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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
1. Στον παιδικό σταθμό της Εθνικής Στέγης εγγράφονται
νήπια από 2,5 ετών, δηλαδή 30 μηνών (όσα δε
χρησιμοποιούν πάνες) έως την ηλικία εγγραφής στο
Νηπιαγωγείο (στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται υποχρεωτικά
παιδιά γεννημένα από 1-1-2013 έως 31-12-2013).
2. Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές με συνημμένα
δικαιολογητικά υποβάλλονται από 10-5-2018 έως 31-52018 στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. στην Βάρνης 1 &
Εθνικής Στέγης 16 από 9:00 έως 14:00 καθημερινά.
3. Συμπλήρωση δικαιολογητικών στις αιτήσεις θα γίνεται
δεκτή μόνο μέχρι και 5 ημέρες μετά τη λήξη
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αίτηση που δε θα
έχει όλα τα δικαιολογητικά δε θα μπαίνει στη
διαδικασία επιλογής.
4. Ενστάσεις των γονέων όσον αφορά τα αποτελέσματα θα
γίνονται δεκτές για 5 ημέρες μετά την ανάρτηση των
αποτελεσμάτων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/5-12-2017)
Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά των εργαζόμενων
γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά
αδύνατων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν
ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως
παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών
οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά
που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των
γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη
με σωματική και πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων
οικογενειών κλπ).
Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που είναι σωματικά,
πνευματικά και ψυχικά υγιή και αρτιμελή, απαγορευμένης

απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά
νοσήματα.
Η αξιολόγηση και κατάταξη όλων γίνεται σύμφωνα με
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που μοριοδοτούνται ως εξής:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ-ΜΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Μονογονεϊκή οικογένεια (γονείς άγαμοι,
σε χηρεία, διαζευγμένοι)
Αριθμός ανήλικων τέκνων στην οικογένεια
(Περιλαμβάνονται
μόνο
τρίτεκνες
και
πολύτεκνες οικογένειες)
Μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67%
και άνω (πατέρας ή μητέρα ή τέκνο)
Γονέας φοιτητής ή στρατευμένος
Ένας γονέας φοιτητής έως 25 ετών (1ο
πτυχίο)

ΜΟΡΙΑ
30
5
για
παιδί
20
20
10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ-ΜΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κάτοικοι με ενοίκιο ή δάνειο
Μέχρι
15.000,00€
σύνολο
αθροιστικά
15.001,00€-20.000,00€ σύνολο
αθροιστικά
20.001,00€-25.000,00€ σύνολο
αθροιστικά
25.001,00€-30.000,00€ σύνολο
αθροιστικά
30.001,00€-35.000,00€ σύνολο
αθροιστικά
35.001,00€-40.000,00€ σύνολο
αθροιστικά
40.001,00€-45.000,00€ σύνολο
αθροιστικά
45.001,00€-50.000,00€ σύνολο
αθροιστικά
50.001,00€-55.000,00€ σύνολο
αθροιστικά
55.001,00€-60.000,00€ σύνολο
αθροιστικά
60.001,00€-65.000,00€ σύνολο

ΜΟΡΙΑ
10
εισοδημάτων 110
εισοδημάτων 100
εισοδημάτων 90
εισοδημάτων 85
εισοδημάτων 77
εισοδημάτων 69
εισοδημάτων 60
εισοδημάτων 50
εισοδημάτων 40
εισοδημάτων 30
εισοδημάτων 20

κάθε

αθροιστικά
65.001,00€-70.000,00€ σύνολο εισοδημάτων 10
αθροιστικά
70.001,00€ σύνολο εισοδημάτων αθροιστικά 0
και άνω
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΙΑ
Εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες)
80
Εργαζόμενες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 40
που δεν καλύπτουν όλη τη σχολική περίοδο
(λήγουν νωρίτερα)
Εργαζόμενες
μητέρες
σε
οικογενειακή 15
επιχείρηση
(χωρίς
εισόδημα
στο
εκκαθαριστικό)






Από
το
σύστημα
μοριοδότησης
δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε
του αιτούντος με το σταθμό ή άλλες
Δήμου.
Σε περίπτωση ισοψηφίας προτεραιότητα
με το χαμηλό εισόδημα.

εξαιρείται
η
σχέση εργασίας
υπηρεσίες του
έχουν εκείνοι

Οι άνεργες μητέρες να ενημερωθούν σχετικά με την
ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της
ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Αίτηση εγγραφής.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου
αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του
παιδιού, ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (
με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερης του μηνός από
την υποβολή του).
3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι
εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από
την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό
του ύψους των αποδοχών τους και κατάσταση ενσήμων
ΙΚΑ
τελευταίου
τριμήνου.
Περιστασιακά
Αυτοαπασχολούμενοι
ή
Απασχολούμενοι
αντίγραφο
πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα. Ελεύθεροι
Επαγγελματίες
φωτοτυπία
τελευταίας
απόδειξης
πληρωμής ασφαλιστικού ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης

απόδειξης παροχής υπηρεσιών όπου αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία.
4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε
ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
5. Βεβαίωση
υγείας
του
παιδιού
συμπληρωμένη
και
υπογεγραμμένη
από
Παιδίατρο
με
πλήρη
στοιχεία
εμβολιασμών, ημερομηνίες και το αποτέλεσμα της
φυματοαντίδρασης
(mantoux),
όπως
κάθε
φορά
προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
6. Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2018 που
αφορά εισοδήματα του 2017.
7. Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, όπου
να αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση κατοικίας.
8. Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα για γονέα ή τέκνο
στην οικογένεια με μόνιμη αναπηρία 67% και άνω και
για άλλες περιπτώσεις πρόσφατη έκθεση υγειονομικής
επιτροπής.
9. Διαζευκτήριο
ή
πιστοποιητικό
χηρείας
(αν
δεν
αναφέρονται
στο
πιστοποιητικό
οικογενειακής
κατάστασης).
10.Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των
άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
άδεια παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονέων στη
χώρα μας.
Οικονομική συμμετοχή των γονέων (τροφεία)
Η πληρωμή των τροφείων θα πραγματοποιείται μέσω τραπέζης
μια φορά το μήνα (αν είναι δυνατόν στις πρώτες είκοσι
ημέρες) στην <<EYROBANK>> στο λογαριασμό
0026.0033.25.0200873501 του Νομικού Προσώπου <<ΕΘΝΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ>>, δηλώνοντας στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ της κατάθεσης το
ΕΠΩΝΥΜΟ και το ΟΝΟΜΑ του παιδιού. Αντίγραφο της κατάθεσης
θα προσκομίζεται στην Προϊσταμένη του Σταθμού.
Η καταβολή τροφείων είναι υποχρεωτική για όλο το
διάστημα, από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού έως την
31η Ιουλίου 2019. Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται
η οικονομική συνεισφορά.
Το ποσό των τροφείων δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια
της χρονιάς. Το Δ.Σ. του Ν.Π. θα εξετάζει έκτακτες
περιπτώσεις που θα αφορούν σοβαρούς λόγους.
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Έως 15.000€
15.000€-25.000€
25.000€-35.000€

ΝΗΝΙΑΙΑ ΤΡΟΦΕΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ
40,00
65,00

35.000€-45.000€
100,00
45.000€ και άνω
120,00
Τα τροφεία υπολογίζονται για δέκα μήνες
1.Απαλλάσσονται οι οικογένειες που έχουν άτομο με ειδικές
ανάγκες (κάποιος εκ των γονέων ή παιδί) με διαπιστωμένη
αναπηρία 67% και άνω και εισόδημα μικρότερο των 50.000€.
2.Οικογένειες με δύο παιδιά στο σταθμό θα πληρώσουν τα
μισά, αν το εισόδημα τους είναι μικρότερο των 50.000€.
3.Πολύτεκνοι (και με τρία παιδιά) θα πληρώσουν τα μισά,
αν το εισόδημά τους είναι μικρότερο των 50.000€.
4.Όσοι δεν έχουν φορολογική δήλωση θα πληρώνουν 120€.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
 Η λειτουργία του σταθμού αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου
και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, 5
ημέρες την εβδομάδα από 7:00 έως 16:00.
 Ο σταθμός διακόπτει την λειτουργία του κατά τις
επίσημες αργίες των Δημόσιων Υπηρεσιών αλλά και την
περίοδο από 23-12 έως 7/1 (διακοπές Χριστουγέννων)
καθώς και από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά
(διακοπές Πάσχα).
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
 Η προσέλευση των παιδιών ορίζεται από τις 7:00 –
9:00 αυστηρά.
 Η αποχώρηση των παιδιών ορίζεται από 13:15-14:00,
ενώ για τα παιδιά που παραμένουν για ύπνο η
αποχώρηση ορίζεται από 15:15-16:00.
 Οι γονείς και οι κηδεμόνες παραδίδουν τα παιδιά στις
παιδαγωγούς, από τις οποίες και τα παραλαμβάνουν.
 Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή
τους κηδεμόνες ή το κατάλληλο ενήλικο άτομο που θα
έχει δηλωθεί από τους γονείς και θα έχει υποχρέωση
να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
 Στην περίπτωση που κάποιο παιδί αρρωστήσει κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού ειδοποιούνται
οι γονείς του να το παραλάβουν και παραμένει εκτός
σταθμού μέχρι την πλήρη ίασή του.
 Σε
περίπτωση
λοιμώδους
νοσήματος
οι
γονείς
υποχρεούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την υπεύθυνη του
σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στο σταθμό πρέπει
να
συνοδεύεται
από
βεβαίωση
του
θεράποντος
Παιδίατρου, στην οποία να αναφέρεται η νόσος από την







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

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών ενεργείται κατόπιν
απόφασης του Δ.Σ. και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
1. Υπεύθυνη δήλωση γονέα που θα ζητά τη διαγραφή του
παιδιού του από το σταθμό.
2. Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα
μήνα (συνεχόμενα) και χωρίς να καταβάλλει τροφεία.
3. Όταν οι γονείς κατ’ εξακολούθηση δε συμμορφώνονται
με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του
σταθμού.
4. Όταν τα νήπια συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την
εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.
5. Όταν οι γονείς δεν καταβάλλουν την οικονομική
συνεισφορά που τους αναλογεί για χρονικό διάστημα
πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία που
υποχρεούνται, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, μετά
από έγγραφη ειδοποίησή τους.
6. Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή
στην
υγεία
των
παιδιών
που
δεν
μπορούν
να
αντιμετωπιστούν
από
το
σταθμό,
αφού
προηγηθεί
επικοινωνία για ενημέρωση με τους γονείς.
Η παρούσα ανακοίνωση συντάχθηκε βάσει της ΚΥΑ 41087 ΦΕΚ
4249/5-12-2017 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 26/2018
απόφαση του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ

