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Από ηα Πξαθηηθά ηεο 13εο ΣΑΚΣΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ζηηο 2-5-2017
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 124/2017
ΘΔΜΑ: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ
ΔΣΟ 2017-2018, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΑ ΔΠΟΜΔΝΑ ΥΟΛΙΚΑ ΔΣΗ.
ΔΓΓΡΑΦΔ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ.
ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ
ην Γήκν Θεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο, ζήκεξα 2 ηνπ κελφο Καΐνπ, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 19:30 ζπλήιζε
ζε δεκφζηα
ΣΑΘΣΗΘΖ
ζπλεδξίαζε ζην
Γεκνηηθφ
θαηάζηεκα
Θεξαηζηλίνπ, ην
Γεκνηηθφ
πκβνχιην, χζηεξα απφ ηε κε αξηζ. πξση. 22822/28-04-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 2 ηνπ Λ.
3852/2010.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ζαξάληα έλα (41) κειψλ πξνζήιζαλ
θαη ήηαλ παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε ηξηάληα (30) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Αιεμίνπ Θσλ/λνο
Βαξιά ηαπξνχια
Γθξφδνπ Άλλα
Γαβγηψηε Διέλε
Γαζθαιάθεο Δπζηξάηηνο
Γηαθάθε Δπγελία
Γηδπκηψηεο ψδσλ
Ενχπεο Εαραξίαο
Θεφδνηνο Κηιηηάδεο
Θσκαΐδεο Γεκήηξηνο
Θαιακαξάο Γεψξγηνο

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Θαπεηαλίδνπ Διέλε
Θαπνπζίδνγινπ Διέλε
Θαξαγηαλλάθεο Υξήζηνο
Θαξαγηαλλίδεο Παλαγηψηεο
Θαηζαθάδνο Θπξηάθνο
Θνχβαξεο Θσλζηαληίλνο
Ιάινο Κελάο
Ιακπξίδεο Υξήζηνο
Ιεπηνπξγίδνπ Αηθαηεξίλε
Ινχπεο Άγγεινο
Καξηάθεο Ληθφιανο

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Κειάο Φψηηνο
Κηράινγινπ ηπιηαλή
Κπνπδάλε Υξπζνχια
Ληέξνπ Θπξηαθή
Πεξδίθε Παλαγηψηα
Ρέπα-Ληθάλδξνπ
Γαξπθαιιηά
29. αββνπνχινπ Βάηα
30. πξάθνπ ηαπξνχια

ΑΠΟΝΣΔ:
1.
2.
3.
4.
5.

Βξεηηάθνο Ληθφιανο
Γαηζέξε Βαζηιηθή
Θαςνθφιεο Πέηξνο
Θπξακαξγηνχ Διέλε
Θσλζηαληηλίδεο Γεκήηξηνο

6. Καλνπζηάδεο Υαξάιακπνο
7. Κειά-Φαξξνχ Αγγειηθή
8. Κπισλάο Γεψξγηνο
9. Σδαλήο Ινπθάο
10. Σζνχηζαο Ησάλλεο

11. Φσηάθεο Γεψξγηνο

ηε πλεδξίαζε παξεπξέζε ν Γήκαξρνο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο, ν νπνίνο πξνζθιήζεθε λνκίκσο.
Δπίζεο παξεπξέζεθε ε Πξφεδξνο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θεξαηζηλίνπ θα Αλαζηαζία Γξφζνπ.
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Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπλεδξίαζεο παξεπξέζεθαλ ε Γ/ληξηα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Άλλα Σζηκνπνχινπ, ν
Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λεθηάξηνο Σζαγθαιίδεο θαη ν ππάιιεινο ηνπ
ηκήκαηνο Υξήζηνο Κάλνο.
Κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Ληθφιανο Καξηάθεο, θήξπμε
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, εηζήγαγε ην 6ν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα θαη αλαθέξζεθε ζην κε αξ. πξση.
22273/26-4-2017 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Κε γλψκνλα πάληα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ γνλέσλ - θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο καο θαη ηελ νιφπιεπξε
ζσκαηηθή, λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ βξεθψλ θαη παηδηψλ πνπ ζα θηινμελεζνχλ θαη
θέηνο ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ δήκνπ καο ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, θαζψο θαη ηα επφκελα ζρνιηθά έηε,
ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Πξφηππν Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ
(ΦΔΘ497/ηεπρ.Β΄/2002), θαιείζηε λα εγθξίλεηε ζχκθσλα κε ην έλζεην πνπ επηζπλάπηεηαη:
Α) ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Βξεθνλεπηαθψλ θαη Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ Γήκνπ καο,
Β) ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ζηνπο ζηαζκνχο, κέζσ κνξηνδφηεζεο,
θαζψο θαη
Γ) λα νξίζεηε ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ.
Δπηζεκαίλνπκε φηη, γηα ηε δηαθάλεηα θαη αδηαβιεηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ βξεθψλ/παηδηψλ, ε
δηνίθεζε πξνηείλεη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο λα κελ απνηειείηαη απφ πνιηηηθνχο αιιά ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο
θαη ζπγθεθξηκέλα:
1. Σε/Σν Γηεπζχληξηα/ληε Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο.
2. Σελ/ηνλ πξντζηακέλε/λν ηνπ ηκήκαηνο Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ.
3. Κηα Παηδαγσγφ, Τπεχζπλε ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ή παηδηθνχ ζηαζκνχ, πνπ ζα πξνθχςεη χζηεξα απφ
θιήξσζε.
Tν Γεκνηηθφ πκβνχιην άθνπζε ηελ εηζήγεζε θαη έιαβε ππφςε ηνπ:
1. Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2. Σνλ Πξφηππν Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ (ΦΔΘ 497/η.Β΄/2002)
3. Σα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο
θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Ληθφιανο Καξηάθεο έζεζε ην
εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα ζε ςεθνθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο απνπζίαδαλ νη θθ. Γεκνηηθνί χκβνπινη:
ηαπξνχια Βαξιά, Διέλε Γαβγηψηε, Εαραξίαο Ενχπεο, Θσλζηαληίλνο Θνχβαξεο, Κελάο Ιάινο, Υξήζηνο
Ιακπξίδεο, Κειάο Φψηηνο θαη Βάηα αββνπνχινπ.
Θαηφπηλ ηνχηνπ ην ψκα:
ΑΠΟΦΑΙΔ ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ
(Μεηνςεθνύλησλ ησλ θθ. Γεκνηηθώλ πκβνύισλ Γεώξγηνπ Καιακαξά, Παλαγηώηε Καξαγηαλλίδε
θαη Άγγεινπ Λνύπε, νη νπνίνη ςήθηζαλ ΚΑΣΑ)
Δγθξίλεη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, θαζψο θαη ηα επφκελα ζρνιηθά έηε:
Α) Σνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Βξεθνλεπηαθψλ θαη Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ Γήκνπ καο
Β) Σε δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ζηνπο ζηαζκνχο, κέζσ κνξηνδφηεζεο,
κε γλψκνλα πάληα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ γνλέσλ - θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο καο θαη ηελ νιφπιεπξε
ζσκαηηθή, λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ βξεθψλ θαη παηδηψλ πνπ ζα θηινμελεζνχλ θαη
θέηνο ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ δήκνπ καο ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Πξφηππν Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ
Παηδηθψλ ηαζκψλ (ΦΔΘ497/ηεπρ.Β΄/2002), ζχκθσλα κε ην έλζεην πνπ επηζπλάπηεηαη:
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΓΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΗ
Γηα ηελ εγγξαθή παηδηνχ νη γνλείο ή θεδεκφλεο ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνβάιινπλ έληππε αίηεζε –
εξσηεκαηνιφγην. Καδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη πξσηφηππα ή απιά θσηναληίγξαθα ησλ παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη βεβαηψζεηο εξγνδφηε ησλ γνλέσλ, ε βεβαίσζε πγείαο βξεθψλ θαη λεπίσλ
απφ ηνλ Παηδίαηξν ηνπο (έληππν πνπ δίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία), θαζψο θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα
είλαη πξσηφηππεο.
Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά γίλεηαη ζηνπο θαηά ηφπνπο βξεθνλεπηαθνχο θαη
παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο.
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Πηζηνπνηεηηθφ Γέλλεζεο Σέθλνπ (Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, εθηφο ησλ
αιινδαπψλ παηδηψλ).
2. Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Θαηάζηαζεο (Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ εθηφο
ησλ αιινδαπψλ γνλέσλ).
3. Ηαηξηθή βεβαίσζε γηα ηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνχ (ην έληππν ρνξεγείηαη απφ ηελ
Τπεξεζία ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ) θαη θσηναληίγξαθν βηβιηαξίνπ πγείαο κε ηα εκβφιηα πνπ
πξνβιέπνληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, πξφζθαηα απνηειέζκαηα θπκαηηλoαληίδξαζεο,
φπσο νξίδεηαη απφ ηηο απφςεηο ηεο παηδηαηξηθήο.
4. Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο πξνεγνχκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.
5. Απνδεηθηηθφ δηεχζπλζεο θαηνηθίαο (ινγαξηαζκφο Σειεθψλνπ ή ΓΔΖ ή ΔΤΓΑΠ ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην) ή
νπνηνδήπνηε δεκφζην έγγξαθν ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο.
6. Τπεχζπλε δήισζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη θαη νη
πηζαλέο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ ζην ηξέρνλ έηνο (π.ρ. γέλλεζε θαη άιινπ παηδηνχ ε νπνία δελ αλαγξάθεηαη
ζην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο). Δάλ δελ ππάξρνπλ αιιαγέο δειψλεηαη φηη δελ έρεη αιιάμεη ε
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ.
7. Τπεχζπλε δήισζε γηα ην πνηνο ζα παξαιακβάλεη ην παηδί απφ ην ζηαζκφ πνπ ζα θηινμελείηαη.
8. Γηα εξγαδόκελνπο γνλείο:
Α) ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα:



Βεβαίσζε εξγαζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ησλ δχν (2) γνλέσλ, ζηελ νπνία λα
αλαγξάθεηαη ην σξάξην εξγαζίαο, θαζψο θαη βεβαίσζε ελζήκσλ απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα.
Γηα ηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο, βεβαίσζε κε νξηζηηθνπνηεκέλσλ ελζήκσλ ή αληίγξαθν ηεο
αλαγγειίαο πξφζιεςεο ή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ εξγνδφηε.

Β) ην Γεκφζην, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ή ΛΠΓΓ απηψλ, απαηηείηαη πξφζθαηε βεβαίσζεο εξγαζίαο.
Γ) Γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο:


Όζνη είλαη απηναπαζρνινχκελνη εθηφο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα απαηηείηαη:

α. Αληίγξαθν πξφζθαηνπ ινγαξηαζκνχ νθεηιήο ζην αζθαιηζηηθφ ηακείν.
θαη
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β. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.1599/86 πεξί κε δηαθνπήο ηεο άζθεζεο ηνπ επηηεδεχκαηνο.


Όζνη είλαη απηναπαζρνινχκελνη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, απαηηείηαη βεβαίσζε αζθαιίζεσο απφ
ηνλ Ο.Γ.Α. ή βεβαίσζε απφ ηνλ Ο.Γ.Α. φηη έρνπλ θαηαβιεζεί ή ξπζκηζηεί νη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο.

9. Γηα άλεξγνπο γνλείο απαηηείηαη:


Αληίγξαθν βεβαίσζεο αλεξγίαο, πνπ λα έρεη φκσο εθδνζεί ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ -εγγξαθψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ πξφζθαηα
απνιπζέληνο εξγαδφκελνπ φπνπ πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο
εξγαζίαο, ή αληίγξαθν βεβαίσζεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.



Γηα άλεξγνπο γνλείο πνπ ιακβάλνπλ ή έρνπλ ιάβεη ηαθηηθφ επίδνκα αλεξγίαο απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ.
θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 24 κήλεο θαη παξακέλνπλ άλεξγνη απαηηείηαη αληίγξαθν ηεο εγθξηηηθήο
απφθαζεο επηδφηεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.

10. Γηα γνλείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρόιεζεο ή ζε άιια πξνγξάκκαηα,
απαηηείηαη αληίγξαθν Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ πλεξγαζίαο ή αληίγξαθν εγθξηηηθήο απφθαζεο ππαγσγήο
θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε εξγνδφηε γηα ηε ζπλέρηζε παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δάλ
ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ
πηζηνπνηεκέλν Θέληξν Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Θ.Δ.Θ.) γηα ηε ζπλέρηζε παξαθνινχζεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ
1. Αλαπεξία γνλέσλ ή ηέθλνπ κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ:
 Πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν απφθαζεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο γνλέσλ ή ηέθλνπ
67% θαη άλσ.
2. Γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην θνηλφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνχ
ηαζκνχ απαηηείηαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε – έθζεζε Θξαηηθνχ Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή Αζθαιηζηηθνχ
Οξγαληζκνχ ή άιιεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.
3. Γηα ηελ εγγξαθή παηδηνχ αιινδαπψλ γνλέσλ ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ απφ ηξίηεο ρψξεο, εθηφο ησλ
αλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη θαη ε άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε
πνπ ε άδεηα έρεη ιήμεη, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα φηη έρεη θαηαηεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε
αλαλέσζήο ηεο.
4. Γηα παηδί νξθαλφ απαηηείηαη ιεμηαξρηθή πξάμε ηνπ απνβηψζαληνο γνλέα, εάλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ζην
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
5. Γηα δηαδεπγκέλνπο γνλείο ή γνλείο ζε δηάζηαζε:


Πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν δηαδεπθηεξίνπ (εάλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο). Γηα γνλείο ζε δηάζηαζε απαηηείηαη νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηεο δηάζηαζεο,
θαζψο θαη δηθαζηηθή απφθαζε επηκέιεηαο ή νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηεο επηκέιεηαο εάλ νη
γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη ή ελ δηαζηάζεη.

6. Γηα γνλείο θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο:
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7. Γηα γνλέα ζηξαηηψηε:


Πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε απφ ζηξαηνινγηθφ γξαθείν.

8. Οηθνγέλεηεο κε ελήιηθα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζε αλψηεξε ή αλψηαηε ζρνιή:


Βεβαίσζε ζρνιήο γηα ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ.

9. Κε ππφρξενη ζε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο:


Βεβαίσζε απαιιαγήο απφ ηελ εθνξία.

11. Γηα θαηνηθία κε ελνίθην:


Κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή απφδεημε θαηάζεζεο κηζζψκαηνο.

12. Γηα θαηνηθία κε δάλεην:


Βεβαίσζε δαλείνπ α΄ θαηνηθίαο απφ ηελ ηξάπεδα

13. ε πεξίπησζε θηινμελίαο ησλ γνλέσλ, απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο θαηνηθίαο ζηελ νπνία
θηινμελνχληαη νη γνλείο.
Θάζε άιιν πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, εηδηθά - θνηλσληθά πξνβιήκαηα.
ΗΜΔΙΧΗ:
Γηα ηελ επαλεγγξαθή ησλ λεπίσλ θαζψο θαη ηελ εγγξαθή ή επαλεγγξαθή ησλ παηδηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ
Γήκνπ δελ απαηηνχληαη φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απφ ηελ αίηεζε επαλεγγξαθήο ή εγγξαθήο, ηελ
ηαηξηθή βεβαίσζε θαη ην θσηναληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ παηδηνχ.
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΔΓΓΡΑΦΗ
ηνπο Βξεθηθνχο/Βξεθνλεπηαθνχο θαη Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο εγγξάθνληαη
βξέθε θαη λήπηα απνδεδεηγκέλα εξγαδόκελσλ γνλέσλ θαη ηα παηδηά νηθνλνκηθά αδπλάησλ νηθνγελεηψλ,
πξνηηκνκέλσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ αλάγθε θξνληίδαο απφ δηάθνξα θνηλσληθά αίηηα (φπσο π.ρ. παηδηά νξθαλά απφ
δχν ή έλα γνλέα, παηδηά άγακσλ κεηέξσλ, δηαδεπγκέλσλ ή ζε δηάζηαζε γνλέσλ, παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ
γνλείο κε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξία, πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ θιπ.). Δπεηδή 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:
ΘΟΗΛΧΛΗΘΔ ΠΑΡΑΚΔΣΡΟΗ - ΚΟΡΗΑ
ΠΑΡΑΚΔΣΡΟΗ
Θάηνηθνο
Κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα (γνλείο άγακνη, ζε ρεξεία, δηαδεπγκέλνη), γνλέαο ζηξαηεπκέλνο ή
γνλείο ζπνπδαζηέο ή Φνηηεηέο.
Αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ ζηελ νηθνγέλεηα ή ελειίθσλ πνπ ζπλερίδνπλ ζπνπδέο (βεβαίσζε
ζρνιήο)
ηελ νηθνγέλεηα άηνκν κε αλαπεξία (γνλείο ή παηδί) πάλσ απφ 67%
Παηδί νξθαλφ θαη απφ ηνπο δπν γνλείο
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΔ ΠΑΡΑΚΔΣΡΟΗ - ΚΟΡΗΑ
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40
10 κφξηα γηα θάζε
παηδί
30
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ΠΑΡΑΚΔΣΡΟΗ
Θαηνηθία κε ελνίθην
Θαηνηθία ηδηφθηεηε κε δάλεην (α΄ θαηνηθία)
Άλεξγνο άλσ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ θαη έσο δπν έηε αλεξγίαο
Άλεξγνο κε πάλσ απφ δπν έηε αλεξγίαο
Κέρξη 8.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
8.000,01 € - 14.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
14.000,01 € – 20.000,00 € ζχλνιν εηζνδεκάησλ αζξνηζηηθά
20.000,01 € - 30.000 €

ΚΟΡΗΑ
15
15
10 κφξηα γηα θάζε
άλεξγν γνλέα
20 κφξηα γηα θάζε
άλεξγν γνλέα
50
30
20
5

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
1.Σα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά, θαηαρσξνχληαη ζε πξφγξακκα
ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο – επεμεξγαζίαο θαη κνξηνδνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηάηαμε ησλ αηηήζεσλ γηα
ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Οη αηηήζεηο κνξηνδνηνχληαη εθφζνλ ζπλνδεχνληαη
απφ ηα ππνρξεσηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο σο πξνο ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ πνπ
θηινμελνχληαη ζηνπο Βξεθηθνχο/ Βξεθνλεπηαθνχο θαη Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ. Ζ έληαμε ησλ παηδηψλ ζε
θάπνηνλ απφ ηνπο Βξεθηθνχο θαη Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο
ησλ γνλέσλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηαζκψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζηαζκφ ζηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ε αίηεζε.
Οη αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη
εμππεξεηνχληαη εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο θαη δελ εθθξεκνχλ αηηήζεηο πνπ έρνπλ εκπξφζεζκα ππνβιεζεί
θαη κνξηνδνηνχληαη μερσξηζηά κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα.
α. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κνξίσλ ζα πξνζκεηξήζεη απζηεξά ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο.
β. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ εξγάδνληαη απνδεδεηγκέλα θαη νη δχν γνλείο, ηα παηδηά θαηαηάζζνληαη, φηαλ νη
ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ.
γ. ηελ πεξίπησζε ησλ λενπξνζιαβαλνκέλσλ 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. Παηδηά κε πξνβιήκαηα πγείαο, εγγξάθνληαη ζην ηαζκφ εθφζνλ ππάξρεη πηζηνπνηεηηθφ εηδηθνχ γηαηξνχ
Θξαηηθνχ Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ φηη ηνχην είλαη σθέιηκν γηα ην παηδί θαη φηη δελ
ππάξρεη πξφβιεκα θηινμελίαο ηνπ παηδηνχ ζην ηαζκφ θαη εθφζνλ ν ηαζκφο δηαζέηεη ηελ αλαγθαία ππνδνκή.
ηνπο Βξεθηθνχο/Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο γίλνληαη δεθηά παηδηά ειηθίαο 6 κελψλ (ηελ 1/6 θάζε έηνπο) έσο
2,5 εηψλ, ελψ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο εγγξάθνληαη παηδηά απφ 2,5 εηψλ (ηελ 1/9 θάζε έηνπο) θαη θαζαξά
απφ πάλεο, έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζην Λεπηαγσγείν.
Σα βξέθε θαη παηδηά ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο γίλνληαη δεθηά εθηφο
κνξηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφηππν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ, εθφζνλ ηεξνχλ ηηο
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο.
Σα βξέθε θαη παηδηά πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλα ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο
επαλεγγξάθνληαη ρσξίο λα κνξηνδνηεζνχλ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη Βξεθηθνί/Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ηαζκνί ηνπ Γήκνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επηδνηνχκελν
πξφγξακκα παξνρήο ζέζεσλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο παηδηψλ κε αληίζηνηρε επηδφηεζε νηθνλνκηθήο
ζπκκεηνρήο, απφ νπνηνδήπνηε θνξέα, ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, αλά δνκή θαη θαηεγνξία,
απνθαζίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο, κε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο
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Γηεχζπλζεο. Ζ εγγξαθή, δηαγξαθή θαη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ αθνινπζεί ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη
απφ ην εθάζηνηε πξφγξακκα.
ΔΝΣΑΔΙ
Ζ πεξίνδνο ησλ ελζηάζεσλ μεθηλάεη ακέζσο κεηά ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζα ηζρχεη γηα δεθαπέληε
(15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Ζ έλζηαζε γίλεηαη κε αίηεζε ηνπ γνλέα ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ θαη αλαγξάθεη
ηνπο ιφγνπο ηεο έλζηαζεο. Θαηφπηλ νη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο.
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ
1. Οη Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο ιεηηνπξγνχλ απφ 1
επηεκβξίνπ έσο 31 Ηνπιίνπ.
2. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη απφ 7:00 έσο 15:45.
3. Γε ιεηηνπξγνχλ ηα άββαηα, ηηο Θπξηαθέο 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 Κεγάιε Πέκπηε έσο ηελ Θπξηαθή ηνπ Θσκά.
ΠΡΟΔΛΔΤΗ – ΑΠΟΥΧΡΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ
1. Ζ πξνζέιεπζε ησλ λεπίσλ γίλεηαη απφ ηηο 7:00 έσο ηηο 8:30. Κεηά 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 είλαη δπλαηή απφ ηηο 13:00 έσο ηηο 15:45. 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.
ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΧΝ ΠΑΙΓΙΧΝ
1. ηα παηδηά ησλ ζηαζκψλ παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηξνθή
 πξσηλφ
(09.00 - 09.30 )
 δεθαηηαλφ
(10.15 – 10.30 )
 κεζεκεξηαλφ (12.15 – 12.45)
 απνγεπκαηηλφ (15.15 – 15.45)
πνπ παξαζθεπάδεηαη ζηα καγεηξεία ησλ ηαζκψλ κε ηδηαίηεξα πξνζεγκέλα 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.
ΑΘΔΝΔΙΔ ΠΑΙΓΙΧΝ
Απφ ην Γήκν 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 Βξεθηθψλ/Βξεθνλεπηαθψλ θαη Παηδηθψλ ηαζκψλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα
άπηεηαη ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα:
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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. 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 άκεζα ν
Παηδίαηξνο ηνπ Γήκνπ θαη νη γνλείο ηνπ παηδηνχ.
5. ε θακία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο αζζελεηψλ ή αηπρεκάησλ θιπ. ηα θηινμελνχκελα βξέθε θαη λήπηα
δελ κεηαθέξνληαη κε ηα ηδησηηθά απηνθίλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ (θαιείηαη ην ΔΘΑΒ).
6. Γηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή αιιεξγίαο απαηηείηαη γλσκάηεπζε γηαηξνχ πνπ ζα
αλαγξάθεη ηε κνξθή θαη ην είδνο ηεο αιιεξγίαο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο.
Ζ πεξηθξνχξεζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ην νπνίν
εθαξκφδεη πηζηά φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Τπνβάιιεηαη ηαθηηθά ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν
θαη εθνδηάδεηαη κε εηδηθφ πηζηνπνηεηηθφ πγείαο πνπ ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή ππεξεζία.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΓΟΝΔΧΝ
Ζ δεκνηηθή αξρή αθνπγθξαδφκελε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη κε δεδνκέλε ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή ζπγθπξία
ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ απνθάζηζε (Απφθαζε 353/2014 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ πεξί “Θαηάξγεζεο
Σξνθείσλ Παηδηθψλ ηαζκψλ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο), ε θηινμελία ησλ βξεθώλ θαη παηδηώλ
ζηνπο βξεθηθνύο/βξεθνλεπηαθνύο θαη παηδηθνύο ζηαζκνύο λα είλαη δσξεάλ.
ΓΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΠΑΙΓΙΧΝ
Ζ δηαθνπή θηινμελίαο ησλ παηδηψλ γίλεηαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
1. Κεηά απφ ππεχζπλε δήισζε 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 αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ Γήκνπ.
3. Όηαλ νη γνλείο δε ζπκκνξθψλνληαη θαη’ εμαθνινχζεζε κε ην πξφγξακκα ηνπ σξαξίνπ θαη ηνπο φξνπο
ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ.
4. Όηαλ ηα λήπηα ζπκπιεξψλνπλ ηε λφκηκε ειηθία γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Λεπηαγσγείν.
5. Όηαλ εκθαληζηνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ή ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ, πνπ δε κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ απφ ην ηαζκφ, αθνχ πξνεγεζεί επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα ελεκέξσζή ηνπο.
ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΒΡΔΦΧΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΧΝ
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ΑΔΑ: 7ΧΧΕΩΕΣ-Α41

Κε 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:
1. Ζ παξακνλή ησλ βξεθψλ ζην ηαζκφ ηελ πξψηε εβδνκάδα είλαη νιηγφσξε. Κε απηφ ηνλ ηξφπν, γίλεηαη ε
αβίαζηε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ θαη ε αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ ζηαδηαθά, ψζηε απφ ηε δεχηεξε εβδνκάδα λα
παξακέλεη ζην ζηαζκφ κε θαλνληθφ σξάξην.
2. Γηα ηα λήπηα πνπ γηα πξψηε θνξά πεγαίλνπλ ζε Παηδηθφ ηαζκφ, αθνινπζείηαη παξφκνηα δηαδηθαζία, δειαδή
ηεο νιηγφσξεο παξακνλήο, κέρξη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηα πξνυπάξρνληα ηκήκαηα.
3. Ζ πεξίνδνο πξνζαξκνγήο ηζρχεη θαη γηα νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξε εγγξαθή.
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΟΝΔΧΝ
Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζεσξνχκε φηη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ
ηαζκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, παξαθαινχκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ γίλνληαη κε ζηφρν ηελ
ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζαο ζε πηζαλά πξνβιήκαηα εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ζαο.
•ΒΔΒΑΗΧΖ ΤΓΔΗΑ ΒΡΔΦΧΛ ΘΑΗ ΛΖΠΗΧΛ ( ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Παηδίαηξν)
θαζψο θαη
Γ) νξίδεη ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ
●Γηα ηε δηαθάλεηα θαη αδηαβιεηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ βξεθψλ/παηδηψλ, ε δηνίθεζε πξνηείλεη ε
επηηξνπή αμηνιφγεζεο λα κελ απνηειείηαη απφ πνιηηηθνχο αιιά ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
1.Σε/Σν Γηεπζχληξηα/ληε Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο.
2.Σελ/ηνλ πξντζηακέλε/λν ηνπ ηκήκαηνο Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ.
3.Κηα Παηδαγσγφ, Τπεχζπλε ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ή παηδηθνχ ζηαζκνχ, πνπ ζα πξνθχςεη χζηεξα απφ
θιήξσζε.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ (124)

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ Γ..

Ζ ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

ΘΤΡΗΑΘΟ ΘΑΣΑΦΑΓΟ

ΒΑΗΑ ΑΒΒΟΠΟΤΙΟΤ
ΑΘΡΗΒΔ ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ
Θεξαηζίλη 03-05-2017
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
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