθε µικτός Βρεφονηπιακός Σταθµός αποτελείται από τα προαναφερόµενα τµήµατα
και σε κάθε περίπτωση µε το παιδαγωγικό προσωπικό που προβλέπεται κάθε φορά από
τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθµίζουν τα της αναλογίας παιδαγωγικού προσωπικού και
παιδιών.
4. Σε κάθε Βρεφικό τµήµα, στο οποίο απασχολούνται δύο (2) παιδαγωγοί και µία/ένας (1)
βοηθός, φιλοξενούνται έως δώδεκα (12) βρέφη.
5. Κάθε τµήµα Παιδικού Σταθµού, στο οποίο απασχολούνται µία/ένας (1) παιδαγωγός και
µία/ένας (1) βοηθός, εξυπηρετεί έως 25 παιδιά.
6. Στους Σταθµούς του ∆ήµου Κηφισιάς δύνανται να εγγράφονται βρέφη και νήπια καθ΄
υπέρβαση της δυναµικότητάς του, µέχρι ποσοστού 10% αυτής, εφόσον υπηρετεί το
προβλεπόµενο από τις ως άνω διατάξεις προσωπικό.
Άρθρο 13
Ηµερήσια απασχόληση νηπίων
1. Στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς εφαρµόζεται ηµερήσιο
πρόγραµµα αγωγής, εκπαίδευσης και δηµιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την
αρµονική ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών.
2. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται µε µέσο τη στοργή,
το διάλογο, την εµπιστοσύνη ,την επεξήγηση, την αγάπη και τη φροντίδα. Ρητά
απαγορεύεται στο προσωπικό των Σταθµών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η
επιβολή σωµατικής τιµωρίας, παραβίαση δε της απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο
πειθαρχικό παράπτωµα. Επιπλέον, απαγορεύεται η φυσική στέρηση ως επιβολή τιµωρίας,
ο εκφοβισµός, ο «χαρακτηρισµός παιδιών», άµεση ή έµµεση ειρωνεία προς το παιδί ή την
οικογένεια του και η ιδιαίτερη αντιµετώπιση κάποιων παιδιών. Βάση του ηµερησίου
εκπαιδευτικού προγράµµατος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και οµαλή
συναναστροφή των παιδιών µεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η
εµπέδωση κλίµατος ελευθερίας, ασφάλειας και αλληλεγγύης.
3. Η προσέλευση γίνεται µέχρι τις 9 π.µ. Μετά τις 9 π.µ. δεν γίνονται δεκτά βρέφη ή
νήπια, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις (εµβολιασµός, επίσκεψη σε γιατρό κ.α.) και όχι
κατ' εξακολούθηση, για τις οποίες οι γονείς οφείλουν να ειδοποιούν τον/την
Υπεύθυνο/Υπεύθυνη του Σταθµού εγκαίρως, προκειµένου να υπολογιστούν τα παιδιά
στο µεσηµεριανό φαγητό.
4. Το ηµερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι ευέλικτο, τηρούνται όµως ορισµένα βασικά
χρονικά σηµεία αυτού όπως η προσέλευση, η αναχώρηση, οι ώρες φαγητού, η µικρή
παραµονή των παιδιών σε προαύλιο χώρο εφόσον αυτός υπάρχει και το επιτρέπουν οι
καιρικές συνθήκες και οι ώρες ανάπαυσης των παιδιών.
5. Η αναχώρηση των παιδιών από τους Σταθµούς δύναται να πραγµατοποιηθεί νωρίτερα
του προβλεπόµενου ωραρίου µόνο εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, για τους οποίους οι
γονείς ή κηδεµόνες έχουν ενηµερώσει τους Υπεύθυνους των Σταθµών.
6. Το παιδαγωγικό πρόγραµµα του Σταθµού σχεδιάζεται λαµβάνοντας υπόψη τη
µοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά
κάθε ηλικίας. Βασίζεται στην παιδοκεντρική προσέγγιση και ο παιδαγωγός οφείλει να
σέβεται τις ατοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές διαφορές των παιδιών και των
οικογενειών τους. Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο,
ανάπαυσης και χαλάρωσης προσδιορίζονται βάσει της ηλικίας των παιδιών, καθώς και των
ατοµικών και βιολογικών αναγκών τους.
7. ∆εν επιτρέπονται, κατά τη διάρκεια ωραρίου λειτουργίας των Παιδικών, Βρεφικών και
Βρεφονηπιακών Σταθµών, δραστηριότητες που προϋποθέτουν επιπλέον οικονοµική
επιβάρυνση των γονέων. Εξαιρούνται οι έκτακτες δράσεις, όπως θεατρικές ή
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κουκλοθεατρικές παραστάσεις ή παραστάσεις θεάτρου σκιών από οµάδες καλλιτεχνών
που καλούνται στο σταθµό, οι οποίες ναι µεν είναι προαιρετικές αλλά δεν διασπούν το
ενιαίο πρόγραµµα απασχόλησης των παιδιών (υπ΄ αρ. πρωτ. 5037/22-2-2018 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. ∆ιεύθυνση Αποκεντρωµένης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
∆/νση οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τµήµα Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ Βαθµού). Σε αυτές τις
περιπτώσεις οφείλει ο ∆ήµος να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρχει
δωρεάν συµµετοχή των παιδιών που επιθυµούν να συµµετέχουν σε αυτές τις δράσεις
αλλά δεν δύνανται οικονοµικά.
8. Ο ∆ήµος προκειµένου να ενισχύσει τα παιδαγωγικά-ψυχαγωγικά προγράµµατα των
Σταθµών δίχως να επιβαρύνει οικονοµικά τους γονείς, δύναται να αναθέτει συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών σε µεµονωµένους καλλιτέχνες ή οµάδες κτλ.
9. Η ετήσια λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ξεκινά το
µήνα Σεπτέµβριο κάθε έτους µε την προσαρµογή των παιδιών. Ως προσαρµογή νοείται η
εναρκτήρια εκείνη παιδαγωγική δραστηριότητα που απαιτείται για την οµαλή ένταξη των
παιδιών στο περιβάλλον του Σταθµού και χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευελιξία. Βασικός
στόχος της είναι η αβίαστη προσαρµογή του κάθε βρέφους/νηπίου και η σταδιακή
ανεξαρτητοποίησή του, µέσω της συνεργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού και της
οικογένειας του βρέφους/νηπίου. Συνεπώς, για την καλύτερη και αβίαστη προσαρµογή
των καινούργιων παιδιών στους Σταθµούς και τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση τους, ο
µήνας Σεπτέµβριος θεσπίζεται ως περίοδος προσαρµογής.
Κατά την περίοδο προσαρµογής, η παραµονή των καινούργιων παιδιών στους Σταθµούς
είναι ολιγόωρη. Υπολογίζονται δε για το µεσηµεριανό φαγητό µόνο εάν παραµένουν
στους Σταθµούς µέχρι τις 13:30 µ.µ.
Η περίοδος προσαρµογής για οποιαδήποτε µεταγενέστερη εγγραφή, γίνεται σταδιακά και
ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε παιδιού.
10. ∆ιδακτικές επισκέψεις – Εκδηλώσεις. Οι διδακτικές επισκέψεις σε διάφορους χώρους
έχουν ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και µορφωτικό σκοπό, πραγµατοποιούνται εντός
ωραρίου και αφορούν µόνο τα τµήµατα των προνηπίων. Για τη διενέργεια τους απαιτείται
η προηγούµενη ενηµέρωση και γραπτή συγκατάθεση των γονέων. Κατά τις διδακτικές
επισκέψεις πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής µετακίνηση και επαρκής επίβλεψη των
παιδιών. Η συµµετοχή γονέων σε αυτές είναι δυνατή εφόσον ο/η υπεύθυνος/η του
σταθµού κρίνει ότι συµβάλλουν στην καλύτερη επιτήρηση των παιδιών. Όσα παιδιά δεν
παίρνουν µέρος στις εξόδους προσέρχονται κανονικά στο σταθµό. Ηµερήσιες ή
πολυήµερες εκδροµές ∆ΕΝ πραγµατοποιούνται από τους σταθµούς.
Ενδεικτικά το πρόγραµµα απασχόλησης είναι:
α) Για τα βρέφη:
• 7.00 - 9.00 : Προσέλευση βρεφών. Ικανοποίηση ατοµικών αναγκών, ανάπαυση ή
ελεύθερη απασχόληση µε παιδαγωγικό υλικό. Προετοιµασία τάξης και παιδιών για
πρωινό.
• 9.00 - 9.30 : Πρωινό
• 9.30 - 11:45 : Ατοµικά προγράµµατα για εξέλιξη του παιδιού στην κοινωνική,
συναισθηµατική, νοητική και κινητική του ανάπτυξη και υποβοήθηση κατάκτησης
αυτονοµίας.
• 11:45 - 12:45 : Έξοδος στον προαύλιο χώρο εφόσον υπάρχει και το επιτρέπουν οι
καιρικές συνθήκες. ∆ιαφορετικά, απασχόληση µε κάποιο από τα παραπάνω
προγράµµατα.
• 12:45 - 13:30 : Μεσηµεριανό φαγητό. Μόνο για τους βρεφικούς σταθµούς και εφόσον
κριθεί απαραίτητο, δύναται να δοθεί το µεσηµεριανό στις 12:00µ.µ. Σε αυτή την
περίπτωση το υπόλοιπο πρόγραµµα προσαρµόζεται αναλόγως.
• 13.30 - 14.30 : Αποχώρηση παιδιών που φεύγουν νωρίς από τον Β.Σ. και ελεύθερη
απασχόληση παιδιών που έχουν παραµείνει στον Β.Σ.
• 13:30 - 15:00 : Προαιρετική ανάπαυση (εάν υπάρχουν οι κατάλληλες δοµές).
∆ιαφορετικά, ελεύθερη απασχόληση µε παιδαγωγικό υλικό.
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•

15.00 - 16.00 : Απογευµατινό και αποχώρηση παιδιών που έχουν παραµείνει στον Β.Σ.

β) Για τα προνήπια
• 7:00 - 9:00 : Υποδοχή των προνηπίων. Ο παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα
παιδιά να ενσωµατωθούν σε οµάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις «παιδαγωγικές
γωνιές δραστηριοτήτων» συµβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων (βιβλίου
κ.λ.π.) ή τους προτείνει απασχόληση µε το οικοδοµικό - κατασκευαστικό υλικό ή άλλο
παιδαγωγικό υλικό. Προετοιµασία τάξης και παιδιών για πρωινό.
• 9.00 - 9.30 : Πρωινό. Τα παιδιά, µε οµάδες εργασίας, συµµετέχουν στο σερβίρισµα
και στην τακτοποίηση της τραπεζαρίας.
• 9:30 - 11:45 : Ο παιδαγωγός προγραµµατίζει και συζητά µε τα παιδιά τις
δραστηριότητες της ηµέρας. Παράλληλα ή µεµονωµένα εργαστήρια ζωγραφικής,
κολλητικής, κουκλοθέατρου, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, πηλού, κηπουρικής,
µαγειρικής, οικολογικού πειραµατισµού κ.λ.π. ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του
ίδιου χαρακτήρα. Ελεύθερη απασχόληση στις «γωνιές», ή οµαδικά παιχνίδια στην
τάξη και στην αυλή, ψυχοκινητικές δραστηριότητες που προάγουν τους κάτωθι
τοµείς: α) καλλιέργεια του σώµατος, της κίνησης και της υγείας, β) κοινωνικήπολιτιστική ζωή, γ)επικοινωνία δ)καλλιτεχνική δηµιουργικότητα ε) θεατρική έκφραση
και µουσική στ) βασικές εµπειρίες στα µαθηµατικά και ζ) φυσικές επιστήµες και
τεχνολογία-εφαρµογές .
• 11:45 - 12:45 : Έξοδος στον προαύλιο χώρο εφόσον υπάρχει και το επιτρέπουν οι
καιρικές συνθήκες. ∆ιαφορετικά, απασχόληση µε κάποιες από τις παραπάνω
δραστηριότητες.
• 12:45 -13:30 : Μεσηµεριανό φαγητό. Τα προνήπια µε οµάδες εργασίας συµµετέχουν
στο σερβίρισµα και την τακτοποίηση της τραπεζαρίας. Ατοµική υγιεινή µετά το
φαγητό.
• 13:30 - 14:30 : Αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς από τον Π.Σ. και
ελεύθερη απασχόληση παιδιών που έχουν παραµείνει στον Π.Σ.
• 13:30 - 15:00 : Προαιρετική ανάπαυση (εάν υπάρχουν οι κατάλληλες δοµές).
∆ιαφορετικά, ελεύθερη απασχόληση µε παιδαγωγικό υλικό.
• 15.00 - 16.00 : Απογευµατινό και αποχώρηση παιδιών που έχουν παραµείνει στον
Π.Σ. Το παραπάνω πρόγραµµα προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιµέρους
ηλικίας.
Άρθρο 14
∆ιατροφή παιδιών
1. Στα βρέφη και τα νήπια κάθε Σταθµού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά
τροφή (πρωινό και µεσηµεριανό κάθε ηµέρα). Για τους Σταθµούς που έχουν
παρατεταµένη (απογευµατινή) λειτουργία λαµβάνεται µέριµνα για την επιπρόσθετη
διατροφή των παιδιών. Η παρασκευή φαγητού από τους γονείς ή κηδεµόνες των
φιλοξενούµενων παιδιών απαγορεύεται, εκτός και αν υπάρχει σχετική βεβαίωση
παιδιάτρου.
2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύµφωνα µε τις σύγχρονες παιδιατρικές
απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, µπορεί να ποικίλει από εποχή σε εποχή και
συντάσσεται από Επιτροπή, στην οποία µετέχουν υποχρεωτικά παιδίατρος και ο/η
Προϊστάµενος/Προϊσταµένη του Τµήµατος καθώς και υπάλληλος των Γραφείων
Σχεδιασµού, Συντονισµού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών
Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής, έπειτα από απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Γνώµη
διατυπώνει συµπληρωµατικά και διατροφολόγος, εφόσον υπηρετεί στο Σταθµό. Ως βάση
για το ποσοτολόγιο τροφίµων και για το διαιτολόγιο λαµβάνονται τα προτεινόµενα στην
αριθµ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3758/Β/25-10-2017),
όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Το πρόγραµµα του διαιτολογίου αναρτάται σε εµφανές
σηµείο του Σταθµού, ώστε να ενηµερώνονται σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη µέριµνα
λαµβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος
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και ψαριών, γαλακτοκοµικών προϊόντων σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες,
όπως επίσης και η µη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές,
τεχνητά γλυκαντικές ουσίες, αυξηµένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή αλάτι.
3. Παρέχεται η δυνατότητα να παρασκευάζεται η τροφή των βρεφών και νηπίων σε
Σταθµό ή σε Σταθµούς που θα λειτουργούν ως κεντρικά µαγειρεία. Εξαίρεση αποτελεί το
γάλα, το οποίο πρέπει να παρασκευάζεται εντός του Σταθµού. Η τροφή µεταφέρεται
στους υπόλοιπους σταθµούς µε ασφαλή τρόπο, σύµφωνα µε την οριζόµενη στην παρ. 2
απόφαση του Υπουργού Υγείας ( ΦΕΚ 4249/Β`/5.12.2017 ). ‘Όλοι οι Σταθµοί του δήµου
Κηφισιάς παρασκευάζουν µόνοι τους την τροφή τους τηρώντας τους κανόνες υγιεινής
των τροφίµων.

Άρθρο 15
Α. Ιατρική παρακολούθηση
1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στο
Σταθµό, αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο Σταθµός και ενεργείται από
παιδίατρο, ο οποίος είτε υπηρετεί στο Σταθµό ή συµβάλλεται µε αυτόν σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις.
2. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενηµερώνεται από τον παιδίατρο που
παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθµού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστηµα της
φιλοξενίας του στον Σταθµό.
3. Ο παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενηµερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές µε θέµατα
υγιεινής των παιδιών, κατ’ ελάχιστο τρεις φορές µέσα στη σχολική χρονιά ή και
συχνότερα, αν αυτό θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιµο λόγω κάποιου έκτακτου
περιστατικού. Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και µε κανένα τρόπο δεν αναιρεί τον
εκάστοτε θεράποντα- ιδιώτη παιδίατρο που παρακολουθεί το φιλοξενούµενο παιδί.
4. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού
προσωπικού του Σταθµού, το οποίο εφαρµόζει πιστά όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής
και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αµέλεια ή παράλειψη που µπορεί να έχει επίπτωση
στην υγεία των παιδιών. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος του προσωπικού του σταθµού
καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθµ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφασης
του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3758/Β/25-10-2017), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
Β. Ασθένειες παιδιών
α) Όταν κάποιο παιδί αρρωστήσει κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σταθµών,
ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς ή κηδεµόνες για να το παραλάβουν. Το παιδί παραµένει
εκτός του Σταθµού µέχρι την πλήρη ανάρρωση του.
β) Η επιστροφή παιδιού µετά από ασθένεια πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του
θεράποντος Παιδιάτρου, στην οποία αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί
και βεβαιώνεται η αποκατάσταση της υγείας του. Επιπλέον, οι γονείς ή κηδεµόνες
οφείλουν να ενηµερώσουν εγκαίρως τους Υπεύθυνους των Σταθµών για την ηµεροµηνία
επαναπροσέλευσης των παιδιών τους.
γ) Σε περίπτωση λοιµώδους νοσήµατος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αµέσως
τον/την Υπεύθυνο/Υπεύθυνη του Σταθµού. Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθµό θα
πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Ιατρική Βεβαίωση για τη νόσο από την οποία
έπασχε το παιδί, αλλά και για την αποθεραπεία του.
δ) Σε περίπτωση που η νόσος ιάνθηκε αλλά κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση
φαρµακευτικής αγωγής, ο Σταθµός φιλοξενίας αναλαµβάνει τη χορήγηση του φαρµάκου
µε την προϋπόθεση: 1) της προσκόµισης στον Σταθµό γνωµάτευσης του θεράποντος
Παιδιάτρου όπου αναγράφεται η φαρµακευτική αγωγή και η ποσότητα που πρέπει να
δοθεί στο παιδί και 2) ότι οι γονείς ή κηδεµόνες θα υπενθυµίζουν τηλεφωνικά στον
Παιδαγωγό του Σταθµού για την ώρα λήψης του φαρµάκου και θα έχουν συµπληρώσει
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σχετική υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα προσκοµίσουν στον συγκεκριµένο Παιδικό
Σταθµό.
ε) Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού (π.χ. ατύχηµα) ειδοποιούνται ο
Παιδίατρος του Σταθµού και οι γονείς του παιδιού. Εάν κριθεί απαραίτητο καλείται το
Ε.Κ.Α.Β. και το παιδί µεταφέρεται στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, ποτέ όµως µε κάποιο
άλλο µεταφορικό µέσο, εκτός και αν κριθεί αναγκαίο και πραγµατοποιηθεί η µεταφορά
του παιδιού από τον Προϊστάµενο των Παιδικών Σταθµών ή τον Υπεύθυνο του Σταθµού
και κατόπιν σύµφωνης γνώµης του γονέα / κηδεµόνα.
στ) Σε περίπτωση που κάποιο παιδί εµφανίσει ψείρες, παραµένει υποχρεωτικά εκτός
Σταθµού όσο χρονικό διάστηµα χρειαστεί µέχρι το φαινόµενο να εξαλειφθεί εντελώς.
Άρθρο 16
Γενικά καθήκοντα προσωπικού
1. Το προσωπικό των Σταθµών είναι υποχρεωµένο να συµβάλλει µε όλες τις δυνάµεις του
στην εύρυθµη λειτουργία τους, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις
του παρακολουθώντας τις επιστηµονικές εξελίξεις και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντα
που του αναθέτουν ευσυνείδητα.
2. Το προσωπικό των Σταθµών, κατά την διάρκεια της απασχόλησης του, δύναται να
αναλαµβάνει µη εξειδικευµένες επικουρικές δραστηριότητες που µπορεί να µην άπτονται
των άµεσων και ειδικών καθηκόντων του στο Σταθµό, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από
τον/την Προϊστάµενο/η του τµήµατος και τον/ την Υπεύθυνο/η του Σταθµού.
3. Προγράµµατα µετεκπαίδευσης και σεµιναρίων του παιδαγωγικού προσωπικού δύναται
να παρακολουθούνται τρεις φορές το χρόνο και κατά τους µήνες Νοέµβριο, Ιανουάριο και
Μάιο, µε την προϋπόθεση ότι οι απουσίες του προσωπικού δεν παρακωλύουν το
πρόγραµµα του Παιδικού Σταθµού. Επιπλέον, το παιδαγωγικό προσωπικό δύναται να
διοργανώνει µία φορά το χρόνο εκπαιδευτικό σεµινάριο για τους γονείς κατά το πρώτο
τρίµηνο του σχολικού έτους.

Άρθρο 17
Ειδικά καθήκοντα και αρµοδιότητες προσωπικού
Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού των Σταθµών προσδιορίζονται ως εξής:
1. Παιδαγωγικό Προσωπικό:
α) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωµατική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών
µε εξατοµίκευση του ηµερήσιου προγράµµατος ανάλογα µε την ηλικία και τις ανάγκες
τους. Απασχολεί τα παιδιά σύµφωνα µε το ηµερήσιο πρόγραµµα απασχόλησης.
β) Εισηγείται εγγράφως στον Υπεύθυνο του Σταθµού τις ανάγκες εφοδιασµού των
αιθουσών για την εφαρµογή του προγράµµατος µε είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας
κ.λ.π.).
γ) Παρακολουθεί την διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την
αυτοεξυπηρέτησή τους. Βοηθά τα φιλοξενούµενα παιδιά για την ικανοποίηση των
ατοµικών τους αναγκών. Επιµελείται την ατοµική υγιεινή των παιδιών, τα συνοδεύει στην
τουαλέτα και τα παραδίδει στους γονείς ευπρεπώς ενδεδυµένα και καθαρά.
δ) Ενηµερώνει τους αρµοδίους και τον Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά µε την υγεία
τους περιστατικό.
ε) Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενηµερώνει τον Υπεύθυνο του Σταθµού για
τις καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευσή τους είτε στις απουσίες τους. Επιπλέον,
τηρεί βιβλίο εκπαιδευτικού προγράµµατος και ηµερήσιας απασχόλησης των παιδιών, το
οποίο συνυπογράφει καθηµερινά µε τον υπεύθυνο του Π.Σ.
στ) Λόγω της άµεσης επαφής του µε τα παιδιά προσφέρει σ' αυτά µε υποµονή και
στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους επιδιώκοντας
συνεχώς να δηµιουργήσουν σ' αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας,
εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καµία
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περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η λεκτική, ψυχολογική και σωµατική
βία, η προσβολή της προσωπικότητας τους και η σωµατική τιµωρία.
ζ) Ενηµερώνει µία (1) φορά το µήνα τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του
παιδιού τους και διατηρεί αρµονική σχέση µε αυτούς.
η) Ενηµερώνει τους γονείς για τις δραστηριότητες των παιδιών και εκδηλώσεις του
Σταθµού.
θ) Είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τα εποπτικά µέσα διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό
υλικό που του έχει διατεθεί.
ι) Είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των παιδιών από τους γονείς και την παράδοσή
των σε αυτούς ή τους κηδεµόνες στον χώρο υποδοχής του παιδικού σταθµού. Επιµελείται
του καθηµερινού ιµατισµού των παιδιών, ευθυνόµενος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη
καταστροφή του.
κ) Οι παιδαγωγοί δεν υπηρετούν στο ίδιο τµήµα που είναι το παιδί τους.
λ)Το αργότερο αρχές Οκτωβρίου ετοιµάζει εγγράφως τον τρίµηνο παιδαγωγικό
προγραµµατισµό του τµήµατος, σύµφωνα µε τις ανάγκες και την ηλικία των παιδιών του
τµήµατος. Κατά συνέπεια, ετοιµάζει και των εποµένων τριµήνων. ∆ιοργανώνει
εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία µε το καλλιτεχνικό προσωπικό και τον Υπεύθυνο
του Σταθµού, µε τη συµµετοχή γονέων, κηδεµόνων, τοπικών αρχών. Προτείνει
κατάλληλες συνεργασίες µε φορείς που µπορούν να µεταβούν στον χώρο του Π.Σ. δίχως
οικονοµική επιβάρυνση των γονέων, σχετικές µε τον τρίµηνο παιδαγωγικό
προγραµµατισµό, κάθε φορά, για τις οποίες ενηµερώνει και συνεργάζεται µε την
Υπεύθυνη του χώρου.
∆εν διδάσκει γραφή και µαθηµατικά, αλλά φέρει τα παιδιά σ' επαφή µε δραστηριότητες
που προάγουν τους κάτωθι τοµείς: α) καλλιέργεια του σώµατος, της κίνησης και της
υγείας, β) κοινωνική-πολιτιστική ζωή, γ) επικοινωνία δ) καλλιτεχνική δηµιουργικότητα ε)
θεατρική έκφραση και µουσική στ) βασικές εµπειρίες στα µαθηµατικά και ζ) φυσικές
επιστήµες και τεχνολογία-εφαρµογές .
Βοηθός Παιδαγωγού:
α) Βοηθάει το προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου σε όλα τα καθήκοντά του
σύµφωνα µε τις οδηγίες που παίρνει από αυτό.
β) Επιµελείται την ατοµική υγιεινή των παιδιών τα συνοδεύει στην τουαλέτα και τα
παραδίδει στους γονείς ευπρεπώς ενδεδυµένα και καθαρά.
γ) Στην περίπτωση απουσίας του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου,
αντικαθιστά αυτό, απευθυνόµενη/νος στον Υπεύθυνο του Σταθµού για βοήθεια και
υποστήριξη.
δ) Οι βοηθοί παιδαγωγοί δεν υπηρετούν στο ίδιο τµήµα που είναι το παιδί τους.
ε) Παραλαµβάνει κατά την προσέλευση τους και παραδίδει κατά την αποχώρηση τους
τα παιδιά στους γονείς, κηδεµόνες και εξουσιοδοτηµένους ενήλικες.
Ο/Η Ψυχολόγος:
α) ∆ιανέµει ενηµερωτικό έντυπο στους γονείς στην αρχή της χρονιάς σχετικά µε το
άγχος αποχωρισµού και την καλύτερη δυνατή προσαρµογή του παιδιού στον Σταθµό.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους διανέµει ενηµερωτικά έντυπα
και
οδηγίες
οποτεδήποτε κρίνει απαραίτητο, πάντα µε τη σύµφωνη γνώµη και έγκριση του
Προϊσταµένου του Τµήµατος.
β) Αξιολογεί την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών µέσα από κατ’ ιδίαν συναντήσεις
και από την παρατήρηση της συµπεριφορά τους στο οµαδικό παιχνίδι αλλά και µέσα στη
τάξη.
γ) ∆ηµιουργεί αρχείο για κάθε παιδί του Σταθµού, το οποίο παραµένει απόρρητο, και
περιλαµβάνει προσωπικά στοιχεία του παιδιού, την οικογενειακή του κατάσταση, τυχόν
σωµατικά προβλήµατα ή ασθένειες και παρατηρήσεις του Ψυχολόγου και του
Παιδαγωγού.
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δ) Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και
γονέων συνεργαζόµενος στενά µε τον Παιδίατρο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και το
παιδαγωγικό προσωπικό.
ε) Βοηθά και συµβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την καλύτερη απόδοση στην
εργασία τους µε διαλέξεις, συζητήσεις και ιδιαίτερες συναντήσεις.
στ) Αναρτά πίνακα στον Σταθµό µε τους ∆ηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπου
µπορούν να απευθυνθούν οι γονείς για περαιτέρω βοήθεια, εφόσον το επιθυµούν.
ζ) Παραµένει καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου του/της σε χώρους όπου φιλοξενούνται
βρέφη ή προνήπια, αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό, προσφέροντας τις γνώσεις του.
η) Συνεργάζεται µε την Υπεύθυνη του Σταθµού, την Υπεύθυνη του τµήµατος, αλλά και
µε την Κοινωνική Λειτουργό του χώρου, ώστε να επικοινωνήσουν και να ενηµερώσουν
τους γονείς παιδιού που παρουσιάζει ιδιαίτερη συµπεριφορά µέσα στο χώρο και
προτείνουν την παραποµπή του παιδιού σε ειδικό γιατρό.
θ) Παρευρίσκεται στις προγραµµατισµένες συναντήσεις παιδαγωγών-γονέων.
ι) Συνεργάζεται µε το καλλιτεχνικό προσωπικό του χώρου συστηµατικά και
προγραµµατισµένα.
Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός
(εφόσον υπηρετεί στον Σταθµό ή συµβάλλεται µε αυτόν σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις)
α) Συµβάλλει στην πρόληψη ή αντιµετώπιση προβληµάτων των παιδιών του Σταθµού
και των οικογενειών τους, εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των
πραγµάτων αναγκαίο, κατόπιν συνεννόησης µε την Υπεύθυνη του χώρου.
β) Πραγµατοποιεί τις κοινωνικές έρευνες σε συνεργασία µε το παιδαγωγικό προσωπικό
µε το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή.
γ) Συνεργάζεται µε τον Παιδίατρο του Σταθµού.
δ) Συνεργάζεται µε την Υπεύθυνη του Σταθµού, την Υπεύθυνη του τµήµατος, αλλά και
µε την Ψυχολόγο του χώρου, ώστε να επικοινωνήσουν και να ενηµερώσουν τους γονείς
του παιδιού που παρουσιάζει ιδιαίτερη συµπεριφορά µέσα στο χώρο και προτείνουν την
παραποµπή του παιδιού σε Ειδικό γιατρό µε τη σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου
Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας
Προσχολικής Αγωγής .
Η Μαγείρισσα ή Μάγειρας:
α) Είναι υπεύθυνη/νος για το µαγειρείο και την επιµεληµένη και έγκαιρη παρασκευή του
φαγητού, σύµφωνα µε το διαιτολόγιο. Επιµελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των
όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, εισηγούµενη/νος κάθε σχετικό µέτρο.
Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται στη χρήση σκούφου και γαντιών κατά το µαγείρεµα.
β) Παραλαµβάνει καθηµερινά από τον Υπεύθυνο του Σταθµού την αναγκαία ποσότητα
υλικών για το ηµερήσιο φαγητό µε βάση το διαιτολόγιο.
γ) Προτείνει στον Υπεύθυνο του Σταθµού την λήψη κάθε µέτρου που θεωρεί
απαραίτητο για την καλή λειτουργία του µαγειρείου.
δ) Τακτοποιεί τα µαγειρικά σκεύη και τα είδη εστιάσεως και φροντίζει για την καλή
κατάσταση των µαγειρικών σκευών και ειδών εστίασης, ευθυνόµενη/νος για κάθε
απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή.
Βοηθός Μαγείρου / Μαγείρισσας και ο/η Τραπεζοκόµος:
α) Βοηθά τον µάγειρα ή την µαγείρισσα στην προετοιµασία του φαγητού.
β) Φροντίζει για τη διανοµή του φαγητού στην τραπεζαρία, βοηθά το παιδαγωγικό
προσωπικό στη διανοµή φαγητού στα παιδιά, συγκεντρώνει τα µαγειρικά σκεύη µετά το
τέλος του φαγητού και καθαρίζει το χώρο της τραπεζαρίας και τα τραπέζια.
γ) Πλένει και τακτοποιεί τα µαγειρικά σκεύη και είδη εστιάσεως στην κουζίνα.
δ) Επιµελείται τον καθαρισµό του χώρου της κουζίνας, των επίπλων και συσκευών που
αποτελούν τον εξοπλισµό της, του ψυγείου και της αποθήκης τροφίµων.
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Το Προσωπικό Καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών:
α) Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και
κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Σταθµού.
β) Επιµελείται τον γενικό ιµατισµό του Σταθµού, τα κλινοσκεπάσµατα και µεριµνά για
την καλή συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη αυτού.
γ) Χρησιµοποιεί υλικά καθαριότητας που παραλαµβάνει από τον Υπεύθυνο του Σταθµού
µε υπηρεσιακό σηµείωµα.
δ) Έχει την υποχρέωση να προσέρχεται πρώτο στους Σταθµούς και να αποχωρεί
τελευταίο. Κατά συνέπεια είναι υπεύθυνο για το άνοιγµα των Σταθµών το πρωί και το
κλείσιµο τους το απόγευµα, µετά την αποχώρηση των παιδιών, αν δεν είναι αλλιώς
καθορισµένο από τον Υπεύθυνο του Σταθµού.
Ο Παιδίατρος:
(εφόσον υπηρετεί στο Σταθµό ή συµβάλλεται µε αυτόν σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις)
α) Εξετάζει κατά διαστήµατα και κατ' ελάχιστο όριο µια φορά στις δεκαπέντε µέρες όλα
τα παιδιά των Σταθµών και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σηµειώνοντας τις
παρατηρήσεις του στην ατοµική καρτέλα κάθε παιδιού.
β) Παρακολουθεί συνεργαζόµενος µε τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την
Ψυχολόγο, εφόσον υπηρετούν, την ψυχοσωµατική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών .
γ) Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στον Σταθµό παιδιού που απουσίασε από
σοβαρή ασθένεια µε βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκοµίζεται από τους γονείς
και την προσωπική του εξέταση.
δ) Υποδεικνύει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για
την υγειονοµική κατάσταση των Σταθµών. ∆ιατηρεί σε κάθε Σταθµό πρόχειρο φαρµακείο
και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των
υπηρεσιών του.
ε) Ελέγχει το αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του φιλοξενούµενου παιδιού µε τα
εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα µε την ηλικία του, χωρίς να επεµβαίνει
στον προγραµµατισµό του εµβολιασµού από τον θεράποντα – ιδιώτη παιδίατρο που
παρακολουθεί το παιδί.
Μουσικός / Θεατρολόγος / ∆άσκαλος Χορού / Γυµναστής
α) Ο µουσικός είναι γνώστης των συστηµάτων µουσικοκινητικής αγωγής ORFF CODA’LY– DALCROSE κτλ ( εκδεικτικά ). Απασχολεί τα παιδιά µε παιχνίδια γνωριµίας µε
τα µουσικά όργανα (µορφή, σχήµα, υλικά), µε µουσικοκινητικά παιχνίδια, µε παιχνίδια
ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων και ρυθµού, µε παιχνίδια ανάπτυξης της
δηµιουργικότητας, της φαντασίας, της ικανότητας και µνήµης. Επιµελείται την γνωριµία
των παιδιών µε τον ήχο και τις νότες, τη φωνητική αγωγή, τη δηµιουργία παιδικής
χορωδίας, την γνωριµία και κατασκευή µουσικών οργάνων. ∆ιατηρεί ατοµικούς φακέλους
για κάθε παιδί και συνεργάζεται µε τους θεατρολόγο, δασκάλα χορού και παιδαγωγούς για
τη δηµιουργία παιδικών θεατρικών σχολικών εορτών.
β) Ο θεατρολόγος είναι γνώστης των µορφών δραµατικής τέχνης που µε τη µορφή
παιχνιδιού ενεργεί δηµιουργικά στην προσχολική ηλικία µε τους εξής τρόπους: έκφραση,
κίνηση και χορό, µιµική /παντοµίµα, αυτοσχεδιασµό, θεατρικό τρόπο αφήγησης ιστοριών,
δραµατοποίηση αυτοσχέδιων και γνωστών ιστοριών, κουκλοθέατρο-θέατρο σκιών,
παραδοσιακά παιχνίδια, οργάνωση θεατρικών παραστάσεων σε συνεργασία µε τους
µουσικό, δασκάλα χορού, παιδαγωγούς και τους Υπεύθυνους των σταθµών.
γ) Ο δάσκαλος χορού επιδιώκει τη γνωριµία των παιδιών µε το χορό και ρυθµό και
ειδικά µε την ελληνική παράδοση. Καλλιεργεί τρόπους έκφρασης µε το σώµα και την
κίνηση και αναπτύσσει το δηµιουργικό πνεύµα, τον συντονισµό και τη µνήµη. Επίσης,
σε συνεργασία µε τους θεατρολόγο, µουσικό και παιδαγωγούς, δηµιουργεί οµάδες χορού
για τις σχολικές εορτές.
δ) Ο γυµναστής επιδιώκει την γνωριµία των παιδιών µε το σώµα τους και τις
δυνατότητες του, την αντίληψη της ποιότητας της κίνησης, του χώρου στον οποίο
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κινούνται και της κίνησης σε σχέση µε άλλους. Επιπλέον, εισαγάγει τα παιδιά στο
ολυµπιακό ιδεώδες και οργανώνει ατοµικά και οµαδικά παιχνίδια.
ε) Το αργότερο αρχές Οκτωβρίου το καλλιτεχνικό προσωπικό ετοιµάζει εγγράφως τον
τρίµηνο παιδαγωγικό προγραµµατισµό του τµήµατος, σύµφωνα µε τις ανάγκες και την
ηλικία των παιδιών του τµήµατος. Κατά συνέπεια, ετοιµάζει και των εποµένων τριµήνων.
στ) Συνεργάζονται άµεσα µε το παιδαγωγικό προσωπικό και τους Υπεύθυνους των
Σταθµού και συνδράµουν µε την εµπειρία και τις γνώσεις τους στη διοργάνωση
εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή γονέων, κηδεµόνων, τοπικών αρχών, όπου και όταν
απαιτείται.
ζ) Προσφέρουν την εργασία τους στο χώρο του Π.Σ. όταν ολοκληρώσουν τον
προγραµµατισµένο χρόνο απασχόλησης τους µε το κάθε τµήµατος, σύµφωνα µε την
εξειδίκευση τους.
η) Μια φορά το τρίµηνο ενηµερώνουν τους γονείς των παιδιών µε προγραµµατισµένη
από τον Π.Σ. συνάντηση, για την πρόοδο και εξέλιξη τους.
θ) ∆ηµιουργούν στους χώρους των Π.Σ. τις κατάλληλες και αντίστοιχες µε το έργο τους
γωνίες, τις οποίες πρέπει να διατηρούν και να ανανεώνουν σε όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς.
Ο/Η Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια
(εφόσον υπηρετεί ή συµβάλλεται µε το Σταθµό, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις):
α) Επιλαµβάνεται σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, όπου απαιτείται, παροχή πρώτων
βοηθειών, και σε περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από διαβήτη, αλλεργίες, επιληψία ή
άλλες παθήσεις, µε παράλληλη άµεση ενηµέρωση του γονέα. Φροντίζει για την πιθανή
µεταφορά του παιδιού στο νοσοκοµείο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τέλος,
συνεργάζεται µε τον/την Παιδίατρο του Σταθµού και το παιδαγωγικό προσωπικό.
Ο/Η ∆ιατροφολόγος
(εφόσον υπηρετεί ή συµβάλλεται µε το Σταθµό, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις):
α) Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στο σχεδιασµό, προγραµµατισµό και στην
εκτέλεση του προγράµµατος διατροφής των βρεφών και νηπίων του σταθµού. Επίσης,
βοηθά και συµβουλεύει το προσωπικό που εµπλέκεται καθοιονδήποτε τρόπο στην
προπαρασκευή, παραλαβή και διακίνηση τροφίµων σε θέµατα διατροφής και
διατροφολογίας.
Παρακολουθεί την διατροφή των παιδιών και συνεργάζεται µε τους γονείς για θέµατα
σχετικά µε τη διατροφή. Συµµετέχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα/ διαλέξεις που τυχόν
οργανώνει ο Παιδικός Σταθµός για τα θέµατα σωστής διατροφής και καταπολέµησης
θεµάτων δυσθρεψίας (παχυσαρκίας ή ανεπαρκούς ποσοτικά ή ποιοτικά διατροφής).
Τέλος, συνεργάζεται µε τον/την Παιδίατρο του Σταθµού και το παιδαγωγικό προσωπικό.
Ο/Η Οδηγός:
α) Επιλαµβάνεται για την ασφαλή µεταφορά των φιλοξενουµένων παιδιών προς και από
το Σταθµό, είναι υπεύθυνος/η για την καλή συντήρηση και καθαριότητα του αυτοκινήτου
του Σταθµού και οφείλει να τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους
όρους ασφαλούς µεταφοράς παιδιών. Εκτελεί εξωτερικές εργασίες στο µεσοδιάστηµα των
µεταφορών.
Ο Υπεύθυνος/η του Σταθµού:
Την διοικητική εργασία του κάθε σταθµού ασκεί ο Υπεύθυνος/η του Σταθµού,
ελλείψει ∆ιοικητικού υπαλλήλου:
1. Ο υπεύθυνος/η του κάθε σταθµού ορίζεται από τον/την εκάστοτε Προϊστάµενο/η της
∆/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού του ∆ήµου και µε
την σύµφωνη γνώµη: α)του/της Προϊσταµένου/νης του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής
και Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας Προσχολικής Αγωγής, β)του/της
εκάστοτε Αντιδηµάρχου ή του µέλους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο
οποίο
έχει
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ανατεθεί µε απόφαση ∆ηµάρχου η εποπτεία και ο συντονισµός των Παιδικών Σταθµών
(εντεταλµένος/η ∆ηµοτικός/η Σύµβουλος).
Ο Υπεύθυνος του σταθµού ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) Είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία του Σταθµού και την τήρηση του
κανονισµού λειτουργίας.
β) Συγκαλεί το προσωπικό του Σταθµού µε την έναρξη της λειτουργίας του για
ενηµέρωση, καθοδήγηση και προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του.
γ) Συντονίζει το έργο των υπαλλήλων του Σταθµού σύµφωνα µε τις ανάγκες που
προκύπτουν.
δ) Εισηγείται τις ανάγκες του Σταθµού σε προσωπικό και πάσης φύσεως εξοπλισµό
καθώς και την επιµόρφωση του προσωπικού του Σταθµού.
ε) Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασµό του Σταθµού µε τα
αναγκαία τρόφιµα και λοιπά υλικά, για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεσή τους.
Συγκεκριµένα, συµπληρώνει και υπογράφει το δελτίο παραγγελίας για τον εφοδιασµό του
Σταθµού και το δελτίο παραλαβής κατά την παράδοση των τροφίµων και λοιπόν υλικών.
Επιπλέον καταγράφει καθηµερινά τις ποσότητες τροφίµων της αποθήκης.
στ) Φροντίζει την λοιπή εν γένει περιουσία του Σταθµού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ζ) Εισηγείται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις τυχόν πρόσθετες αµοιβές (υπερωρίες
κ.λ.π.) που προκύπτουν.
η) Χειρίζεται τη διαδικτυακή εφαρµογή-µηχανογραφικό πρόγραµµα του Σταθµού και
εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται.
θ) Το αργότερο αρχές Οκτωβρίου συγκεντρώνει τον τρίµηνο παιδαγωγικό
προγραµµατισµό του κάθε τµήµατος και ενηµερώνει τον Εντεταλµένο Σύµβουλο και τη
∆ιεύθυνση των Παιδικών Σταθµών. Κατά συνέπεια, συγκεντρώνει τον παιδαγωγικό
προγραµµατισµό και των εποµένων τριµήνων.
ι) Σε συνεργασία µε τις τους παιδαγωγούς προγραµµατίζουν δράσεις µε εξωτερικούς
φορείς/συνεργάτες, οι οποίοι µπορούν να επισκεφτούν τους χώρους του Π.Σ δίχως την
οικονοµική επιβάρυνση των γονέων και ενηµερώνει τους γονείς.
ια) Βοηθά τον Υπεύθυνο τµήµατος, αναλαµβάνοντας το τµήµα, όταν αυτός θα πρέπει
να απουσιάσει.
ιβ) ∆ιατηρεί τα εξής βιβλία: µητρώου παιδιών, ηµερήσιο παρουσιολόγιο προσωπικού
και βρεφών- προνηπίων, συµβάντων, δραστηριοτήτων, τροφίµων και υλικών
καθαριότητας, δελτία εισαγωγής - εξαγωγής, µη αναλώσιµου υλικού, διδαχθείσας ύλης,
φακέλους υγείας βρεφών-νηπίων και οποιοδήποτε άλλο χρειάζεται να τηρεί ο Π.Σ.
ιγ)Σε περίπτωση απουσίας του Υπευθύνου, τα ανωτέρω καθήκοντα εκτελούνται από
τον αντικαταστάτη του, ο οποίος ορίζεται από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 18
Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό
1. Το προσωπικό πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυµένο και να καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια (πχ ατοµική υγιεινή, χρήση ρούχων µόνο για τους παιδικούς
σταθµούς) για την αποφυγή µετάδοσης οποιασδήποτε φυσικής, χηµικής και
βακτηριδιακής µόλυνσης.
2. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού των Σταθµών είναι
ανάλογες µε το κατά νόµο ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας αυτών.
3. Απαγορεύεται η αποµάκρυνση του προσωπικού από του Σταθµούς κατά τις
εργάσιµες ώρες. Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι,
επιτρέπεται ολιγόωρη αποµάκρυνση του υπαλλήλου, µετά από ειδική άδεια του
Προϊστάµενου του Τµήµατος.
4. Το κάπνισµα απαγορεύεται ρητά εντός των Σταθµών αλλά και στους εξωτερικούς
χώρους των Σταθµών.
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5. Το προσωπικό µπορεί να διατρέφεται µε το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα
φιλοξενούµενα παιδιά, εφόσον απασχολείται στους Σταθµούς καθ’ όλη τη διάρκεια της
ηµερήσιας λειτουργίας τους. Το βοηθητικό προσωπικό σιτίζεται στην τραπεζαρία του
προσωπικού, το δε παιδαγωγικό προσωπικό σιτίζεται µαζί µε τα παιδιά στο τµήµα ή στο
χώρο σίτισης και την ίδια ώρα µε αυτά, για λόγους παιδαγωγικούς. Σε καµιά περίπτωση
όµως δεν πρέπει το φαγητό του προσωπικού των Σταθµών να αποτελεί αφορµή για την
αποδιοργάνωση αυτών ή την σύµπτυξη τµηµάτων.
6. Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έµµεση µισθολογική παροχή του προσωπικού, αλλά
αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της οµαλής λειτουργίας του Σταθµού. Κατά συνέπεια δεν
επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό, φαγητού σε χρήµα ή σε είδος ή η χωριστή
παρασκευή φαγητού για το προσωπικό.
7. Ο ιµατισµός (π.χ. ρόµπες, σκούφος) και τα είδη ατοµικής προστασίας (π.χ. γάντια
µιας χρήσης) του προσωπικού των Σταθµών, που χρησιµοποιούνται κατά την άσκηση
των καθηκόντων του και προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, παρέχονται από το
∆ήµο. Ο παραπάνω εξοπλισµός παραµένει στον χώρο των Σταθµών και η χρήση του είναι
υποχρεωτική, σύµφωνα µε τις υγειονοµικές διατάξεις.
8. Όλο το προσωπικό των Σταθµών, κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν
δικαιούται διαλείµµατα. Πεντάλεπτη αποχή µπορεί να υπάρξει µε τη σύµφωνη γνώµη
των Υπευθύνων του Σταθµού.

Άρθρο 19
Κανονική Άδεια Προσωπικού
1. Το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στους Σταθµούς του ∆ήµου κατά τις
ηµέρες µη λειτουργίας αυτών, βάση του άρθρ. 11 του παρόντος κανονισµού, έχει
διακοπές εργασίας. Το εν λόγω προσωπικό µπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι
ανάγκης, να λαµβάνει κανονική άδεια µε αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες κατ’
έτος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα κατάστασης δηµοτικών και
κοινοτικών υπαλλήλων.
2. Σχετικά µε τις υπόλοιπες άδειες που δικαιούται το προσωπικό των Σταθµών ισχύουν
όσα προβλέπονται στις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.

Άρθρο 20
Έλεγχος δοµών
Ο κτιριακός έλεγχος των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών διενεργείται από τις
αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες του οικείου ΟΤΑ ανά έτος και σε έκτακτες περιπτώσεις µετά
από εντολή του ∆ηµάρχου. Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, τα τεχνικά
κλιµάκια που επιθεωρούν τους χώρους (συµπεριλαµβανοµένων αυλών, χώρων πρασίνου)
και τις κτιριακές υποδοµές των ως άνω Μονάδων υποβάλλουν εκθέσεις στον Προϊστάµενο
της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειµένου να γίνουν οι απαιτούµενες εργασίες συντήρησης. Ο
υγειονοµικός έλεγχος ενεργείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 της αριθµ.
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β' 2718), όπως ισχύει. Η
«Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών» του άρθρου 9 της αριθµ. 28492/2009 απόφασης
Υπουργού Εσωτερικών (Β' 931), όπως ισχύει, διενεργεί αυτεπάγγελτα περιοδικούς
ελέγχους στις παιδικές χαρές (όργανα-κατασκευές) των προαυλίων χώρων σταθµών. Ο
έλεγχος ως προς την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών διενεργείται από τον
Κοινωνικό Σύµβουλο της αριθµ. Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542/02 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 577), όπως ισχύει.
Ο Κοινωνικός Σύµβουλος συντάσσει ανά εξάµηνο εκθέσεις αξιολόγησης για την οργάνωση
και λειτουργία κάθε σταθµού και για την εν γένει ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών,
υποδεικνύοντας συγκεκριµένες λύσεις, ενέργειες και βελτιώσεις. Οι εκθέσεις αυτές
υποβάλλονται στην αρµόδια για την αδειοδότηση υπηρεσία του δήµου και στην υπηρεσία
που ασκεί την εποπτεία στους ΟΤΑ.
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Άρθρο 21
Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθµών και
δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό, ανάλογα µε τη φύση του, ορίζεται µε
απόφαση του ∆ηµάρχου Κηφισιάς ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κηφισιάς.
Άρθρο 22
Ο παρόν Κανονισµός ισχύει από την ηµέρα ψήφισης του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Ανακαλείται και τροποποιείται µόνο µε απόφαση του ∆.Σ.. Αναρτάται στην ιστοσελίδα του
∆ήµου και παραµένει σε σηµείο εµφανές, προσβάσιµο σε κάθε ενδιαφερόµενο, σε όλους
τους παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου.

ΥΠΕΡ, ψηφίζουν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Κασιούρας, Καραλή, Παντελεάκης,
Καυγαλάκης, Αστερίου, Αγαπάκη, Κουρέπης, Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος,
Χαριτοπούλου, Κόκκαλης, Κούτση, Κασιµάτη, Τσιάµα, Κοµιανός, Κύρλος, Κορογιαννάκη,
Μπιτσάνης, Ραυτόπουλος, Λιανός, Καπάτσος.
ΚΑΤΑ, ψηφίζει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μήλας.

Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθµό 194/2019 και υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα
µέλη του ∆.Σ., που πήραν µέρος στη συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΓΑΠΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ,
Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ,
Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Ε. ΚΟΥΤΣΗ,
Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Γ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ,
Ε. ΚΥΡΛΟΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ,
Α. ΜΗΛΑΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ∆. ΛΙΑΝΟΣ,
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