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ΔΩΡΕΑΝ
ΤΡΟΦΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ
Με τθν παροφςα ανακοίνωςθ, το Ν.Π.Δ.Δ. «Κζντρο Αγωγισ, Φροντίδασ & Αλλθλεγγφθσ
Διμου Θλιοφπολθσ ( Κ.Α.Φ.Α.Δ.Θ.Λ.) ΠΑΤΛΟ ΠΕΝΣΑΡΘ» απευκφνεται ςτισ εργαηόμενεσ
και άνεργεσ μθτζρεσ που είναι κάτοικοι ι / και Δθμότεσ Διμου Θλιοφπολθσ και επικυμοφν
να εγγράψουν τα βρζφθ ι νιπιά τουσ ςτθ δφναμθ των Ραιδικϊν & Βρεφονθπιακϊν
Στακμϊν του Νομικοφ Ρροςϊπου για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ΧΩΡΙ ΣΘΝ ΚΑΣΑΒΟΛΘ
ΣΡΟΦΕΙΩΝ, γνωςτοποιϊντασ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ:
Α.ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
Το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Κζντρο Αγωγισ, Φροντίδασ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Θλιοφπολθσ
(Κ.Α.Φ.Α.Δ.Θ.Λ.) ΠΑΤΛΟ ΠΕΝΣΑΡΘ» ζχει ςτθ δφναμι του οκτϊ (8) Ραραρτιματα Αγωγισ,
τα οποία λειτουργοφν ςτισ εξισ διευκφνςεισ:
01. Α’ Παράρτθμα Αγωγισ
Ακθνοδϊρου 65
Σθλ. 210- 9958862
02. Β’ Παράρτθμα Αγωγισ
Χίου 34
Σθλ. 210-9963720
03. Γ’ Παράρτθμα Αγωγισ
Ψαρϊν 9
Σθλ. 210- 9922211
04. Δ’ Παράρτθμα Αγωγισ
Σςαμαδοφ 12
Σθλ. 210- 9917726
05. Ε’ Παράρτθμα Αγωγισ
Κφπρου & αντορίνθσ
Σθλ. 210- 9710397
06. Η’ Παράρτθμα Αγωγισ
Παράςχου 26
Σθλ. 210- 9932623
07. Θ’ Παράρτθμα Αγωγισ
Αγαμζμνονοσ 3
Σθλ. 210- 9910932
08. Ι’ Παράρτθμα Αγωγισ
Κεφαλλθνίασ & Μεςςθνίασ
Σθλ. 210- 9944967
Τα Ραρ/τα Αγωγισ λειτουργοφν βάςει του Ρρότυπου Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Δθμοτικϊν
Ραιδικϊν & Βρεφ/κϊν Στακμϊν ΦΕΚ 4249/Τεφχ. Β/5-12-2017.
Εγγραφζσ
α) Στα Ραραρτιματα Αγωγισ Β’, Γϋ & Ηϋ εγγράφονται νιπια γεννθκζντα το ζτοσ 2017 και
τουσ μινεσ Ιανουάριο , Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018 . (το Νθπιαγωγείο εγγράφονται
υποχρεωτικά τα παιδιά που ζχουν γεννθκεί από 1-1-2015 ζωσ 31-12-2016).

β) Στα Ραραρτιματα Αγωγισ Αϋ, Δϋ, Εϋ εγγράφονται βρζφθ από 8 μθνϊν και νιπια ζωσ τθν
θλικία που εγγράφονται ςτο Νθπιαγωγείο.(Βρζφθ είναι τα παιδιά που ζχουν γεννθκεί από
1/4/2018 ζωσ ςτισ 31/12/2019 και Νιπια τα παιδιά που ζχουν γεννθκεί από 1/1/2017
ζωσ 31/3/2018)
γ) Στο Θϋ Ραράρτθμα Αγωγισ εγγράφονται νιπια θλικίασ από 18 μθνϊν ζωσ τθν θλικία που
εγγράφονται ςτο νθπιαγωγείο.(Παιδιά γεννθκζντα από 1/1/2017 ζωσ 1/3/2019)
δ) Στo Ιϋ Ραράρτθμα Αγωγισ εγγράφονται βρζφθ που ζχουν γεννθκεί από 1/4/2018 ζωσ &
31/12/2019.
Β.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΘ
 Στα Ραραρτιματα Αγωγισ εγγράφονται βρζφθ και νιπια αποδεδειγμζνα
εργαηόμενων και άνεργων μθτζρων που είναι κάτοικοι ι / και δθμότεσ
Θλιοφπολθσ.
 Για τθν εγγραφι των παιδιϊν κατά τθν περίοδο 2020-2021 λαμβάνεται υπόψθ θ
θλικία που κα ζχουν τθν 01/09/2020.
 Οι αιτιςεισ εγγραφισ οι οποίεσ υπζχουν & κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ κα
υποβάλλονται ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ
ςτθν
διεφκυνςθ του ιςτότοπου http:
//aitiseisvn.ilioupoli.gr ςτο χρονικό διάςτθμα από 22/05/2020 ζωσ 14/06/2020
και ϊρα 24:00. Το πλθροφοριακό ςφςτθμα κα ανοίξει ςτισ 18/05/2020.
ΠΡΟΟΧΘ: Από τισ 00:00 ζωσ τισ 01:00 κάκε μζρα το ςφςτθμα δε κα λειτουργεί για
προγραμματιςμζνθ ςυντιρθςθ και αναβάκμιςθ.

 Οι γονείσ κα αποςτείλουν είτε ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ςτο mail του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΘΛ.
ΠΑΤΛΟ ΠΕΝΣΑΡΘ kafadil@ilioupoli.gr είτε ταχυδρομικά ςτθ Δ/νςθ : Νικομάχου
18 ,Θλιοφπολθ ,ςυμπλθρωμζνθ, εκτυπωμζνθ και υπογεγραμμζνθ τθν
θλεκτρονικι τουσ αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά που κα αποδεικνφουν τα κατά
διλωςθ ςτοιχεία από 22/5/2020 ζωσ 14/06/2020.

 Οι προςωρινοί πίνακεσ μοριοδότθςθσ κα αναρτθκοφν ςτο πίνακα ανακοινϊςεων
του Νομικοφ Ρροςϊπου και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Θλιοφπολθσ ζωσ τισ 10
Ιουλίου 2020.
 Ενςτάςεισ κα αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτο mail του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΘΛ.
ΠΑΤΛΟ ΠΕΝΣΑΡΘ kafadil@ilioupoli.gr από 11 Ιουλίου ζωσ και 13 Ιουλίου
2020.
 Δικαίωμα εγγραφισ ζχουν τα παιδιά που είναι ςωματικά και ψυχικά υγιι, κακϊσ
και αρτιμελι, ενϊ αποκλείεται θ εγγραφι παιδιϊν που πάςχουν από μεταδοτικά
νοςιματα.
 Πταν οι αιτιςεισ που υποβάλλονται για εγγραφι υπερβαίνουν τον αρικμό των
διακζςιμων κενϊν κζςεων των Ραραρτθμάτων, τότε οι τοποκετιςεισ των παιδιϊν
ςε αυτά κα γίνονται με τθ ςειρά προτεραιότθτασ ςτθ κατάταξθ, ανάλογα βεβαίωσ
με τισ διακζςιμεσ κενζσ κζςεισ ανά θλικιακι κατθγορία.

θμειϊνονται ειδικότερα τα εξισ:
 Για τον υπολογιςμό του ςυνολικοφ ετιςιου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ
προςμετρείται το ςφνολο των ειςοδθμάτων και των δυο γονζων, όπωσ αυτά
δθλϊνονται ςτθ
διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, (ζντυπο Ε1) δθλαδι
ειςοδιματα που αποκτικθκαν από 1/1/2019 ζωσ 31/12/2019, πίνακασ 4 & 6 τθσ
ανωτζρω διλωςθσ.
 Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ μορίων προςμετρείται αυςτθρά το ςυνολικό ειςόδθμα
τθσ οικογζνειασ, ςυνυπολογίηοντασ και τθν αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ (Ζντυπο
ΕΝΦΙΑ).
 Στθν περίπτωςθ των νεοπροςλαμβανομζνων που δεν διακζτουν ακόμθ ζνςθμα,
υποχρεοφνται να τα προςκομίςουν όταν τουσ ηθτθκοφν, ςτα γραφεία του
ΚΑΦΑΔΘΛ.
 Στθν περίπτωςθ που οι γονείσ του παιδιοφ ςυμβιϊνουν με ςφμφωνο ςυμβίωςθσ,
υποχρεοφνται να προςκομίςουν και οι δφο πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ
Κατάςταςθσ, αντίγραφο Φορολογικισ Διλωςθσ (Ε1) και αντίγραφο εκκακαριςτικοφ
ςθμειϊματοσ του τρζχοντοσ Οικ. Ζτουσ.

Ζνταξθ ςτο Πρόγραμμα ΕΠΑ τθσ Ε.Ε.Σ.Α.Α
Το ΚΑΦΑΔΘΛ κα ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ & Επαγγελματικισ
Ηωισ (ΕΠΑ)» με τθν ζνταξθ των Βρεφονθπιακϊν Στακμϊν Αϋ (Ακθνοδϊρου 63-65), Γϋ
(Ψαρϊν 9), Δϋ (Τςαμαδοφ 12), Εϋ (Κφπρου & Σαντορίνθσ) και Θ’ (Αγαμζμνονοσ 3).
Επιςθμάνεται ότι οριςμζνεσ μθτζρεσ ζχουν δικαίωμα υποβολισ παράλλθλθσ αίτθςθσ για
εγγραφι του παιδιοφ τουσ και ςτθ Δράςθ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ & Επαγγελματικισ
Ηωισ (ΕΣΡΑ)» και ςτο ΚΑΦΑΔΘΛ, με τουσ όρουσ που κζτει το κάκε πρόγραμμα.
ΠΡΟΟΧΘ: ε περίπτωςθ που γίνει δεκτι θ αίτθςθ για εγγραφι παιδιοφ μζςω ΕΠΑ,
αυτόματα διαγράφεται από τον πίνακα μοριοδότθςθσ του ΚΑΦΑΔΘΛ, προκειμζνου να
γίνει δυνατι θ ζνταξθ όςο το δυνατόν περιςςότερων παιδιϊν ςτα Παραρτιματα Αγωγισ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε:
1. Στο Γραφείο του ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΘΛ (Νικόμαχου 18, Θλιοφπολθ) τθλ. 2109958084-89 &
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Θλιοφπολθσ,
2. Στα Γραφεία Ακθνϊν τθσ Ε.Ε.Σ.Α.Α. (Μυλλζρου 73-75, Ακινα) τθλ. 2131320600,
3. τθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Ε.Σ.Α.Α.: www.eetaa.gr. Αρχικι ςελίδα - Παιδικοί ςτακμοί Ανακοινϊςεισ.

ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΘ
01. Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ (ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου)
και όπου αυτό δεν είναι εφικτό λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ του παιδιοφ ι
και λθξιαρχικι πράξθ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ.
02. Ατομικό δελτίο υγείασ για τθ ςωματικι & πνευματικι υγεία του παιδιοφ &
φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείασ, ςυμπλθρωμζνο με πλιρθ ςτοιχεία
των εμβολιαςμϊν, που προβλζπονται κάκε φορά ανάλογα με τθν θλικία του
όπωσ προβλζπεται από το Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν και ςφμφωνα

με το Ρρόγραμμα Εμβολιαςμϊν Ραιδιϊν και Εφιβων 2019 του Υπουργείου
Υγείασ (ΑΔΑ: 6ΧΘ2465ΦΥΟ-ΚΟΜ).
03. Αντίγραφο Eντφπου Φορολογικισ Διλωςθσ (Ε1) τρζχοντοσ οικονομικοφ
ζτουσ και εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ (δθλ. ειςοδιματα που
αποκτικθκαν από 1/1/2019 ζωσ 31/12/2019). Σε περίπτωςθ Συμφϊνου
Συμβίωςθσ - Χωριςτισ Διλωςθσ υποχρεοφνται και οι 2 γονείσ να
κατακζςουν αντίγραφο εντφπου Φορολογικισ Διλωςθσ (Ε1) και
εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ ι βεβαίωςθ από τθν Εφορία απαλλαγισ για
μθ υπόχρεουσ υποβολισ Φορολογικισ Διλωςθσ.
04. Βεβαίωςθ εργαςίασ τθσ μθτζρασ από τον εργοδότθ ςτθν οποία να φαίνεται
ότι κατά το διάςτθμα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, θ μθτζρα
ιταν εργαηόμενθ. Επίςθσ, βεβαίωςθ ενςιμων από τον αςφαλιςτικό φορζα
για τισ εργαηόμενεσ ςτον ιδιωτικό τομζα ι βεβαίωςθ μθ οριςτικοποιθμζνων
ενςιμων για τισ νεοπροςλαμβανόμενεσ.
Επιπλζον μόνο για τουσ νεοπροςλθφκζντεσ αντίγραφο αναγγελίασ
πρόςλθψθσ (Εντφπο Ε3) τθσ αιτοφςασ μαηί με το ζντυπο Ε4 (ετιςιοσ πίνακασ
προςωπικοφ). Τζλοσ, βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα για τουσ
ελεφκερουσ επαγγελματίεσ ι οποιοδιποτε δθμόςιο ζγγραφο που
αποδεικνφει τθν εργαςία.
05. Βεβαίωςθ ανεργίασ μθτζρασ από τον ΟΑΕΔ ι κάρτα ανεργίασ ςε ιςχφ.
06. Αποδεικτικό διεφκυνςθσ κατοικίασ (λογαριαςμόσ ΟΤΕ ι ΔΕΘ ι ΕΥΔΑΡ).
07. Σε περίπτωςθ ενοικίαςθσ ακινιτου οφείλει να κατακζςει αντίγραφο
θλεκτρονικισ υποβολισ διλωςθσ μίςκωςθσ κατοικίασ από www.aade.gr /
Υπθρεςίεσ προσ πολίτεσ / Ακίνθτα / Μιςκωτιρια Ακινιτων).
08. Υπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ των όρων τθσ ανακοίνωςθσ.
09. Υπεφκυνθ διλωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ, ςτθν οποία αναγράφονται οι
αλλαγζσ που πικανϊσ προζκυψαν το τρζχον ζτοσ (π.χ. γζννθςθ και άλλου
παιδιοφ, αναπθρία, πολυτεκνία κ.ά.) και τθσ γνθςιότθτασ των αντιγράφων.

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ
01. Άδεια παραμονισ για αλλοδαποφσ γονείσ και παιδιά.
02. Αντίγραφο απόφαςθσ Υγειονομικισ Επιτροπισ ςε ιςχφ, για ποςοςτό αναπθρίασ
γονζων ι τζκνων 67%, για ειςοδιματα ζωσ 40.000,00€.
03. Ζγγραφα από Νοςοκομείο που αποδεικνφουν αςκζνεια, ςυνοδευόμενα από
υπεφκυνθ διλωςθ.
04. Σε περίπτωςθ διαηυγίου προςκομείται πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ ι επιμζλειασ
του παιδιοφ ι τθν κατατεκειμζνθ αγωγι ι Υπεφκυνθ Διλωςθ για πρόςφατθ
διάςταςθ με υποχρεωτικι προςκόμιςθ αγωγισ ςτθν εγγραφι.
05. Βεβαίωςθ από Σχολι φοίτθςθσ για γονζα φοιτθτι Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
(ςε α’ πτυχίο).
06. Βεβαίωςθ από Σχολι φοίτθςθσ ενιλικου τζκνου τθσ οικογζνειασ (ςε α’ πτυχίο).
07. Βεβαίωςθ από ςτρατολογικό γραφείο για γονζα ςτρατιϊτθ.
08. Βεβαίωςθ από Τράπεηα για λιψθ δανείου α’ κατοικίασ.
09. Λθξιαρχικι Ρράξθ κανάτου γονζα.
10. Ζγγραφο από κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου που να βεβαιϊνει τθν απορία ι
τθν κάρτα απορίασ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ - ΜΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ

ΜΟΡΙΑ

Ραιδιά που φοιτοφςαν μζςω ΚΑΦΑΔΘΛ το ςχολικό ζτοσ 2019-2020

130

Δθμότθσ, κάτοικοσ, δθμότθσ και κάτοικοσ

30

Μονογονεϊκι οικογζνεια
30

Χθρεία
Διαηευγμζνοι
Άποροι

10

Αρικμόσ ανιλικων τζκνων ςτθν οικογζνεια (για κάκε παιδί)

5

Δίδυμα ι τρίδυμα τζκνα που αιτοφνται εγγραφισ ςε παράρτθμα αγωγισ

15

Ενιλικασ που ςυνεχίηει ςπουδζσ βάςθ βεβαίωςθ ςχολισ (για κάκε παιδί)

5

Στθν οικογζνεια του νθπίου άτομο α’ βακμοφ ςυγγζνειασ με αναπθρία
πάνω από 67%, με ειςοδιματα ζωσ 40.000,00€

30

Στθν οικογζνεια του νθπίου άτομο α’ βακμό ςυγγζνειασ με ςοβαρι
αςκζνεια, με γνωμάτευςθ Νοςοκομείου, με ειςόδθμα ζωσ 40.000,00€

30

Γονζασ φοιτθτισ ζωσ 30 ετϊν (ςε α’ πτυχίο)

10

Γονζασ φοιτθτισ από 30 ετϊν και άνω (ςε α’ πτυχίο)

5

Γονζασ ςτρατιϊτθσ

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ – ΜΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ

ΜΟΡΙΑ

Εργαηόμενθ μθτζρα

20

Κατοικία με ενοίκιο

15

Κατοικία ιδιόκτθτθ με δάνειο (α’ κατοικία)

15

Μζχρι 22.000,00 € ςφνολο ειςοδθμάτων ακροιςτικά

100

22.001,00 € - 25.000,00 € ςφνολο ειςοδθμάτων ακροιςτικά

90

25.001,00 € - 30.000,00 € ςφνολο ειςοδθμάτων ακροιςτικά

80

30.001,00 € - 35.000,00 € ςφνολο ειςοδθμάτων ακροιςτικά

70

35.001,00 € - 40.000,00 € ςφνολο ειςοδθμάτων ακροιςτικά

60

40.001,00 € - 45.000,00 € ςφνολο ειςοδθμάτων ακροιςτικά

50

45.001,00 € - 50.000,00 € ςφνολο ειςοδθμάτων ακροιςτικά

40

50.001,00 € και άνω

30

ΠΡΟΟΧΗ
ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΙΣΗΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ
ΓΟΝΕΙ ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ ΑΣΟΜΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΤΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΤ ΚΑΘΩ ΚΑΙ
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Ή ΑΙΣΗΕΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ
ΑΣΕΛΩ ΕΜΒΟΛΙΑΜΕΝΑ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΩΝ

1. Οι Ραιδικοί & Βρεφονθπιακοί Στακμοί του Νομικοφ Ρροςϊπου λειτουργοφν από 1θ
επτεμβρίου ζωσ 31 Ιουλίου,
2. Οι ϊρεσ λειτουργίασ τουσ είναι από 7:00 ζωσ 16:00,
3. Δε λειτουργοφν Σάββατα, Κυριακζσ και τισ θμζρεσ αργίασ των Δθμοςίων
Υπθρεςιϊν,
4. Δε λειτουργοφν κατά τισ περιόδουσ:
 από 1θ ζωσ 31θ Αυγοφςτου
 από 24θ Δεκεμβρίου ζωσ και 6θ Ιανουαρίου (εορτι Χριςτουγζννων)
 από Μεγάλθ Πζμπτθ ζωσ και Κυριακι του Θωμά. (εορτι Ράςχα)
ΠΡΟΕΛΕΤΘ – ΑΠΟΧΩΡΘΘ ΠΑΙΔΙΩΝ
1. Θ προςζλευςθ των νθπίων γίνεται από 7:00 ζωσ 8:45 πμ. Μετά τθν ϊρα αυτι δε γίνονται
δεκτά βρζφθ και νιπια, εκτόσ εξαιρετικϊν περιπτϊςεων, για τισ οποίεσ οι γονείσ
υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν τθν Υπεφκυνθ του Στακμοφ.
2. Θ αποχϊρθςθ των παιδιϊν γίνεται από 13:00 – 13:30 και από 15:00 - 15:45. Κατ’
εξαίρεςθ δφναται να παραλαμβάνονται νωρίτερα, εφόςον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, για
τουσ οποίουσ οι γονείσ ενθμερϊνουν τθν Υπεφκυνθ του Στακμοφ.
3. Θ παραλαβι των παιδιϊν γίνεται από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ τουσ ι από άλλο
ενιλικο άτομο το οποίο όμωσ ζχει εξουςιοδοτθκεί εγγράφωσ από τουσ γονείσ και ζχει
δθλωκεί ςτθν Υπεφκυνθ του Ραραρτιματοσ.
ΠΡΟΑΡΜΟΓΘ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΘΠΙΩΝ
Για τθν ομαλι προςαρμογι των βρεφϊν & νθπίων κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ,
το Σεπτζμβριο, θ παραμονι ςτο Στακμό τθν 1θ εβδομάδα είναι ολιγόωρθ. Οι
εκπαιδευτικοί υποδζχονται & απαςχολοφν τα παιδιά τθσ ομάδασ τουσ για λίγεσ ϊρεσ. Με
αυτό τον τρόπο γίνεται θ αβίαςτθ προςαρμογι του παιδιοφ και θ ανεξαρτθτοποίθςι του
ςταδιακά, ϊςτε από τθ 2θ εβδομάδα να παραμζνει ςτο Βρεφονθπιακό Στακμό το ωράριο
που επικυμεί ο γονζασ.
ΔΙΑΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στα φιλοξενοφμενα παιδιά ςτα Ραραρτιματα Αγωγισ παρζχεται θ ενδεικνυόμενθ
ποιοτικά & ποςοτικά τροφι, που παραςκευάηεται ςτα μαγειρεία των Στακμϊν από
αρίςτθσ ποιότθτασ υλικά.
Το μθνιαίο διαιτολόγιο ςυντάςςεται με τθν εποπτεία του Ραιδιάτρου, ςφμφωνα με το
Ρρότυπο διαιτολόγιο των Ραιδικϊν Στακμϊν που εφαρμόηει τισ ςφγχρονεσ απόψεισ για
τθν υγιεινι διατροφι των παιδιϊν και αναρτάται ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων των
Ραραρτθμάτων Αγωγισ.
Οι ϊρεσ ςίτιςθσ των παιδιϊν είναι:




Ρρωινό
9:00 - 9:30
Δεκατιανό
10:15 - 10:30
Μεςθμεριανό 12:15 - 12:45

ΑΘΕΝΕΙΕ ΠΑΙΔΙΩΝ
Το ΚΑΦΑΔΘΛ υποχρεοφται να δίνει ιδιαίτερθ προςοχι ςτα κζματα τθσ υγείασ, για τθν
αποφυγι πρόκλθςθσ κινδφνων για τα παιδιά ι εξάπλωςθσ μεταδοτικϊν νόςων. Για το λόγο
αυτό οι γονείσ υποχρεοφνται να ζχουν άμεςθ επικοινωνία με τισ Υπεφκυνεσ των
Ραραρτθμάτων Αγωγισ για οποιοδιποτε κζμα αφορά ςτθν υγεία των παιδιϊν τουσ.
Συγκεκριμζνα:
1. Στθν περίπτωςθ αςκζνειασ του παιδιοφ κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του Στακμοφ,
ειδοποιοφνται οι γονείσ να το παραλάβουν και το παιδί παραμζνει εκτόσ του Στακμοφ ζωσ
τθν πλιρθ ανάρρωςι του.
2. Σε περίπτωςθ λοιμϊδουσ νοςιματοσ οι γονείσ υποχρεοφνται να ειδοποιιςουν άμεςα
τθν Υπεφκυνθ του Ραραρτιματοσ Αγωγισ. Θ επιςτροφι του παιδιοφ ςτο ςτακμό πρζπει να
ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ του κεράποντοσ Ραιδιάτρου, ςτθν οποία να αναφζρεται θ
νόςοσ από τθν οποία ζπαςχε το παιδί και να βεβαιϊνεται θ αποκατάςταςθ τθσ υγείασ του.
3. Στθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ ψειρϊν, το παιδί παραμζνει υποχρεωτικά για προλθπτικοφσ
λόγουσ εκτόσ Στακμοφ ζωσ ότου εξαφανιςτοφν εντελϊσ.
4. Σε περίπτωςθ ςοβαροφ ζκτακτου περιςτατικοφ π.χ. ενόσ ατυχιματοσ, ειδοποιείται από
τθν Υπεφκυνθ του Ραραρτιματοσ άμεςα ο Παιδίατροσ, οι γονείσ και οι αρμόδιοι
Προϊςτάμενοι του Νομικοφ Ρροςϊπου. Σε περίπτωςθ δε, ανάγκθσ μεταφοράσ ςε
Νοςοκομείο ειδοποιείται και το ΕΚΑΒ.
ΠΡΟΟΧΘ: Αποκλείεται θ μεταφορά των βρεφϊν και νθπίων με ιδιωτικό αυτοκίνθτο του
προςωπικοφ.
5. Στα πλαίςια προςταςίασ τθσ υγείασ του παιδιοφ, προτεραιότθτα του προςωπικοφ των
Ραραρτθμάτων Αγωγισ είναι θ πιςτι εφαρμογι των απαραίτθτων μζτρων υγιεινισ και
αςφάλειασ. Σφμφωνα με αυτά, το προςωπικό υποβάλλεται τακτικά ςε προλθπτικό ζλεγχο
και εφοδιάηεται με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείασ, που κεωρείται από τθν αρμόδια
υγειονομικι υπθρεςία.

ΔΙΑΚΟΠΘ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
Θ διακοπι φιλοξενίασ των παιδιϊν από τα Ραραρτιματα Αγωγισ του Νομικοφ Ρροςϊπου
ενεργείται πάντοτε μετά από απόφαςθ του Δ.Σ. του ΚΑΦΑΔΘΛ και εφόςον ςυντρζχουν οι
παρακάτω προχποκζςεισ:
1. Μετά από αίτθςθ του γονζα, ςτθν οποία κα αναφζρεται ο λόγοσ που ηθτά τθ διαγραφι.
2. Πταν το παιδί απουςιάηει αδικαιολόγθτα πάνω από ζνα μινα ςυνεχόμενα και μετά από
ζγγραφθ ειδοποίθςθ των γονζων από το Νομικό Ρρόςωπο.
3. Πταν οι γονείσ και παρά τισ ζγγραφεσ ειδοποιιςεισ δε ςυμμορφϊνονται κατ’
εξακολοφκθςθ με το πρόγραμμα του ωραρίου και τουσ όρουσ λειτουργίασ του Νομικοφ
Ρροςϊπου.
4. Πταν τα νιπια ςυμπλθρϊνουν τθ νόμιμθ θλικία για τθν εγγραφι τουσ ςτο Νθπιαγωγείο.
5. Πταν εμφανιςτοφν ςοβαρά προβλιματα ςτθ ςυμπεριφορά ι ςτθν υγεία των παιδιϊν,
που δε μποροφν να αντιμετωπιςτοφν από το Στακμό, αφοφ προθγθκεί ενθμζρωςθ των
γονζων.
ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΓΟΝΕΩΝ
Θ ενεργι ςυμμετοχι των γονζων κρίνεται απαραίτθτθ. Για το όφελοσ των παιδιϊν,
παρακαλείςκε για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτισ ςυγκεντρϊςεισ που γίνονται με ςτόχο τθν
ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα που άπτονται ςτθν εκπαίδευςθ και κατ’
επζκταςθ ςτθν εφρυκμθ λειτουργία των Στακμϊν.
Θ παροφςα ανακοίνωςθ εγκρίκθκε με τθν αρικ. 29/2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κζντρο Αγωγισ, Φροντίδασ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Θλιοφπολθσ
(Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΘΛ.) ΠΑΤΛΟ ΠΕΝΣΑΡΘ

ΚΕΝΤΟ ΑΓΩΓΘΣ ΦΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΘΛ.)
«ΡΑΥΛΟΣ ΡΕΝΤΑΘΣ»

ΑΣΟΜΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΤΓΕΙΑ
Ονοματεπωνυμο:…………………………………………
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΓΕΝΝΘΣΘΣ:……/……./…….
ΙΣΟΡΙΚΟ

ΕΤΡΘΜΑ

ΘΜ/ΝΑΙ ΕΞΕΤΑΣΘΣ:…../…./…….
ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ

Α/Α

1.
2.
3.
4.
5
6.
7

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Χρόνια Νοςιματα
Λοιμϊδθ Νοςιματα
Αλλεργία
Νοςθλεία
Χειρουργικζσ Επεμβάςεισ
Ρροβλιματα Συμπεριφοράσ (διαταραχζσ φπνου,
ενοφρθςθ)
Μετά από άςκθςθ (λιποκυμία,προκάρδιο άλγοσ,
εφκολθ κόπωςθ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΘ ΕΞΕΣΑΘ
Φψοσ
Βάροσ
Δζρμα
Σκελετόσ(ςκολίωςθ, κφφωςθ, άλλα
Οπτικι Οξφτθτα
Δεξιό μάτι, Αριςτερό μάτι, Στραβιςμόσ
Αχρωματοψία
Ακοι
Δόντια
Κυκλοφορικό
Αρτθριακι πίεςθ,ψθλάφιςθ μθριαίων, φυςιματα
Γεννθτικά όργανα
Άλλα ευριματα

11. Μπορεί να πάρει μζροσ ςε όλεσ τισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ; ΝΑΙ…. Πχι…..

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

Να ςυμπλθρωκοφν από τον παιδίατρο του παιδιοφ με ζνα √ τα εμβόλια που ζχουν γίνει, ςτθ δε
τελευταία δόςθ, να αναγράφεται θ θμερομθνία που αυτι ζγινε
ΕΜΒΟΛΙΑ

θ

1 ΔΟΣΘ

Θ

2 ΔΟΣΘ

Θ

3 ΔΟΣΘ

Διφκερίτιδασ
Τετάνου
Κοκκφτθ
(DTP ι DTaP)
Ρολυομυελίτιδασ
(Polio)
Αιμόφιλου τθσ
ινφλουζντηασ
(Hib)
Θπατίτιδασ Β
(HepB)
Ιλαράσ
Ερυκράσ
Ραρωτίτιδασ
(MMR)
Φυματίωςθσ
(BCG)
Μθνιγγιτιδόκοκκου
Ρνευμονιόκοκκου
Ανεμοβλογιάσ
Θπατίτιδασ Α

Υπογραφι & Σφραγίδα Ραιδιάτρου

Θ

4 ΔΟΣΘ

Θ

5 ΔΟΣΘ

ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΡΟΣ(1):

ΝΡΔΔ <<ΚΕΝΤΟ ΑΓΩΓΘΣ, ΦΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΔΘΜΟΥ ΘΛΙΟΥΡΟΛΘΣ (ΚΑΦΑΔΘΛ) ΡΑΥΛΟΣ ΡΕΝΤΑΘΣ>>

Ο – Θ Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
Θμερομθνία γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:
Τόποσ Κατοικίασ:

Τθλ:
Οδόσ:

Αρικ:
ΤΚ:
Δ/νςθ Θλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):
(Εmail):
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:

Αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ τουσ όρουσ λειτουργίασ του Ραιδικοφ Στακμοφ , όπωσ αυτοί διατυπϊνονται ςτθν με αρ. πρωτ. 1509/19-5-2020
ανακοίνωςθ εγγραφισ βρεφϊν και νθπίων του Ν.Ρ.Δ.Δ. « Κζντρο, Αγωγισ, Φροντίδασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Θλιοφπολθσ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.Θ.Λ.) ΡΑΥΛΟΣ
ΡΕΝΤΑΘΣ » για το Σχολ.Ζτοσ 2020-2021.
Δεν υπάρχει καμμία αλλαγι ςτθν οικογενειακι μου κατάςταςθ και είναι ωσ ζχει ςτο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.
Υπάρχει αλλαγι ςτθν οικογενειακι μου κατάςταςθ.
Σε περίπτωςθ που μου ηθτθκεί από το ΝΡΔΔ ΚΑΦΑΔΘΛ ΡΑΥΛΟΣ ΡΕΝΤΑΘΣ ΔΘΜΟΥ ΘΛ/ΡΟΛΘΣ διακζτω το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν που ζχω δθλϊςει
ςτθν θλεκτρονικι Αίτθςθ – Διλωςθ εγγραφισ νθπίων που υπζβαλα και οφείλω να τα κατακζςω εντόσ των οριηόμενων θμερομθνιϊν ςφμφωνα με τθν
ανακοίνωςθ. Αν δεν προςκομιςτοφν τα δικαιολογθτικά , θ Αίτθςι – Διλωςι μου κα κεωρείται άκυρθ και κα εξαιρείται τθσ μοριοδότθςθσ.

Θμερομθνία: ………………2020
Ο – Θ Δθλ.

(Υπογραφι)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ
του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να
προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν
δθλοφςα.

Θ Απόφαςθ αυτι πιρε αρικμό 29/2020 και είναι αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο
Μετά τθν ςφνταξι του το πρακτικό υπογράφεται ωσ εξισ:

Θ Πρόεδροσ

ΣΑ ΜΕΛΘ

Διμθτρα Σςιόγγα
Γεωργία Σηοφμα
Ελζνθ Κουτρομάνου
Παντελι Ηωϊλθσ
Θωμάσ Μθλοφλθσ
άββασ Κοτςαρίδθσ
Νικόλαοσ Καραβαγγζλθσ
Δθμιτριοσ ιβρισ
Ακθνά Παπαπζτρου
Άννα Γκιόκα
Ανδρζασ Σςουκαάσ
Αγνι Κεφαλά
Αργφριο Μαρίγκασ

