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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Το ∆.Σ του ΝΠ∆∆ ε τις αρ.61και 66 /29-04-2015 αποφάσεις  ενέκρινε την υποβολή 

αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων σχολικής περιόδου 2015-

2016 καθώς και τις προϋποθέσεις , δικαιολογητικά και µοριοδότηση αυτών. 

 

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής θα 

είναι από την ∆ευτέρα 11 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2015. 

 

.Στό ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισµού, Αθλητισµού και 

Παιδείας ∆ήµου Χίου ανήκουν οι εξής παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί: 

1. 1ος Παιδικός και Βρεφικός Σταθµός ∆ήµου Χίου (επί της οδού Καλουτά) 

2. Παιδικός και Βρεφικός Σταθµός ∆ήµου Χίου (επί της οδού Φλοίσκου) 

3. Παιδικός και Βρεφικός Σταθµός ∆ήµου Χίου (συνοικισµός Βαρβασίου) 

4. ∆ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Οµηρούπολης 

5. ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Καλλιµασιάς 

6. ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Καµποχώρων 

7. ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Καρδαµύλων 

Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών 
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί που είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και 

ασφαλούς διαµονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν: 

• Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα 

επιστηµονικά δεδοµένα. 



• Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωµατικά, νοητικά, 

συναισθηµατικά και κοινωνικά. 

• Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το 

πολιτιστικό, οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. 

• Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε 

θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 

• Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβασή τους από το 

οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. 

• Να παρέχουν ηµερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν 

τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

∆ικαίωµα εγγραφής και εγγραφή παιδιών 
1. ∆ικαίωµα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς έχουν όλα τα 

παιδιά, σύµφωνα µε τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευοµένης 

απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστηµα πάσχουν από 

µεταδοτικά νοσήµατα. Παιδιά που πάσχουν από σωµατικές, πνευµατικές ή ψυχικές 

παθήσεις, εγγράφονται στο Σταθµό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού 

Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύµατος ή Ασφαλιστικού Οργανισµού ότι τούτο είναι 

ωφέλιµο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβληµα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθµό 

και εφόσον ο Σταθµός διαθέτει την αναγκαία υποδοµή. 

Ειδικότερα στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθµούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας 

από 6 µηνών έως 2,5 ετών, στους Νηπιακούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής 

τους στο Νηπιαγωγείο. Στους δε µικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς από 6 

µηνών έως την ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο. 

Λειτουργία Σταθµών 
1. Η λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αρχίζει την 1η 

Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του εποµένου έτους, επί πέντε ηµέρες, 

δηλαδή από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 

2. Οι Σταθµοί δεν λειτουργούν από 24 ∆εκεµβρίου µέχρι και της 5ης Ιανουαρίου 

καθώς και από τη Μεγάλη Πέµπτη µέχρι και την Κυριακή του Θωµά. 

3. Οι Σταθµοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσηµες αργίες των 

∆ηµοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του ∆ήµου ή της Κοινότητας που 

λειτουργεί ο Σταθµός ή του εορτασµού Εθνικού Τοπικού γεγονότος. 

4. Η λειτουργία των Σταθµών αρχίζει από την 7:00 ώρα και λήγει την 16:00 ώρα για 

τους παιδικούς σταθµούς της πόλης και κατόπιν συνεννόησης για τους 

περιφερειακούς παιδικούς σταθµούς. 

∆ικαιολογητικά εγγραφής. 

Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς 

απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά: 

α) Έντυπη Αίτηση η οποία χορηγείται από τους κατά τόπους βρεφονηπιακούς 

σταθµούς και τα γραφεία της Υπηρεσίας. 

β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός εξαµήνου πριν 

από την κατάθεσή του στην Υπηρεσία . 

γ) Βεβαίωση υγείας παιδιού ( το έντυπο χορηγείται από τους παιδικούς σταθµούς)  

καθώς και φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας µε τα εµβόλια που προβλέπονται 

κάθε φορά ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού.  

δ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τρέχοντος οικονοµικού 

έτους ή εκκαθαριστικό. 

Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση: 

1) Για τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο Τοµέα, βεβαίωση Υπηρεσίας. 



2) Για τους εργαζόµενους στον Ιδιωτικό Τοµέα , µηχανογραφηµένη κατάσταση 

ενσήµων ΙΚΑ και Βεβαίωση Εργοδότη. 

3) Μητέρα που δηλώνει κατά κύριο επάγγελµα αγρότισσα θα πρέπει να είναι άµεσα 

ασφαλισµένη στον ΟΓΑ. 

4) Για τους επιδοτούµενους ανέργους, έγγραφο του ΟΑΕ∆. 

5) Για τους ανέργους, φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας και βεβαίωση χρόνου 

ανεργίας από τον ΟΑΕ∆. 

6)Οι αυτοαπασχολούµενοι/ες θα υποβάλλουν αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως 

επιτηδεύµατος στη ∆ΟΥ και Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη διακοπής της άσκησης του 

επιτηδεύµατος. 

7) Μητέρα που δηλώνει απασχολούµενη ευκαιριακά( οικιακοί βοηθοί κλπ), η αίτηση, 

εφόσον δε συνοδεύεται από ένσηµα, δεν θα εξετάζεται. 

8) Σε περίπτωση γονέων- κηδεµόνων µε παιδί που ανήκει στην οµάδα ΑΜΕΑ µε 

ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα που ανήκει στην οµάδα ΑΜΕΑ µε 

ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονοµικής Επιτροπής ή 

βεβαίωση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο. 

9) Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν είναι ορφανό (στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). 

10)Βεβαίωση από το Στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης και Βεβαίωση Φοίτησης 

από το Πανεπιστήµιο, εάν ο γονέας είναι φοιτητής. 

11)Αντίγραφο διαζευκτηρίου- εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης,-αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόµιµο αποδεικτικό 

έγγραφο της διάστασης καθώς και ∆ικαστική απόφαση επιµέλειας ή οποιοδήποτε 

αποδεικτικό έγγραφο της επιµέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγµένοι ή εν διαστάσει. 

12) Για τους πολίτες τρίτων χωρών εκτός των σχετικών δικαιολογητικών, που 

υποχρεούνται να καταθέσουν, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των παιδιών 

τους στο Σταθµό, είναι και η άδεια παραµονής στη χώρα µας, ή εφόσον έχει λήξει, 

βεβαίωση που υπέχει θέση άδειας διαµονής. Προσκοµίζονται επίσης τα διαβατήρια 

των γονέων και των παιδιών σε ισχύ καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης σε επίσηµη µετάφραση.  

Οικονοµική συµµετοχή γονέων 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου µε την 57/2015απόφασή του έχει 

ορίσει κριτήρια επιβολής µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες 

των φιλοξενουµένων νηπίων, σύµφωνα µε την οικονοµική τους δυνατότητα.  

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση για το σχολικό έτος 2015-2016 τα τροφεία 

διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

0,00€-5.000,00€ Μηδενική συµµετοχή 

5.001,00-10.000,00€ 40€ και 30€ όταν είναι άνεργος ένας από 

τους δύο γονείς. 

10.001,00-15.000,00€ 45€ 

15.001,00-20.000,00€ 50€ 

20.001,00-25.000,00€ 55€ 

25.001,00-30.000,00€ 60€ 

30.001,00-35.000,00€ 65€ 

35.001,00-40.000,00€ 75€ 

40.001,00-45.000,00€ 85€ 

45.001,00-50.000,00€ 95€ 



Άνω των 50.000,,,€ και για κάθε 5.000,00€ θα αυξάνεται η συµµετοχή κατά 10€. Θα 

ισχύσει 50% έκπτωση για τους πολύτεκνους, οικογένειες µε ΑΜΕΑ κλπ ανάλογα µε 

το εισόδηµα. 

Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος γονέας επιθυµεί να πληρώσει για όλο το 

εκπαιδευτικό έτος το συνολικό ποσό θα είναι µειωµένο κατά 20%.(απόφ. 66 /2015 

∆.Σ). 

Τέλος, το µηνιαίο ποσό των τροφείων θα προκαταβάλλεται. 

Όλα αυτά θα ισχύσουν µε την προϋπόθεση ότι το ΕΣΠΑ θα είναι σε ισχύ. 

∆ιακοπή φιλοξενίας 
1. Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 

Σταθµούς των νοµικών προσώπων ενεργείται πάντοτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω 

περιπτώσεις: 

α) Όταν το ζητήσουν µε αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεµόνες των παιδιών, 

β) 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 ειδικό γιατρό. 

γ). Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονοµική τους συµµετοχή για χρονικό 

διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και 

αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόµενο ποσό. Η 

επανεγγραφή θα γίνεται µετά την εξόφληση των οφειλοµένων. 

δ) Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους 

γονείς, αυτοί δεν συµµορφώνονται µε το πρόγραµµα και τους όρους λειτουργίας του 

Σταθµού. 

ε) Όταν κατ' εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) µηνός (συνεχόµενα) απουσιάζουν 

αδικαιολόγητα από τον Σταθµό. 

Μοριοδότηση κριτηρίων αξιολόγησης 
Τα κριτήρια αξιολόγησης και µοριοδότησης για την επιλογή βρεφών- νηπίων στου 

σχολικού έτους 2015-2016 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆. 

 

 

Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Πατέρας ΑΜΕΑ µε 

αναπηρία 67% και 

άνω 

30  

 Μητέρα ΑΜΕΑ µε 

αναπηρία 67% και 

άνω. 

30  

 Οικογένεια µε 

παιδί ΑΜΕΑ 

50  



 Παιδί Ορφανό ή 

Μονογονεϊκή 

Οικογένεια 

40  

 Παιδί 

διαζευγµένων 

γονέων 

20  

 Παιδί µε γονέα 

Στρατευµένο ή 

Φοιτητή 

10  

2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

οικογενειακό 

εισόδηµα ανά έτος 

έως 10.000€ 

50 Υπολογίζεται µε 

βάση το συνολικό 

πραγµατικό 

εισόδηµα ή αυτό 

που προκύπτει µε 

βάση τις 

αντικειµενικές 

δαπάνες. 

 Οικογ. Εισόδ. Από 

10.001 έως15.000€ 

30  

 Οικογ. Εισόδ. Από 

15.001 έως 20.000€ 

30  

 Οικογ. Εισόδ. Από 

20.001 έως 25.000€ 

25  

 Οικογ. Εισόδ. Από 

25.001 έως 30.000€ 

20  

 Οικογ. Εισόδ. Από 

30.001 έως 35.000€ 

15  

 Οικογ. Εισόδ. Από 

35.001 έως 40.000€ 

10  

3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  

 Οικογ.µε 3 ανήλικα 

τέκνα 

15  

 Οικογ.µε 4 ανήλικα 

τέκνα 

20  

 Οικογ.µε 5 ανήλικα 

τέκνα 

40  

 Αδελφός/φή στον 

ίδιο ΒΝ.Σ 

10  

 Άνεργοι και οι δύο 

γονείς 

60  

    

∆ιευκρινίζεται ότι τα παιδιά των υπαλλήλων του ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Παιδείας ∆ήµου Χίου γίνονται δεκτά 

χωρίς µοριοδότηση. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι στον υπολογισµό του ∆ηλωθέντος εισοδήµατος θα 

περιλαµβάνονται κάθε µορφής εισοδήµατα όπως: 

1. Μισθωτές Υπηρεσίες 

2. Έσοδα από Ακίνητα(ενοίκια) 



3. Αυτοτελή φορολογούµενα ποσά( τόκοι από καταθέσεις, αποζηµιώσεις κλπ.). 

4. Έσοδα από Ελεύθερα Επαγγέλµατα 

5. ∆ιαφορά Τεκµηρίων 

6. Έσοδα από Γεωργικές Επιχειρήσεις 

7. Κάθε άλλο εισόδηµα που αναφέρεται στη σχετική φορολογική δήλωση ή 

εκκαθαριστικό. 

Εξαιρούνται τα ακαθάριστα έσοδα ατοµικής επιχείρησης τα οποία δεν υπολογίζονται 

ως εισόδηµα. 

Στις περιπτώσεις εκκαθαριστικών που αναφέρουν «∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΕKΜΑΡΚΤΟΥ 

ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και «ΤΕKΜΑΡΚΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» θα λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο ποσό. Σε περίπτωση που στο 

εκκαθαριστικό αναφέρεται δύο φορές «∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΕΜΑΡΚΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ή «ΤΕΜΑΡΚΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ή «ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και το ποσό είναι το ίδιο θα υπολογίζεται µόνο µία φορά. 

 Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση αλλά έχουν υποβάλλει από 

κοινού φορολογική δήλωση για να αξιολογηθεί το ατοµικό εισόδηµα του γονέα που 

έχει την επιµέλεια πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικό  από το οποίο θα προκύπτει 

ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαζυγίου, διαφορετικά θα υπολογίζεται το 

συνολικό οικογενειακό εισόδηµα. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δηµιουργηθούν 

προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου(chioscity.gr) και στους κατά τόπους παιδικούς σταθµούς. 

Οι τελικοί πίνακες επιλογών θα αναρτηθούν το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός 

Ιουλίου. 

 

 

 

                                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ 

 

 

 

 

 

                 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 


