ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ

Απφζπαζκα
απφ ην πξαθηηθφ ηεο 8εο ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ζιηνχπνιεο

ήκεξα 10 Απξηιίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 18:30 ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ ηελ 14617/4.4.2014 πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζε θάζε
χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010
Μεηά ηε δηαπίζησζε φηη ην πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν κειψλ ζαξάληα ελφο
είλαη παξφληα ηξηάληα έλα, δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθφξνο, Πξνέδξνο, 2. Κνιηνθψηεο Υαξάιακπνο,
Αληηπξφεδξνο, 3. εξέηε Υξηζηίλα, Γξακκαηέαο, 4. εθηειήο Κσλ/λνο, 5. Εαλληά Δπθεκία, 6.Γάζπαξε –
Λνχβαξε Πελειφπε, 7. Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο, 8. Βηδάιεο Παλαγηψηεο, 9. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 10.
Κσλζηαληηλφπνπινο Οδπζζέαο, 11. Φξαγθηνπδάθεο Αξηζηείδεο, 12. Υαηδεδάθεο Γεψξγηνο, 13.
Γεκεηξφπνπινο Άγγεινο, 14. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 15. Καιιαξχηεο Υξήζηνο, 16. Γηαλλφπνπινο Γεψξγηνο,
17. Αλξδνπιάθε-Ληάπε Μαξίθα, 18.Αληδηλάο Ησάλλεο, 19. Κπξηαθνπιέαο Παχινο, 20. Κνληνλίθαο
Αιέμαλδξνο, 21. Βαζηιαθφπνπινο Βαζίιεηνο, 22. Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 23. Καινχδεο Κσλ/λνο, 24. Καπίξε
Διέλε, 25. Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο, 26. Σζαηζνχιε Αλαζηαζία, 27.Παληαδφπνπινο Γεκήηξηνο, 28. Μπελάο
Γεψξγηνο, 29. Πνχινο Ησάλλεο, 30. Κνθνηίλεο Υξήζηνο θαη 31. φθεο Γεψξγηνο, φηη νη Γεκνηηθνί
χκβνπινη θ.θ. 1.Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 2. Αλησλίνπ Δπαγγειία, 3.Γηαλλφπνπινο Παξαζθεπάο, 4.
Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, 5. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 6. Πίζζαο Γεκήηξηνο, 7. Μαξγαξψλεο Παλαγηψηεο
8.Λαγθαδηλφο Θενθάλεο, 9.Παηζαβφο Παλαγηψηεο θαη 10. Πίθνπια Αξγπξψ, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη
πξνζθιήζεθαλ λφκηκα, φηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζφπνπινο, είλαη παξψλ, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξφληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηφπνπινο, ν Ννκηθφο
χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μαληαδάθεο θαη ν Δηδηθφο χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 143/2014
ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Έγθξηζε ζρεδίνπ ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο.
(απφ ηελ ζπλεδξίαζε έρεη απνρσξήζεη ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Πνχινο)
Ζ Πξφεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΑΦΑΓΖΛ», θ. Εαλληά, πνπ εηζεγήζεθε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζ. πξση. 1466/2014 έγγξαθφ ηεο, πνπ έρεη σο
εμήο: αο απνζηέιινπκε ηελ ππ’ αξηζ. 51/2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
«ΚΑΦΑΓΖΛ – ΠΑΤΛΟ ΠΔΝΣΑΡΖ», εγθεθξηκέλε απφ ην Γ.., πνπ θνξά ηελ έγθξηζε ζρεδίνπ αίηεζεο
– αλαθνίλσζεο εγγξαθήο – επαλεγγξαθήο βξεθψλ θαη λεπίσλ γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά 2014 – 2015 ηνπ
Γήκνπ Ζιηνχπνιεο θαη παξαθαινχκε ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνο έγθξηζή ηνπ.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ)
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(δειψλνληαο ιεπθφ νη θ.θ. Σζαηζνχιε θαη φθεο)
Δθθξάδεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ σο πξνο ηελ 51/2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΑΦΑΓΖΛ – ΠΑΤΛΟ ΠΔΝΣΑΡΖ», πνπ θνξά ηελ έγθξηζε ζρεδίνπ αίηεζεο – αλαθνίλσζεο
εγγξαθήο – επαλεγγξαθήο βξεθψλ θαη λεπίσλ γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά 2014 – 2015 ηνπ Γήκνπ
Ζιηνχπνιεο θαη πνπ έρεη σο εμήο:
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Παξαθαιώ λα εγγξάςεηε ην παηδί κνπ ζηε δύλακε ηνπ:
(εκεηώζηε κηα επηινγή ηαζκνύ)
Δπώλπκν παηδηνύ : _________________________
Όλνκα Παηδηνύ: ___________________________
Ζκεξνκελία Γέλλεζεο παηδηνχ:

____ / ____ / ____

Όλ/κν Παηέξα: ______________________________
Όλ/κν Μεηέξαο: ______________________________
Γηεχζπλζε θαηνηθίαο: __________________________
____________________________________________
Δπάγγεικα Παηέξα ___________________________
Αζθαιηζηηθφο Φνξέαο _______________________
Δπάγγεικα Μεηέξαο __________________________
Αζθαιηζηηθφο Φνξέαο _________________________
Σειέθσλν πηηηνχ: ___________________________
Σειέθσλν Δξγαζίαο ___________________________
Κηλεηφ ηει. Παηέξα: _________________________
e- mail :
_________________________
Σειέθσλν Δξγαζίαο Μεηέξαο: __________________
Κηλεηφ ηει . Μεηέξαο: ________________________
e- mail :
_________________________
Σειέθσλν έθηαθηεο αλάγθεο(π.ρ. γηαγηά, γείηνλαο):
____________________________________________
ΓΖΜΟΣΖ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΝΑΗ
ΟΥΗ
Απνδέρνκαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ,
φπσο απηνί δηαηππψλνληαη ζηελ κε αξηζ.πξση. / - -2014
αλαθνίλσζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Αγσγήο, Φξνληίδαο θαη
Αιιειεγγχεο Γήκνπ Ζιηνχπνιεο (Κ.Α.Φ.Α.Γ.ΖΛ.)
ΠΑΤΛΟ ΠΔΝΣΑΡΖ, ηελ νπνία παξέιαβα καδί κε ηελ
αίηεζε.
Β. Έιαβα γλψζε φηη γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο
επαλεγγξαθήο ηνπ παηδηνχ κνπ ζα πξέπεη λα έρσ θαηαβάιεη
ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.

Α΄Παξ/κα Αγσγήο
Γ΄ Παξ/κα Αγσγήο
Γ΄-Β΄ Παξ/κα Αγσγήο
Δ΄ Παξ/κα Αγσγήο
Z΄ Παξ/κα Αγσγήο
Ζ΄ Παξ/κα Αγσγήο
Η΄ Παξ/κα Αγσγήο

Αζελνδψξνπ 65
Φαξψλ 9
Σζακαδνχ 12
Κχπξνπ & αληνξίλεο
Παξάζρνπ 26
Αγακέκλνλνο 3
Κεθαιιελίαο & Μεζζελίαο

Μαδί ππνβάιισ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1) Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο.
2) Ηαηξηθή βεβαίσζε γηα ηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ
παηδηνχ θαη θσηναληίγξαθν βηβιηαξίνπ πγείαο κε ηα εκβφιηα
πνπ πξνβιέπνληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο
πξφζθαηα απνηειέζκαηα θπκαηηναληίδξαζεο, φπσο νξίδεηαη
απφ ηηο απφςεηο ηεο παηδηαηξηθήο.
3) Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ
έηνπο ζπλνδεπφκελν απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86
ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε γλεζηφηεηα ηνπ αληηγξάθνπ πνπ
θαηαηίζεηαη θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο.
4) Βεβαίσζε εξγαζίαο κε απνδνρέο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα απφ ηνλ
εξγνδφηε θαη ησλ δχν (2) γνλέσλ, βεβαίσζε ελζήκσλ απφ ηνλ
αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
ή βεβαίσζε κε νξηζηηθνπνηεκέλσλ ελζήκσλ γηα ηνπο
λενπξνζιακβαλφκελνπο, βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα
γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ή νπνηνδήπνηε δεκφζην
έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηελ εξγαζία ησλ γνλέσλ.
5) Απνδεηθηηθφ δηεχζπλζεο θαηνηθίαο (ινγαξηαζκφο ΟΣΔ ή ΓΔΖ
ή ΔΤΓΑΠ ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην)
6) Τπεχζπλε δήισζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ γνλέσλ ηνπ
παηδηνχ, ζηελ νπνία ζα γξάθνληαη θαη νη αιιαγέο πνπ πηζαλφλ
λα πξνέθπςαλ ζην ηξέρνλ έηνο (π.ρ. αλεξγία, γέλλεζε θαη άιινπ
παηδηνχ, αλαπεξία, πνιπηεθλία θιπ.)
7) Τπεχζπλε Γήισζε απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο αλαθνίλσζεο.
8) Άδεηα παξακνλήο γηα αιινδαπνχο γνλείο θαη παηδηά.
9) Αληίγξαθν απφθαζεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε πνζνζηφ
αλαπεξίαο γνλέσλ ή ηέθλνπ 67% θαη άλσ.
10) Γηαδεπθηήξην απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε αλάζεζε επηκέιεηαο
.
11) Βεβαίσζε απφ ρνιή πνπ θνηηνχλ γηα γνλείο θνηηεηέο.
12) Βεβαίσζε απφ ρνιή πνπ θνηηνχλ γηα ηέθλα πνιπηέθλσλ.
13) Βεβαίσζε απαιιαγήο απφ ηελ εθνξία γηα κε ππφρξενπο
ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο.
14) Βεβαίσζε απφ ζηξαηνινγηθφ γξαθείν γηα γνλέα ζηξαηηψηε.
15) Βεβαίσζε απφ Σξάπεδα γηα ιήςε Γαλείνπ α΄θαηνηθίαο.
16) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ,
εηδηθά - θνηλσληθά πξνβιήκαηα.

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ_____/______/____
Τπνγξαθή γνλέα
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ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΖ
1. Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο.
2. Ηαηξηθή βεβαίσζε γηα ηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνχ θαη θσηναληίγξαθν βηβιηαξίνπ
πγείαο κε ηα εκβφιηα πνπ πξνβιέπνληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο πξφζθαηα
απνηειέζκαηα θπκαηηναληίδξαζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο απφςεηο ηεο παηδηαηξηθήο.
3. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ζπλνδεπφκελν απφ ππεχζπλε
δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε γλεζηφηεηα ηνπ αληηγξάθνπ πνπ θαηαηίζεηαη θαη
αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο.
4. Βεβαίσζε εξγαζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ησλ δχν (2) γνλέσλ θαη βεβαίσζε
ελζήκσλ απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Βεβαίσζε κε
νξηζηηθνπνηεκέλσλ ελζήκσλ γηα ηνπο λνεπξνζιακβαλφκελνπο ή θάξηα αλαγγειίαο πξφζιεςεο ,
βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ή νπνηνδήπνηε δεκφζην έγγξαθν
πνπ απνδεηθλχεη ηελ εξγαζία ησλ γνλέσλ.
5. Απνδεηθηηθφ δηεχζπλζεο θαηνηθίαο (ινγαξηαζκφο ΟΣΔ ή ΓΔΖ ή ΔΤΓΑΠ ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην)
6. Τπεχζπλε δήισζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ, ζηελ νπνία ζα γξάθνληαη θαη νη
αιιαγέο πνπ πηζαλφλ λα πξνέθπςαλ ζην ηξέρνλ έηνο (π.ρ. αλεξγία, γέλλεζε θαη άιινπ παηδηνχ,
αλαπεξία, πνιπηεθλία θιπ.)
7. Τπεχζπλε δήισζε απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο αλαθνίλσζεο.
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΓΗΑ ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ
1. Αλαπεξία γνλέσλ ή ηέθλνπ κε πνζνζηφ 67%:
 Πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν απφθαζεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο γνλέσλ ή
ηέθλνπ 67% θαη άλσ.
2. Γηαδεπγκέλνη γνλείο :
 Πξνζθνκίδεηαη δηαδεπθηήξην απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε αλάζεζε επηκέιεηαο.
3. Καη νη δχν γνλείο θνηηεηέο:
 Πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο πνπ θνηηνχλ.
4. Γνλέαο ζηξαηηψηεο:
 Πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε απφ ζηξαηνινγηθφ γξαθείν.
5. Αιινδαπνί γνλείο:
 Πξνζθνκίδεηαη άδεηα παξακνλήο (έζησ θαη πξνγελέζηεξε, κε βεβαίσζε αλαλέσζεο απφ ηνλ νηθείν
Γήκν)
6. Πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο κε ελήιηθα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζε αλψηεξε ή αλψηαηε ζρνιή:
 Βεβαίσζε ζρνιήο γηα ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ
7. Με ππφρξενη ζε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο:
 Βεβαίσζε απαιιαγήο απφ ηελ εθνξία.
8. Γηα ηελ απφδεημε ιήςεο Γαλείνπ αγνξάο α΄ θαηνηθίαο απαηηείηαη :
 Βεβαίσζε απφ ηελ Σξάπεδα πνπ λα ην απνδεηθλχεη .
9. Κάζε άιιν πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, εηδηθά -θνηλσληθά πξνβιήκαηα.
ΖΜΔΗΧΖ:
Γηα ηελ επαλεγγξαθή ησλ λεπίσλ απαηηνύληαη όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθηόο από ην
πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (εθηόο αλ έρνπλ πξνθύςεη αιιαγέο).
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔΝΣΡΟ ΑΓΧΓΖ,
ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΓΖΜΟΤ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
(Κ.Α.Φ.Α.Γ.ΖΛ.) ΠΑΤΛΟ ΠΔΝΣΑΡΖ»
Σαρ.Γ/λζε: Νηθνκάρνπ 18
Σαρ.Κψδ.: 163-41 Ζιηνχπνιε
Σειέθσλν: 210-9958084 θαη 089
Σειενκνηφηππν: 210-9933030

Ζιηνύπνιε /
Αξ.Πξση.:

/ 2014

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ
Πξνο ηηο εξγαδόκελεο κεηέξεο ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο πνπ επηζπκνχλ λα εγγξάςνπλ ηα βξέθε ή λήπηά
ηνπο ζηε δχλακε ησλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ γηα ην ζρνι. έηνο
2014-2015.
αο ελεκεξψλνπκε φηη:
Σν Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Αγσγήο, Φξνληίδαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Ζιηνύπνιεο (Κ.Α.Φ.Α.Γ.ΖΛ.)
ΠΑΤΛΟ ΠΔΝΣΑΡΖ» δηαζέηεη Παξαξηήκαηα Αγσγήο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο εμήο δηεπζχλζεηο:
Α΄ Παξάξηεκα Αγσγήο
Αζελνδώξνπ 65
Σει. 210-9958862
Γ΄ Παξάξηεκα Αγσγήο
Φαξώλ 9
Σει. 210-9922211
Γ΄-Β΄ Παξάξηεκα Αγσγήο
Σζακαδνύ 12
Σει. 210- 9917726
Δ΄ Παξάξηεκα Αγσγήο
Kύπξνπ & αληνξίλεο
Σει. 210- 9710397
Ε΄ Παξάξηεκα Αγσγήο
Παξάζρνπ 26
Σει. 210-9932623
Ζ΄ Παξ/κα Αγσγήο
Αγακέκλνλνο 3
Σει. 210- 9910932
Η΄ Παξάξηεκα Αγσγήο
Κεθαιιελίαο & Μεζζελίαο
Σει. 210-9944967
ΔΓΓΡΑΦΔ
1. α) ηα Παξαξηήκαηα Αγσγήο Γ΄ & Ε΄ εγγξάθνληαη λήπηα απφ 2,5 εηψλ (όζα δελ ρξεζηκνπνηνύλ πάλεο
) έσο ηελ ειηθία πνπ εγγξάθνληαη ζην Νεπηαγσγείν (εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην Νεπηαγσγείν παηδηά
γελλεκέλα απφ 1-1-2009 έσο 31-12-2009).
β) ηα Παξαξηήκαηα Αγσγήο Α΄, Γ΄-Β΄, Δ΄ εγγξάθνληαη βξέθε απφ 8 κελώλ θαη λήπηα έσο ηελ ειηθία
πνπ εγγξάθνληαη ζην Νεπηαγσγείν
γ) ηo Η΄ Παξάξηεκα Αγσγήο εγγξάθνληαη βξέθε απφ 8 κελώλ θαη λήπηα έσο ηελ ειηθία ησλ 3,5 πεξίπνπ
εηψλ (γελλεκέλα από ην 2011 έσο θαη 1/2014)
δ) ην Ζ΄ Παξάξηεκα Αγσγήο εγγξάθνληαη βξέθε θαη λήπηα απφ 18 κελψλ έσο θαη ηελ ειηθία πνπ
εγγξάθνληαη ζην Νεπηαγσγείν.
2. α) Οη αηηήζεηο εγγξαθήο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζην Γξαθείν Γηνίθεζεο
ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ( Νηθνκάρνπ 18 Ζιηνχπνιε) από 9 Ηνπλίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2014 θαη
από ώξα 08.00 π.κ. έσο 12.30 κ.κ..
γ)Οη αηηήζεηο
επαλεγγξαθήο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κόλν ζηα
Παξαξηήκαηα Αγσγήο πνπ ηα παηδηά θηινμελνχληαη
δ) Μεηά ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζσξηλήο κνξηνδόηεζεο θαη γηα 5 εκέξεο ζα
γίλνληαη δεθηέο νη ελζηάζεηο ησλ γνλέσλ .
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΓΓΡΑΦΖ
1. ηα Παξαξηήκαηα Αγσγήο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ εγγξάθνληαη βξέθε θαη λήπηα απνδεδεηγκέλα
εξγαδόκελσλ κεηέξσλ θαη επεηδή νη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη είλαη ζπλήζσο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θελέο
ζέζεηο πνπ ππάξρνπλ, γίλεηαη αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε φισλ ζχκθσλα κε θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα
πνπ κνξηνδνηνχληαη σο αθνινχζσο:
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ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ - ΜΟΡΗΑ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ
Γεκφηεο
Κάηνηθνο
Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα (γνλείο άγακνη, ζε ρεξεία, δηαδεπγκέλνη)
Αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ ζηελ νηθνγέλεηα ή ελειίθσλ πνπ ζπλερίδνπλ ζπνπδέο
(βεβαίσζε ζρνιήο) γηα θάζε παηδί
ηελ νηθνγέλεηα άηνκν κε αλαπεξία πάλσ απφ 67%
ηελ νηθνγέλεηα άηνκν κε ζνβαξή αζζέλεηα ( π.ρ. αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή παηδηνχ
θ.ι.π.
Γνλέαο θνηηεηήο έσο 25 εηψλ
Γνλέαο θνηηεηήο απφ 25 εηψλ θαη άλσ
Γνλέαο θαληάξνο

ΜΟΡΗΑ
25
5
30
5
30
30
10
5
10

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ - ΜΟΡΗΑ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ
Καηνηθία κε ελνίθην
Καηνηθία ηδηφθηεηε κε δάλεην (α΄ θαηνηθία)
Μέρξη 10.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
10.000,00 € - 19.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
19.000,00 € – 22.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
22.000,00 € - 25.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
25.000,00 € - 30.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
30.000,00 € - 35.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
35.000,00 € - 40.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
40.000,00 € - 45.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
45.000,00 € - 50.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
50.000,00 € θαη άλσ € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά

ΜΟΡΗΑ
15
15
100
95
90
85
78
71
63
55
46
37

ρεηηθά κε ηε κνξηνδφηεζε :
α. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κνξίσλ ζα πξνζκεηξήζεη απζηεξά ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην Δ9.
β. ηελ πεξίπησζε ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ πνπ δε δηαζέηνπλ αθφκε έλζεκα, απηά ππνρξενχληαη λα ηα
πξνζθνκίζνπλ ζηελ ππεξεζία ην επηέκβξην. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα παηδηά ζα δηαγξάθνληαη θαη ε
ζέζε ηνπο ζα θαιχπηεηαη απφ ηα επφκελα ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο.
2. Γηθαίσκα εγγξαθήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ είλαη ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά θαη ςπρηθά πγηή, θαζψο θαη
αξηηκειή, απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο εγγξαθήο παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθά λνζήκαηα. Παηδηά
πνπ πάζρνπλ απφ ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο ή ςπρηθέο παζήζεηο ή δελ είλαη αξηηκειή, εγγξάθνληαη ζην
ηαζκφ εθφζνλ ππάξρεη πηζηνπνηεηηθφ εηδηθνχ γηαηξνχ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή
Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ φηη ηνχην είλαη σθέιηκν γηα ην παηδί θαη φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο δεκηνπξγίαο
ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ.
3. Σα βξέθε θαη λήπηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο άλεπ
κνξηνδφηεζεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νη γνλείο εξγάδνληαη ζην Γήκν θαη ζηα Ννκηθά Πξφζσπα .
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ
1. Οη Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ιεηηνπξγνχλ απφ 1 επηεκβξίνπ έσο 31
Ηνπιίνπ.
2. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη απφ 7.00 π.κ. έσο 16.00 κ.κ. ψξα.
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3. Γε ιεηηνπξγνχλ ηα άββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο εκέξεο αξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.
4. Γε ιεηηνπξγνχλ θαηά ηηο πεξηφδνπο:
απφ 1ε έσο 31ε Απγνχζηνπ
απφ 24ε Γεθεκβξίνπ έσο ηελ 6ε Ηαλνπαξίνπ
απφ Μεγάιε Πέκπηε έσο ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά.
ΠΡΟΔΛΔΤΖ – ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ
1. Ζ πξνζέιεπζε ησλ λεπίσλ γίλεηαη απφ ηελ 7.00 π.κ. έσο ηελ 8.30 π.κ. ψξα. Μεηά ηελ ψξα απηή δε
γίλνληαη δεθηά βξέθε θαη λήπηα, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο νη γνλείο ζα εηδνπνηνχλ ηελ
Τπεχζπλε ηνπ ηαζκνχ.
2. Ζ απνρψξεζε ησλ παηδηψλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά είλαη απφ ηηο 13.00 κ.κ. έσο ηελ 13.30 κ.κ. ψξα,θαη απφ
ηηο 15.00 κ.κ έσο ηηο 15.45 κ.κ. Σα παηδηά κπνξνχλ λα παξαιακβάλνληαη λσξίηεξα, εθφζνλ ππάξρνπλ εηδηθνί
ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ελεκεξψλνπλ ηελ Τπεχζπλε ηνπ ηαζκνχ.
3. Ζ παξαιαβή ησλ παηδηψλ ζα γίλεηαη απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπο ή θαηάιιειν ελήιηθν
άηνκν πνπ ζα έρεη εγγξάθσο εμνπζηνδνηεζεί.
ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ
1. ηα παηδηά ησλ Παξαξηεκάησλ Αγσγήο παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηξνθή
πξσηλφ (9.00 - 9.30 π.κ.)
δεθαηηαλφ (10.15 – 10.30 π.κ.)
κεζεκεξηαλφ (12.15 – 12.45 κ.κ.
πνπ παξαζθεπάδεηαη ζηα καγεηξεία ησλ ηαζκψλ απφ αξίζηεο πνηόηεηαο πιηθά.
2. Σν εβδνκαδηαίν δηαηηνιφγην ζπληάζζεηαη κε ηελ επνπηεία ηνπ Παηδηάηξνπ ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο
απφςεηο γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη αλαξηάηαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ
Παξαξηεκάησλ Αγσγήο.
ΑΘΔΝΔΗΔ ΠΑΗΓΗΧΝ
Απφ ην Ννκηθφ Πξφζσπν δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζέκαηα ηεο πγείαο, γηα λα κελ ππάξμνπλ θίλδπλνη
γηα ηα παηδηά ή εμάπισζε κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ ζε άιια. Γηα ην ιφγν απηφ νη γνλείο έρνπλ ππνρξέσζε λα
έρνπλ άκεζε επηθνηλσλία κε ηηο Τπεχζπλεο ησλ Παξαξηεκάησλ Αγσγήο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα άπηεηαη ηεο
πγείαο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα:
1. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην παηδί αξξσζηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ
εηδνπνηνχληαη νη γνλείο ηνπ λα ην παξαιάβνπλ θαη ην παηδί παξακέλεη εθηφο ηνπ ηαζκνχ έσο ηελ πιήξε
αλάξξσζή ηνπ.
2. ε πεξίπησζε ινηκψδνπο λνζήκαηνο νη γνλείο ππνρξενχληαη λα εηδνπνηήζνπλ άκεζα ηελ Τπεχζπλε ηνπ
Παξαξηήκαηνο Αγσγήο. . Ζ επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ζην ζηαζκφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ
ζεξάπνληνο Παηδηάηξνπ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε λφζνο απφ ηελ νπνία έπαζρε ην παηδί θαη λα
βεβαηψλεηαη ε απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ.
3. ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ςεηξψλ, ην παηδί παξακέλεη ππνρξεσηηθά γηα ιφγνπο πξνιεπηηθνχο εθηφο
ηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνςεηξηαζηεί εληειψο.
4. ε πεξίπησζε ζνβαξνχ έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ π.ρ. αηχρεκα εηδνπνηείηαη απφ ηελ Τπεχζπλε ηνπ
Παξαξηήκαηνο άκεζα ν Παηδίαηξνο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ε Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο θαη νη γνλείο
ηνπ παηδηνχ.
5. ε θακία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο αζζελεηψλ ή αηπρεκάησλ θιπ. ηα θηινμελνχκελα βξέθε θαη
λήπηα δε κεηαθέξνληαη κε ηα ηδησηηθά απηνθίλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ (θαιείηαη ην ΔΚΑΒ).
Ζ πεξηθξνχξεζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Παξαξηεκάησλ
Αγσγήο, ην νπνίν εθαξκφδεη πηζηά φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Τπνβάιιεηαη ηαθηηθά
ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν θαη εθνδηάδεηαη κε εηδηθφ αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο πνπ ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα
πγεηνλνκηθή ππεξεζία.
ΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΓΟΝΔΧΝ
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Οη γνλείο γηα ηε θηινμελία ησλ παηδηψλ ηνπο ζε Παξάξηεκα Αγσγήο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ην ζρνιηθφ
έηνο 2014-2015, ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά.
Ζ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηνπο πξέπεη λα εμνθιείηαη από 1 ε έσο 15ε θάζε κήλα (ην α΄ 15λζήκεξν)
αθνύ ελεκεξσζείηε από ην Ννκηθό Πξόζσπν
θαη ηα ηξνθεία ζα θαηαηίζεληαη κε κέξηκλα ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζηελ Σξάπεδα Δζληθή θαη ζηνλ
αξηζκό ινγαξηαζκνύ 089/480052-47. Χο θαηαζέηεο ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ βξέθνπο ή
λεπίνπ θαη σο απνδέθηεο ην Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Αγσγήο, Φξνληίδαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Ζιηνχπνιεο
(Κ.Α.Φ.Α.Γ.ΖΛ.) ΠΑΤΛΟ ΠΔΝΣΑΡΖ». Αληίγξαθν ηεο θαηάζεζεο ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ
Τπεύζπλε ηνπ Παξαξηήκαηνο Αγσγήο.
Ζ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα όιν ην δηάζηεκα ηεο θηινμελίαο ηνπ λεπίνπ, από
ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ παηδηνύ έσο ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2015. ε θακία πεξίπησζε δηαγξαθήο δελ
επηζηξέθεηαη ε νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά πνπ έρεη θαηαβιεζεί.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΓΟΝΔΧΝ



ΑΠΑΛΛΑΓΖ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ νηθνγελεηψλ πνπ ην δεισζέλ ζπλνιηθφ εηζφδεκα
είλαη έσο 22.000,00 €.



ΑΠΑΛΛΑΓΖ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ (4 παηδηά θαη άλσ) πνπ ην
δεισζέλ ζπλνιηθφ εηζφδεκα είλαη έσο 40.000,00 €.
ΑΠΑΛΛΑΓΖ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ νηθνγελεηψλ κε ηξία (3) παηδηά πνπ ην δεισζέλ
ζπλνιηθφ εηζφδεκα είλαη έσο 25.000,00 €.
ΑΠΑΛΛΑΓΖ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ νηθνγελεηψλ ζηηο νπνίεο ν έλαο εθ ησλ δχν γνλέσλ
ή ηέθλν έρεη ζεσξεζεί αλάπεξνο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ.
ΑΠΑΛΛΑΓΖ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ νηθνλνκηθά αδχλακσλ, κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ
κε εηζφδεκα έσο 25.000,00 €.
ΑΠΑΛΛΑΓΖ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ γνλέσλ πνπ απνδεδεηγκέλα θαηέζηεζαλ θαη νη δχν
άλεξγνη ζην ζρνιηθφ έηνο θηινμελίαο ηνπ παηδηνχ ζε Παξάξηεκα Αγσγήο.
ΑΠΑΛΛΑΓΖ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ γνλέσλ πνπ είλαη θαη νη δχν θνηηεηέο, ρσξίο
εηζνδήκαηα.
ΑΠΑΛΛΑΓΖ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ γηα ην δηάζηεκα πνπ απηνί
απαζρνινχληαη ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο θαη Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο.








ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΛΑΦΡΤΝΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΓΟΝΔΧΝ






Οη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο πνπ ην δεισζέλ ζπλνιηθφ εηζφδεκά ηνπο είλαη πάλσ απφ 40.000,00 € ζα
ζπλεηζθέξνπλ ην 50% ηνπ κεληαίνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο θιίκαθαο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθφ
δεισζέλ εηζφδεκά ηνπο.
Οη ηξίηεθλεο θαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο πνπ ην δεισζέλ ζπλνιηθφ εηζφδεκά ηνπο είλαη πάλσ απφ
25.000,00 € ζα ζπλεηζθέξνπλ ην 50% ηνπ κεληαίνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο θιίκαθαο πνπ αληηζηνηρεί
ζην ζπλνιηθφ δεισζέλ εηζφδεκά ηνπο.
Οη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ εγγεγξακκέλν θαη δεχηεξν παηδί ζα ζπλεηζθέξνπλ ην 50% ηνπ κεληαίνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ δίλνπλ γηα ην πξψην παηδί. Αλ ππάξρεη εγγεγξακκέλν θαη ηξίην παηδί, ε
θηινμελία ηνπ ζα παξέρεηαη δσξεάλ.
Οη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ ζα ζπλεηζθέξνπλ ην 50% ηνπ
κεληαίνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο θιίκαθαο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθφ δεισζέλ εηζφδεκά ηνπο.
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ΚΛΗΜΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΓΟΝΔΧΝ
Ζ θιίκαθα ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ γνλέσλ θαζνξίδεηαη απφ ην εηήζην δεισζέλ νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ πίλαθα 4 θαζψο θαη ησλ εηζνδεκάησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 6. Σν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο θνξνινγηθήο
δήισζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ζηα Παξαξηήκαηα Αγσγήο (δελ πξνζκεηξάηαη ζην
εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ην εθάπαμ - απνδεκίσζε ησλ γνλέσλ).
Οη ππάιιεινη Σξαπεδψλ, ΓΔΚΟ θιπ., εθφζνλ εηζπξάηηνπλ επίδνκα γηα παηδηθφ ζηαζκφ, ζα ην
θαηαβάιινπλ ζην ζχλνιφ ηνπ (αλεμαξηήησο εάλ ην εηζπξάηηνπλ πξνζσπηθά απηνί ή εάλ ην θαηαβάιινπλ νη
ππεξεζίεο ηνπο απεπζείαο ζην Ν.Π.), εθηφο εάλ ην πνζφ είλαη κηθξφηεξν ηεο εηζθνξάο ηεο θιίκαθαο, νπφηε
ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηε δηαθνξά.
Από 22.001,00 €
Από 25.001,00 €
Από 30.001,00 €
Από 35.001,00 €
Από 40.001,00 €
Από 45.001,00 €
Από 50.001,00 €
Από 55.001,00 €
Από 60.001,00 €
Από 65.001,00 €
Από 70.001,00 €
Από 80.001,00 €

έσο
έσο
έσο
έσο
έσο
έσο
έσο
έσο
έσο
έσο
έσο
Καη

25.000,00 €
30.000,00 €
35.000,00 €
40.000,00 €
45.000,00 €
50.000,00 €
55.000,00 €
60.000,00 €
65.000,00 €
70.000,00 €
80.000,00 €
άλσ

κεληαίσο πνζό
κεληαίσο πνζό
κεληαίσο πνζό
κεληαίσο πνζό
κεληαίσο πνζό
κεληαίσο πνζό
κεληαίσο πνζό
κεληαίσο πνζό
κεληαίσο πνζό
κεληαίσο πνζό
κεληαίσο πνζό
κεληαίσο πνζό

35,00 €
46,00 €
65,00 €
81,00 €
100,00 €
122,00 €
144,00 €
180,00 €
200,00 €
227,00 €
263,00 €
300,00 €

Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ή νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πξέπεη λα δειψλεηαη εγγξάθσο θαη
έγθαηξα ζην Γξαθείν ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, γηα λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο
ζπλεηζθνξάο.
ΓΗΑΚΟΠΖ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΠΑΗΓΗΧΝ
Ζ δηαθνπή θηινμελίαο ησλ παηδηψλ απφ ηα Παξαξηήκαηα Αγσγήο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ελεξγείηαη
πάληνηε κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
1. Μεηά απφ αίηεζε ηνπ γνλέα, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ιφγνο πνπ δεηά ηε δηαγξαθή.
2. Όηαλ ην παηδί απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα πάλσ απφ έλα κήλα (ζπλερφκελα) θαη κεηά απφ έγγξαθε
εηδνπνίεζε απφ ην Ννκηθφ Πξφζσπν.
3. Όηαλ νη γνλείο δε ζπκκνξθψλνληαη θαη’ εμαθνινχζεζε κε ην πξφγξακκα ηνπ σξαξίνπ θαη ηνπο φξνπο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ.
4.Όηαλ ηα λήπηα ζπκπιεξψλνπλ ηε λφκηκε ειηθία γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Νεπηαγσγείν.
5. Όηαλ εκθαληζηνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ή ζηελ πγεία ησ παηδηψλ, πνπ δε κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ απφ ην ηαζκφ, αθνχ πξνεγεζεί επηθνηλσλία γηα ελεκέξσζε κε ηνπο γνλείο.
6. Όηαλ νη γνλείο δελ θαηαβάιινπλ ηε νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά πνπ ηνπο αλαινγεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
πέξαλ ηνπ ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενχληαη, ρσξίο λα ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο, κεηά απφ
έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο.
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΒΡΔΦΧΝ ΚΑΗ ΝΖΠΗΧΝ
Με ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαηά ην κήλα επηέκβξην ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο Παηδηθνχο
ηαζκνχο βαζηθφ κέιεκα, ηφζν ησλ γνλέσλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη ε νκαιή πξνζαξκνγή ησλ
παηδηψλ ζ’ απηνχο. Γηα ην ιφγν απηφ εθαξκφδεηαη ε εμήο δηαδηθαζία:
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1. Ζ παξακνλή ησλ βξεθψλ ζην ηαζκφ ηελ πξψηε εβδνκάδα είλαη νιηγφσξε. Οη εθπαηδεπηηθνί
πξνζέξρνληαη ζην ίδην σξάξην 8 π.κ. – 2 κ.κ. θαη ν θαζέλαο ππνδέρεηαη θαη απαζρνιεί ηα παηδηά ηεο νκάδαο
ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη ε αβίαζηε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ θαη ε αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ ζηαδηαθά,
ψζηε απφ ηε δεχηεξε εβδνκάδα λα παξακέλεη ζην Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ θαλνληθφ σξάξην.
2.Γηα ηα λήπηα πνπ γηα πξψηε θνξά πεγαίλνπλ ζε Βξεθνλεπηαθφ-Παηδηθφ ηαζκφ αθνινπζείηαη παξφκνηα
δηαδηθαζία, δειαδή ηεο νιηγφσξεο παξακνλήο, κέρξη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηα πξνυπάξρνληα ηκήκαηα.
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΟΝΔΧΝ
Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζεσξνχκε φηη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Γηα ην ιφγν απηφ παξαθαινχκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ γίλνληαη
κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ζαο ζε πηζαλά πξνβιήκαηα εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ
ζαο.
ηελ αίηεζε εγγξαθήο – επαλεγγξαθήο παξαθαινχκε λα γξαθνχλ ζηαζεξά, θηλεηά ηειέθσλα θαη ηειέθσλα
έθηαθηεο αλάγθεο.
Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 51/2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Αγσγήο, Φξνληίδαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Ζιηνχπνιεο (Κ.Α.Φ.Α.Γ.ΖΛ.) ΠΑΤΛΟ
ΠΔΝΣΑΡΖ» θαη κε ηελ αξηζ. …/2014 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο.
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ΒΔΒΑΗΧΖ ΤΓΔΗΑ ΒΡΔΦΧΝ ΚΑΗ ΝΖΠΗΧΝ
( ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Παηδίαηξν )
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΠΑΗΓΗΟΤ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΔΧ:
1. Πεξηγελλεηηθή θαηάζηαζε:………….......................................................................
.………………………………………………………………………………………
2.Φπρνθηλεηηθή Αλάπηπμε:…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3. Οκηιία:……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4. ε θαηαθαηηθέο πεξηπηώζεηο ζεκεηώζαηε κε Υ ην αλάινγν ηεηξάγσλν:
ΑΘΔΝΔΗΑ
Ηιαξά
Δξπζξά
Παξσηίηηδα
Αλεκνβινγηά
Οζηξαθηά

Υ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ΑΘΔΝΔΗΑ
Αιιεξγία& πνπ
παζηηθή βξνρίηηο
Δπηιεςία
Ππξεηηθνί ζπαζκνί
Έιιεηςε Δλδύκνπ

Υ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Άιια λνζήκαηα:……………………………………………………………………......
5.Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο:
ΔΠΔΜΒΑΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ

6. Παίξλεη θάξκαθα γηα ρξόλην λόζεκα θαη πνηά:……………………………….......
…………………………………………………………………………………….....
7. Δκβόιηα: (Φσηναληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ παηδηνύ κε ηα ζρεηηθά εκβόιηα πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ Παηδηάηξνπ ζηελ αληίζηνηρε ζεηξά δόζεο εκβνιίνπ).
Γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο ην πηζηνπνηεηηθό πγείαο ζα ζπλνδεύεηαη θαη από έθζεζε ηνπ εηδηθνύ
(Φπρνιόγνπ ή Γισζζνιόγνπ).
Ο/Ζ ……………………………………………………………κπνξεί λα θηινμελεζεί ζε Παηδηθό ηαζκό.
(Ολνκαηεπώλπκν ,εκεξνκελία ,ζθξαγίδα θαη ηειέθσλα Παηδηάηξνπ )
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
(2)

Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη:

Απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ, όπωο απηνί δηαηππώλνληαη ζηελ κε αξ. πξωη.
αλαθνίλωζε εγγξαθήο βξεθώλ θαη λεπίωλ ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «Κέληξν, Αγωγήο Φξνληίδαο θαη Αιιειεγγύεο
Δήκνπ Ηιηνύπνιεο(ΚΑΦΑΔΛ)ΠΑΤΛΟ ΠΕΝΣΑΡΗ» γηα ην ρνιηθό Έηνο 2014-2015

(4)
Ζκεξνκελία:

……….2014……

Ο – Ζ Γει.
(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ
8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή
ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.
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ΔΝΖΜΔΡΧΖ
αο ελεκεξψλνπκε φηη πξφζεζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ ΚΑΦΑΓΖΛ ΠΑΤΛΟ ΠΔΝΣΑΡΖ είλαη λα εληαρζνχλ ζηε
Γξάζε « Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο ( ΔΠΑ)» νη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Α΄ ,
Γ΄ , Γ΄- Β΄, Δ΄ θαη Ζ΄ πνπ βξίζθνληαη αληίζηνηρα ζηελ νδφ Αζελαδψξνπ 63-65 , Φαξξψλ 9, Σζακαδνχ 12 ,
Κχπξνπ –αληνξίλεο , Αγακέκλσλνο 3 .
ηελ αλσηέξσ δξάζε ζα δνζνχλ αξθεηέο ζέζεηο απφ θάζε παξάξηεκα . Σα λήπηα θαη βξέθε πνπ ζα
θαηαηαρηνχλ ζηνπο πίλαθεο επηιερζέλησλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ απηνκάησο απνθιείνληαη απφ
ηνπο πίλαθεο κνξηνδφηεζεο ηνπ ΝΠΓΓ ΚΑΦΑΓΖΛ ΠΑΤΛΟ ΠΔΝΣΑΡΖ έηζη ψζηε λα εληαρζνχλ φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξα βξέθε θαη λήπηα ζηα παξαξηήκαηα Αγσγήο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ΚΑΦΑΓΖΛ
Γήκνπ Ζιηνχπνιεο .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο :
1. ην Γξαθείν ηνπ ΝΠΓΓ ΚΑΦΑΓΖΛ (Νηθνκάρνπ 18 Αζήλα ) ηει. 2109958084-89
2. ηα Γξαθεία Αζελψλ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. ( Μπιιέξνπ 73-75 , Αζήλα ) ηει. 2131320600
3. ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. : www.eetaa.gr.- παηδηθνί ζηαζκνί

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 143/2014 θαη είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν.
Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΗΧΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Κ.εθηειήο, Δ.Εαλληά, Δ.Γεσξγάθεο, Π.Λνχβαξε-Γάζπαξε,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Κ.Παπαδφπνπινο,Δ.Αλησλίνπ,Π.Βηδάιεο, Α.Μαξθνπιάθε,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 16.4.2014

Ο.Κσλζηαληηλφπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γεκεηξφπνπινο,Υ.Γηαλλάθεο,Υ.Καιιαξχηεο,Γ.Γηαλλφπνπινο,
Η.Αληδηλάο,Π.Κπξηαθνπιέαο, Μ.Αλδξνπιάθε-Ληάπε,

ΗΧΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Α.Κνληνλίθαο,Β.Βαζηιαθφπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινχδεο,
Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλψζηνπ, Υ. Κνιηνθψηεο, Π. Γηαλλφπνπινο,
Α.Κσλζηαληέαο,Γ.Αξακπαηδήο , Γ. Πίζζαο, Α. Σζαηζνχιε,
Π.Μαξγαξψλεο,Θ.Λαγθαδηλφο, Γ.Παληαδφπνπινο, Γ. Μπελάο,
Η.Πνχινο, Π.Παηζαβφο, Α. Πίθνπια, Υ. Κνθνηίλεο, Γ. φθεο
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