ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 2021-2022

Στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», λειτουργούν συνολικά δώδεκα
(12) παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οποίοι παρέχουν σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες,
συμμετέχοντας και στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» διαθέτοντας το 80% των θέσεων τους, ενώ το 20% των θέσεων διατίθενται στους κατοίκους
του Δήμου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α΄ Βρεφονηπιακός
Σταθμός (1 Βρεφικό
τμήμα)

ΓΕΩΡΓ. ΖΑΡΙΦΗ 1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΪΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ

25310/84656

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΕΡΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

25310/27135

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 11
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΙΚΑ

25310/28281

Β ΄ Βρεφονηπιακός
Σταθμός(1 Βρεφικό
τμήμα)
Γ΄ Βρεφονηπιακός
Σταθμός(1 Βρεφικό
τμήμα)
Δ΄ Βρεφονηπιακός
Σταθμός(2 Βρεφικά
τμήματα)
Ε΄ Βρεφονηπιακός
Σταθμός(1 Βρεφικό
τμήμα)
Ζ΄ Βρεφονηπιακός
Σταθμός
Η΄ Βρεφονηπιακός
Σταθμός
Π. Σ. ΚΟΣΜΙΟΥ
Π. Σ. ΡΟΔΙΤΗ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
apskomotinis@gmail.com

Paidikosstathmos2@gmail.com

3s.paidikos.komotini@gmail.com

vd6973@otenet.gr
25310/31538
Paidikos5@yahoo.gr

ΟΛΥΜΠΟΥ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ

25310/31190

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1

25310/22705

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΧΩΡΙΟ ΚΟΣΜΙΟ
ΧΩΡΙΟ ΡΟΔΙΤΗΣ
ΧΩΡΙΟ ΝΕΟ
Π.Σ Ν. ΣΙΔΗΡ.
ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ
Π.Σ. ΑΙΓΕΙΡΟΥ
ΧΩΡΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΣ
Π.Σ. Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ
ΧΩΡΙΟ ΚΑΛΛΙΣΤΗ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

vd5719@otenet.gr

25310/72342

vd3211@otenet.gr

25310/29083
25310/37731

paidkosmio@gmail.com
psroditi@gmail.com
psnsid@gmail.com

25310/51382
25310/97202
25350/21313

pseqirou@gmail.com
pskallistis@gmail.com

Σύμφωνα με τον της παρ. 5 του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΚΕ.ΜΕ.Α δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά ως εξής:
Α. Βρέφη που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 1,5 ετών (18 μηνών) κατά την ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας του σταθμού (01/09/2021) και έως 2,5 ετών (30 μηνών) και θα
φιλοξενηθούν στα βρεφικά τμήματα στον Α΄ βρεφονηπιακό Σταθμό στον Β΄ βρεφονηπιακό
Σταθμό, στον Γ΄ βρεφονηπιακό Σταθμό στον Δ΄ βρεφονηπιακό Σταθμό(2 τμήματα) στον Ε΄
βρεφονηπιακό Σταθμό και στον Η΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό.
Β) Νήπια ηλικίας 2,5 ετών (30 μηνών)ως την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική
εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
του σταθμού (01/09/2021) να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών (30 μηνών),θα
φιλοξενηθούν σε όλουςτους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
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2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
 Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του «Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου
Κομοτηνής» λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου κάθε έτους από Δευτέρα έως
Παρασκευή. Οι ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών είναι από 07.00 έως 16.00.

 Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί δεν λειτουργούν τις εξής ημέρες:
1-31 Αυγούστου (Καλοκαιρινές διακοπές)
24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου (εορτές Χριστουγέννων)
Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (εορτές Πάσχα)
επίσημες αργίες των Δημόσιων Υπηρεσιών τοπικές εορτές
3. ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.:
 Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.
 Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν
μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και
κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
 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.
 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.
 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.
4. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 Η προσέλευσης των παιδιών γίνεται μέχρι τις 9.00 το πρωί. Μετά την ώρα αυτή, δεν γίνονται δεκτά
τα βρέφη – νήπια, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και εφόσον οι γονείς έχουν ειδοποιήσει έγκαιρα, την
υπεύθυνη του σταθμού.
 Η αποχώρηση ξεκινά μετά το μεσημεριανό γεύμα δηλαδή από τις 13.00 µ.µ. και λήγει στις 16:00 µ.µ.
 Η παραλαβή των παιδιών γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, ή από κατάλληλο ενήλικο
πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (σε υπεύθυνη δήλωση). Δεν θα παραδίδεται παιδί σε
άγνωστο πρόσωπο, εκτός εάν έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση προς τη Δ/νση του Σταθμού και
κατόπιν επιδείξεως Δελτίου Ταυτότητάς από το ενήλικο άτομο.
 Εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι για αποχώρηση του παιδιού κατά τη διάρκεια του ωραρίου, οι γονείς
οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα την υπεύθυνη του σταθμού και να παραλάβουν το νήπιο τους με
υπεύθυνη δήλωση ενημερώνοντας και τον λόγο που το παίρνουν.
5.ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
 Η προσαρμογή είναι η εναρκτήρια παιδαγωγική δραστηριότητα που η επιτυχία της καθορίζει την
ομαλή και αβίαστη ένταξη του παιδιού στο πρώτο σχολικό περιβάλλον και χαρακτηρίζεται από μεγάλη
ευελιξία.
 Η είσοδός του στον σταθμό και επομένως ο πρώτος αποχωρισμός του από το οικογενειακό του
περιβάλλον πρέπει να γίνεται σταδιακά, αβίαστα και να λαμβάνονται υπ΄ όψιν οι ανάγκες και οι
ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Για το λόγο αυτό οι σταθμοί έχουν θεσπίσει την περίοδο προσαρμογής
κατά το μήνα Σεπτέμβριο.
 Το αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμογής για τα βρεφικά και νηπιακά τμήματα, σχεδιάζεται από το
παιδαγωγικό προσωπικό κάθε παιδικού σταθμού.
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6. ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)
Η οικονομική συμμετοχή (τροφεία) παραμένουν όπως καθορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ.
68/2015 απόφαση Δ.Σ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» ως εξής:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΤΡΟΦΕΙΑ

1.

Για εισοδήματα από

00,00 – 10.000,00

00,00 ευρώ

2.

Για εισοδήματα από

10.001,00 – 15.000,00

15,00 ευρώ

3.

Για εισοδήματα από

15.001,00 – 20.000,00

20,00 ευρώ

4.

Για εισοδήματα από

20.001,00 – 25.000,00

30,00 ευρώ

5.

Για εισοδήματα από

25.001,00 – 30.000,00

40,00 ευρώ

6.

Για εισοδήματα από

30.001,00 – 35.000,00

50,00 ευρώ

7.

Για εισοδήματα από

35.001,00 - 40.000,00

60,00 ευρώ

8.

Για εισοδήματα από

40.001,00 – 45,000,00

75,00 ευρώ

9.

Για εισοδήματα από

45.001,00 - 50.000,00

85,00 ευρώ

10. Για εισοδήματα από

50.001,00 - 60.000,00

110,00 ευρώ

11. Για εισοδήματα από

60.001,00

135,00 ευρώ

και πάνω

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
 ΑΠΑΛΛΑΓΗσε οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000,00 ευρώ.
 ΑΠΑΛΛΑΓΗ νηπίων που φιλοξενούνται στον Βρεφονηπιακό Σταθμό μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και
επιχορηγείται η φιλοξενία τους
 α) Οι μονογονεϊκές οικογένειες
(άγαμος, διαζευγμένος ή γονέας
σε χηρεία), β) οι
αποδεδειγμένα και οι δυο άνεργοι γονείς εφόσον η ανεργία προκύπτει από επίσημα κρατικά έγγραφα,
γ) οι γονείς που είναι φοιτητές ή ο πατέρας είναι στρατιώτης (δεν νοούνται φοιτητές οι
εργαζόμενοι που φοιτούν για απόκτηση 1ου ή 2ου πτυχίου),δ) εφόσον υπάρχει στην οικογένεια
άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% (που το
αποδεικνύει με απόφαση ή γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής), ΑΠΑΛΛΑΓΗ με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα έως 15.000 €. Από 15.001 και πάνω καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στην κλίμακα
μηνιαίων τροφείων αφού αφαιρεθεί το ποσό των 15.000 €.
 Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες ΑΠΑΛΛΑΓΗ με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως
20.000 € Από 20.001 και πάνω καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στην κλίμακα μηνιαίων
τροφείων αφού αφαιρεθεί το ποσό των 20.000 € .
 Οι οικογένειες που έχουν εγγεγραμμένα στον Βρεφονηπιακό Σταθμό περισσότερα του ενός παιδιά,
καταβάλλουν τις αναλογούσες μηνιαίες εισφορές της κλίμακας τροφείων μειωμένες κατά 50% για το 2ο
παιδί, για το 3ο παιδί την εισφορά του 2ου μειωμένη κατά 50% κλπ.
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 Εφόσον κάποιο βρέφος/νήπιο απουσιάζει πέραν του μήνα για σοβαρούς λόγους υγείας, θα
καταβάλλει το 50% του ποσού των τροφείων που πληρώνει με την προσκόμιση «Βεβαίωσης γιατρού»
για το χρόνο απουσίας και ανάρρωσης και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.
 Νήπια των οποίων οι γονείς εργάζονται σε φορείς (π.χ. ΔΕΚΟ, Τράπεζες, Υπουργεία, κ.λπ.), οι οποίοι
επιδοτούνται για την οικονομική εισφορά των παιδιών τους στον σταθμό δεν ισχύουν οι αναφερθείσες
στην ανωτέρω ενότητα απαλλαγές ή μειώσεις.
 Αποφάσεις απαλλαγής ή μείωσης μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής προηγούμενου έτους δεν
ισχύουν για κανένα λόγο Τα μέλη του ΔΣ μετά από σχετική αίτηση γονέα ή κηδεμόνα μπορεί να
προχωρήσει σε επανεξέταση της αναλογούσας μηνιαίας εισφοράς αν μετά από σχετική έρευνα
προκύπτει αιφνίδια, σοβαρή αλλαγή οικογενειακής ή οικονομικής κατάστασης λόγω ανώτερης βίας.
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 Κατά τον μήνα προσαρμογής του νέου εγγεγραμμένου νηπίου, αν η φιλοξενία του ξεκινά μετά τις 10
του μήνα και μέχρι τις 25 οι γονείς θα καταβάλλουν το ήμισυ της μηνιαίας οικονομικής συμμέτοχής που
τους αναλογεί. Αν η προσαρμογή ξεκινά από τις 25 και μετά δεν καταβάλλεται οικονομική συμμετοχή.
Εξυπακούεται ότι οι γονείς των παιδιών που προσαρμόζονται από την 1 η του μήνα μέχρι τις 9
καταβάλλουν όλο το ποσό της οικονομικής συμμετοχής.
 Η μηνιαία εισφορά καταβάλλεται το πρώτο 10μερο κάθε μήνα για τον τρέχοντα μήνα στην
Προϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού με απόδειξη, ανεξαρτήτως των ημερών φιλοξενίας του νηπίου.
 Δεν καταβάλλονται τροφεία τον μήνα Αύγουστο που αναστέλλεται η λειτουργία των Παιδικών
Σταθμών.
Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων εξετάζονται από ειδική Επιτροπή
Επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως.
7.ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ
 Είναι δεδομένη η παρουσία των γονέων στα δρώμενα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
και απαραίτητη η στενή συνεργασία οικογένειας και του Σταθμού για την επίτευξη των στόχων και των
σκοπών του Ν.Π. που είναι η παροχή προσχολικής αγωγής και κυρίως η ψυχοσωματική ανάπτυξη των
παιδιών.
 Η εποικοδομητική παρουσία των γονέων και η συνεργασία τους επιτυγχάνεται με τη δυνατότητα
δημιουργίας Συλλόγου και με τη συμμετοχή τους στα δρώμενα του Ν.Π. με άλλους τρόπους. Σε
περίπτωση δημιουργίας Συλλόγου γονέων το Καταστατικό του Συλλόγου πρέπει να εναρμονίζεται
πλήρως στις διατάξεις του παρόντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
8. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
 Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής
απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Στο πλαίσιο του
προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με αγάπη, στοργή, φροντίδα, εμπιστοσύνη, αποδοχή
και κατανόηση, με διάλογο και επεξήγηση. Απαγορεύεται στο προσωπικό των Σταθμών η
καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας. Βάση του ημερησίου
προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ
τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας.
Ενδεικτικά προγράμματα απασχόλησης βρεφών και νηπίων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών είναι:
Για τα βρέφη:
 7:00-9:00 Προσέλευση βρεφών.
 9:00-9:30 Πρωινό.
 9:30-12:00 Ατομικά προγράμματα για εξέλιξη του παιδιού (συναισθηματική, νοητική, κινητική και
κοινωνική) όπως και υποβοήθηση κατάκτησης αυτονομίας.
 12:00-13:00 Προετοιμασία –φαγητό.
 13:00-14:30 Ανάπαυση –Σταδιακή αναχώρηση των βρεφών που φεύγουν νωρίς.
 14:30-16:00 Ελεύθερη απασχόληση των βρεφών, προετοιμασία, αναχώρηση.
 Για τα νήπια:
 7:00-9:00 Υποδοχή των παιδιών. Η παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να
δημιουργήσουν ομάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης σε γωνιές δραστηριοτήτων (οικοδομικού υλικού,
ζωγραφικής, βιβλίου).
 9:00-10:00 Προετοιμασία των παιδιών για πρωινό. Πρωινό.
 10:00-10:30 Προγραμματισμός δραστηριοτήτων.
 10:30-11:30 Παιδαγωγικές δραστηριότητες, εργαστήρια (ζωγραφικής, κουκλοθέατρου, θεατρικού
παιχνιδιού, οικολογικού πειραματισμού κ.λ.π. ή μουσικοκινητικές -ρυθμικές δραστηριότητες, ομαδικά
παιχνίδια στην τάξη ή στην αυλή).
 11:30-12:00 Τακτοποίηση της τάξης, προετοιμασία για μεσημεριανό φαγητό.
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 12:00-13:00 Μεσημεριανό φαγητό. Τα παιδιά με ομάδες εργασίας συμμετέχουν στο σερβίρισμα.
Ατομική υγιεινή μετά το φαγητό.
 13:00-13:30 Σταδιακή αποχώρηση των παιδιών. Ελεύθερες δραστηριότητες (αφήγηση παραμυθιού,
ακρόαση μουσικής, τραγούδι, κ.λ.π)
 13:30-16:00 Ανάπαυση. Ελεύθερη απασχόληση. Τακτοποίηση τάξεων. Αναχώρηση
 Το ανωτέρω πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε ηλικίας.
 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.
 Δεν επιτρέπονται, κατά τη διάρκεια ωραρίου λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών, δραστηριότητες που προϋποθέτουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των γονέων.
 Προς όφελος των παιδιών οι παιδικοί σταθμοί μπορούν μετά από την έγγραφη συναίνεση των
γονέων, να διοργανώνουν εκδρομές παιδαγωγικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Είναι
ημερήσιες και δεν διαρκούν πέρα του χρόνου ημερήσιου προγράμματος στους παιδικούς σταθμούς.
9. ΥΓΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 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
επισκέπτεται το Σταθμό ανά 15 ημέρες.
 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. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού
προσωπικού του Παιδικού 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 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.
 Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τον/την
Προϊστάμενο/Προϊσταμένη 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.
Επίσης,
 Αν το παιδί έχει κάποια αλλεργία ή δυσανεξία σε συγκεκριμένα είδη τροφής, οι γονείς
υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως την υπεύθυνη του παιδικού σταθμού.
 Όταν το παιδί αρρωστήσει κατά την λειτουργία του παιδικού σταθμού ενημερώνονται αμέσως οι
γονείς του και το παραλαμβάνουν και το παιδί παραμένει στο σπίτι του μέχρι να αναρρώσει καλά.
 Η επιστροφή μετά από ασθένεια πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση παιδιάτρου στην οποία θα
αναφέρεται.
 Η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί.
 Η αποκατάσταση της υγείας του παιδιού.
 Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος, οι γονείς έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν αμέσως την
Υπεύθυνη του Σταθμού.
 Σε περίπτωση εμφάνισης ψειρών, το παιδί παραμένει τουλάχιστον δύο (2) ημέρες στο σπίτι και σε
κάθε περίπτωση μέχρι να καθαρίσει από τις ψείρες.
 Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού όπως π.χ. ατύχημα, ειδοποιείται ο παιδίατρος και η
διεύθυνση, (οι οποίοι δίνουν κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού) και οι γονείς του
παιδιού.

5

 Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να έχουν στην διάθεση του σταθμού σταθερό τηλέφωνο για
επικοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας που το παιδί βρίσκεται στο σταθμό ώστε να είναι ανά
πάσα στιγμή εφικτή η επικοινωνία µαζί τους για τους ανωτέρω λόγους.
 Σε καμία περίπτωση τα παιδιά δεν μεταφέρονται µε τα ιδιωτικά αυτοκίνητα του προσωπικού
(καλείται το Ε.Κ.Α.Β.).
 Θεραπευτικές αγωγές δε χορηγούνται από το προσωπικό των Βρεφονηπιακών και Παιδικών
Σταθμών
 Το ντύσιμο των παιδιών να είναι απλό και ασφαλές έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η αυτοεξυπηρέτησή
τους που είναι βασικός παιδαγωγικός στόχος. Πρέπει να αποφεύγονται ζώνες, κορδόνια, στενά ρούχα,
κοσμήματα και οτιδήποτε επικίνδυνο και επισφαλές.
10. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
 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.
 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 Σταθμού. 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 (Β’ 3758), 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 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.
 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.
11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΩΝ
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα διατίθεται:
 Στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής: www.kemeak.gr
 την ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής www.komotini.gr
 Στα Τμήματα των Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών της επιλογής τους

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΩΝ

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από τις 15 Μαΐου 2021 έως τις 10 Ιουνίου 2021.
1. Στα Τμήματα Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών της 1ης επιλογής των γονέων
προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με την
Προϊσταμένη του Σταθμού της επιλογής τους τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
διαφύλαξη της υγείας όλων ή
2. ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών σε
περίπτωση που δεν καθιστάτε δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία.
Οι αιτήσεις επανεγγραφών υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτούνται
κανονικά (ΦΕΚ 4249/ Τ.Β’/5-12-2017).
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Σχετικά με την εγγραφή δύο (2) ή περισσότερων παιδιών μιας οικογένειας, υποβάλλεται ξεχωριστή
αίτηση για το καθένα, συνοδευόμενη με τα ανάλογα δικαιολογητικά.
Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των µορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το
χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδημα, τότε
πραγματοποιείται κλήρωση.


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ- ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΩΝ

 Η επεξεργασία όλων των αιτήσεων εγγραφής (επανεγγραφές και νέες εγγραφές), η διαδικασία
επιλογής βρεφών και νηπίων και ο πίνακας επιλαχόντων γίνεται από ειδική Επιτροπή βάσει
μοριοδότησης κριτηρίων, σύμφωνα με την αρίθμ. 42/2018 απόφαση Δ.Σ. ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
α. Μονογονεϊκή Οικογένεια (γονείς: άγαμοι, σε χηρεία, διαζευγμένοι, σε διάσταση)
β. Οικογένεια με μέλος Αμεα (πάνω από 67%)
(μητέρα, πατέρας, τέκνο)
γ. Αριθμός ανήλικων τέκνων στην οικογένεια (για κάθε ανήλικο τέκνο)
δ. Γονέας Στρατευμένος
ε. Γονέας φοιτητής/τριας
στ. Αδέλφια (το ένα παιδί φιλοξενείται ήδη στο σταθμό)

Μόρια
50
20
5
10
10
20

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
α. Μέχρι 6.000,00 €
β. Από 6.001,00 έως 18.000,00 €
γ. Από 18.000,00 έως 34.000,00 €
δ. Από 34.000,00 έως 46.000,00 €
ε. Από 46.000,00 και πάνω

Μόρια
40
35
30
25
20

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
α. εργαζόμενοι και οι δύο (2) γονείς
β. Εργαζόμενος ένας (1) γονιός
γ. Άνεργοι και οι δύο γονείς

Μόρια
60
30
5

4. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
α. Επανεγγραφή παιδιού

60

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 Εφόσον εξακολουθεί να ισχύει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ [«Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)],
το ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» θα συμμετέχει με τις δομές του και για
το σχολικό έτος 2021-2022.
 Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση
των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.. (στα γραφεία του Ν.Π. (Γρ. Μαρασλή 1)
στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr), την ιστοσελίδα του Ν.Π. www.kemeak.gr.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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