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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

∆/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

  

  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

  

         Οι  Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθµοί είναι βασικά χώροι αγωγής και ασφαλούς διαµονής για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας  και 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 εξασφαλίζουν χρόνο για εργασία στους γονείς. 

         Να ενηµερώνουν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και 

ψυχολογίας. 

         Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. 

         Να παρέχουν ηµερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. 

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

     Η λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου 

του εποµένου έτους, επί πέντε ηµέρες την εβδοµάδα, δηλαδή από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 

1. Από τη 1
η
 Αυγούστου µέχρι 31

η
 Αυγούστου οι σταθµοί δεν λειτουργούν. 

2. Οι σταθµοί επίσης δεν λειτουργούν κατά το χρονικό διάστηµα των Χριστουγέννων από 24/12 έως 6/1 και το Πάσχα από τη  

       Μ. Πέµπτη µέχρι την Κυριακή του Θωµά. 

3. Οι ώρες λειτουργίας των σταθµών είναι από 7:00 π.µ. µέχρι 16:00 µ.µ. 

4. Οι σταθµοί δεν λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα και τις ηµέρες αργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου και του ∆ηµοσίου. 

  

2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑ-ΒΡΕΦΗ 

 

Στους  Βρεφικούς Σταθµούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 µηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την 

ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στους δε µικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, από 6 µηνών έως την ηλικία 

εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

 

      

3.  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

  

Α.   Η προσέλευση των παιδιών στους σταθµούς ορίζεται από 7:00π.µ.  µέχρι τις. 09:00 π.µ. 

Β.   Μετά την ώρα αυτή δεν γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες οι γονείς θα ειδοποιούν        

τον προϊστάµενο του σταθµού. 

Γ.   Οι γονείς ή κηδεµόνες παραδίδουν τα παιδιά στο  παιδαγωγικό προσωπικό από το οποίο και τα παραλαµβάνουν. 

    Η αποχώρηση αρχίζει µετά το µεσηµεριανό γεύµα και ολοκληρώνεται στις 16:00. 

∆. Τα  παιδιά  µπορεί να παραδίδονται  και να παραλαµβάνονται και  από άλλο   πρόσωπο  µε   πλήρη  ενηλικίωση  που 

υποδεικνύεται  µε  γραπτή  εξουσιοδότηση  ή  υπεύθυνη  δήλωση  του  γονέα. 

Ε. Τα   παιδιά  µπορούν  να  παραλαµβάνονται νωρίτερα  εφ΄  όσον   υπάρχουν  ειδικοί   λόγοι  για  τους  οποίους  οι  γονείς 

ενηµερώνουν  τον  προϊστάµενο  του  σταθµού. 

 

  
      4.   OIKONOMIKH   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΓΟΝΕΩΝ 

  

Α.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ   ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ  ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

  

Πίνακας της µηνιαίας συµµετοχής, σύµφωνα µε το ετήσιο οικογενειακό  Εισόδηµα 

 

Οικογενειακό εισόδηµα 1 παιδί 2 παιδιά 

   12.001-13.000 € 38 € 55 € 

13.001-15.000 € 51 € 77 € 
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            15.001-18.000 € 60 €   89 € 

            18.001-24.000 € 68 € 102 € 

            24.001-30.000 € 85 € 119 € 

            30.001-33.000 € 94 € 128 € 

            33.001-36.000 € 102 € 136 € 

    Από 36.001 € και άνω 128 € 153 € 

  

Β.   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  1. Οι έχοντες οικογενειακό εισόδηµα έως 12.000 €  (εφ όσον αυτό αποδεικνύεται από όλα τα  νόµιµα δικαιολογητικά). 

  2. Εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτοµο µε ειδικές ανάγκες ( γονείς, παιδιά ) µε ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και µε την 

προϋπόθεση οικείας  βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα τους ή της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής  Επιτροπής. 

 3  Οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. 

 4. Οι µονογονεϊκές οικογένειες, χήροι/ες, διαζευγµένοι /ες, µε εισόδηµα µέχρι 15.000€. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 15.001 € 

ακολουθείται ο παρακάτω  πίνακας µηνιαίας    συµµετοχής: 

 

Οικογενειακό εισόδηµα 1 παιδί 2 παιδιά 

   15.001-16.000 € 38 € 55 € 

   16.001-19.000 € 51 € 77 € 

   19.001-22.000 € 60 €   89 € 

   22.001-28.000 € 68 € 102 € 

   28.001-34.000 € 85 € 119 € 

   34.001-37.000 € 94 € 128 € 

   37.001-40.000 € 102 € 136 € 

Από 40.001 € και άνω 128 € 153 € 

       

  

5.    Η οικονοµική συµµετοχή, για  τέκνα  υπαλλήλων ( µονίµων, αορίστου χρόνου και συµβασιούχων) ∆ήµου Πειραιά και των 

συναφών Ν.Π.∆.∆. Οργανισµών, επιχειρήσεων και άλλων τυχόν ιδρυθησοµένων, από το ∆ήµο Πειραιά φορέων, καλύπτονται από 

τον ∆ήµο. 

      Για την απόδειξη και ένταξη των οικογενειών στις επί µέρους κατηγορίες κριτηρίων, την αίτηση εγγραφής θα συνοδεύουν όλα 

τα δικαιολογητικά, που κρίνονται απαραίτητα από τη ∆/νση Βρεφ/κών σταθµών 

                                            

Γ) Η οικονοµική συµµετοχή  των γονέων πρέπει να εξοφλείται  στο Ταµείο του ∆ήµου Πειραιά ή  στις Τράπεζες µε τις οποίες 

συνεργάζεται ο ∆ήµος, τις πρώτες δέκα ηµέρες κάθε µήνα. Η οικονοµική εισφορά είναι υποχρεωτική από την ηµεροµηνία 

εγγραφής του παιδιού και µέχρι τη λήξη της περιόδου λειτουργίας των παιδικών σταθµών κατ΄ έτος. 

• Εγγραφή στο πρώτο δεκαπενθήµερο, θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της εισφοράς του µήνα.  

• Εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήµερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή της µισής εισφοράς. 

• ∆ιαγραφή στο πρώτο δεκαπενθήµερο συνεπάγεται την καταβολή της µισής οικονοµικής συµµετοχής.  

• ∆ιαγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήµερο έχει ως συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της οικονοµικής συµµετοχής 

∆) Σε  περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονοµική εισφορά. 

  

5.     ∆ΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

  

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού λειτουργίας των παιδικών σταθµών : 

Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών ενεργείται πάντοτε µε απόφαση του   αρµόδιου ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  

και εφ’ όσον  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, οι οποίοι οφείλουν να προσκοµίσουν γνωµάτευση ειδικού

νοσοκοµειακού γιατρού και ύστερα  από πρόταση του παιδιάτρου ή του παιδοψυχολόγου του σταθµού. 

γ) Όταν οι γονείς κατ’ εξακολούθηση και παρά τις έγγραφες ειδοποιήσεις δεν συµµορφώνονται µε το πρόγραµµα και τους όρους

λειτουργίας του σταθµού. 

δ) Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του (1) ενός µηνός (συνεχόµενα) απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον σταθµό και 

 µετά από έγγραφη ειδοποίηση του προϊσταµένου του σταθµού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

                                                                         

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ 

Επανεγγραφές Για τον ίδιο και µόνο σταθµό  

50 

Εντοπιότητα 

  

  

  

Κάτοικος  

 

20 

Παιδί ορφανό  

20 

Μονογονεϊκή οικογένεια  

20 

∆ιαζευγµένοι ή σε ∆ιάσταση  

10 

Στρατευµένος γονέας (εκτός περιπτώσεων µονογονεϊκών 

οικογενειών, διαζευγµένων ή σε διάσταση ) 

 

20 

Γονείς σπουδαστές ή Φοιτητές (εκτός περιπτώσεων 

µονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγµένων ή σε διάσταση ) 

 

Ο ένας 

 

20 

 

 

10 

Παιδί ΑΜΕΑ στην οικογένεια µε ποσοστό αναπηρίας άνω 

του 35% 

 

20 

Γονιός ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Οικογενειακή κατάσταση 

Αριθµός παιδιών στην οικογένεια  

5 µόρια για κάθε παιδί 

Εργασιακή απασχόληση ∆ύο εργαζόµενοι γονείς, µε οικογενειακό εισόδηµα το 

οποίο αποδεικνύεται µε όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

 

50 

Ένας γονέας µε δελτίο ανεργίας  

5 

∆ύο γονείς µε δελτίο ανεργίας  

10 

Ένας γονέας που λαµβάνει τακτικό επίδοµα από ΟΑΕ∆  

15 

 

 

 

 

Ανεργία ΟΑΕ∆ 

∆ύο γονείς που λαµβάνουν τακτικό επίδοµα από ΟΑΕ∆  

20 

Ένας γονέας  

10 

Συµµετοχή σε προγράµµατα 

∆ύο γονείς  

15 

0 -12.000 €  

30 

12.001- 15.000 €  

25 

15.001-20.000 €  

20 

20.001-30.000 €  

15 

30.001-40.000 €  

10 

40.001-50.000 €  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικογενειακό εισόδηµα 

50.001  και  άνω   

0 

Αδέρφια 
Αδερφός/αδερφή φιλοξενούµενου παιδιού  50 

 

 


