
 

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προς τους κατοίκους του ∆ήµου Χερσονήσου  (Γονείς ή Κηδεµόνες) 
που επιθυµούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν τα παιδιά τους  
στη δύναµη των Παιδικών Σταθµών του Νοµικού Προσώπου για το 
σχολικό έτος 2012-2013. 

Σας ενηµερώνουµε όπως παρακάτω σχετικά µε τα θέµατα που πρέπει 
να γνωρίζουν οι γονείς και οι κηδεµόνες προκειµένου να 
υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις για εγγραφή ή επανεγγραφή των 
παιδιών τους στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του  
Ν.Π. 

Το Ν.Π. λειτουργεί  τους παρακάτω Παιδικούς  &  Βρεφονηπιακούς  
Σταθµούς: 

Α΄  Παιδικός Σταθµός Μοχού   :τηλ.:28970 61204 (∆ηµοτική 
Ενότητα Μαλίων) 
Β΄  Παιδικός Σταθµός Μαλίων : τηλ. 28970 31588 (∆ηµοτική 
Ενότητα Μαλίων) 

Γ΄  Παιδικός Σταθµός Χερσονήσου : τηλ. 28970 22840 
(∆ηµοτική Ενότητα Χερσονήσου) 

∆΄  Παιδικός Σταθµός Χερσονήσου - Τµήµα Ανάληψης: τηλ. 
28970  25126 (∆ηµοτική Ενότητα Χερσονήσου) 

Ε΄  Παιδικός Σταθµός Γουρνών :τηλ. 2810 761714 (∆ηµοτική 
Ενότητα Γουβών) 

ΣΤ΄Παιδικός Σταθµός Επισκοπής: τηλ. 2810 771550 ( ∆ηµοτική 
Ενότητα Επισκοπής) 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Από τον κανονισµό λειτουργίας του Ν.Π. καθορίζονται τα ακόλουθα: 
• Στους  Παιδικούς Σταθµούς, γράφονται  νήπια  από  2,5 ετών  έως 
4 (να έχουν γεννηθεί από την 01/01/2009 έως την 
28/02/2011).  
• Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται στους 
Παιδικούς  Σταθµούς του Ν.Π. από γονείς και κηδεµόνες που 
κατοικούν στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Χερσονήσου από : 

            28 Μαΐου έως 28 Ιουνίου 2012.  

 
• Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους 



Παιδικούς Σταθµούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε 
αυτές θα αξιολογηθούν από τις κατά Παιδικούς Σταθµούς ορισθείσες 
επιτροπές βάσει των κοινωνικοοικονοµικών κριτηρίων των 
οικογενειών και θα εγκριθούν τελικώς από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Ν.Π. και  θα εγγράφονται µε σειρά προτεραιότητας τα νήπια των 
ασθενέστερων κοινωνικοοικονοµικά οικογενειών. 
Για την εγγραφή νηπίου σε Παιδικούς Σταθµούς λαµβάνεται υπ’ όψη 
η διεύθυνση της κατοικίας του γονέα ώστε η κατανοµή των 
παιδιών  στους Παιδικούς Σταθµούς να γίνει χωροταξικά.    
Νήπια ηλικίας 5-6  ετών εγγράφονται στα ∆ηµόσια Νηπιαγωγεία 
σύµφωνα µε τον Ν.3518/06 άρθρο 73 (ήτοι νήπια που έχουν 
γεννηθεί από 01.01.2008 έως 31.12.2008).     
• Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά φαίνονται στον συνηµµένο 
πίνακα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 

• Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί  του Ν.Π. λειτουργούν από 
την 1η Σεπτεµβρίου έως την 31η Ιουλίου. 

 
• Οι ώρες λειτουργίας των Σταθµών είναι από 07.00 έως 15.00 µ.µ 

• ∆εν λειτουργούν τα Σάββατα, τις Κυριακές & τις ηµέρες Αργίας των 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

 
• ∆εν λειτουργούν από  24 ∆εκεµβρίου έως 6 Ιανουαρίου, καθώς και 
από τη Μ. Πέµπτη έως την Κυριακή του Θωµά. 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

• Η Ώρα προσέλευσης  των παιδιών είναι από την 07.00 π.µ. έως τις  
09.15 π.µ.  
• Η αποχώρηση των παιδιών είναι δυνατή από τις 13.00 µ.µ. έως 
τις 14.45 µ.µ., ανάλογα µε την επιθυµία των γονέων. 
• Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή τους 
κηδεµόνες τους  ή κατάλληλο ενήλικο άτοµο το οποίο θα έχει 
εγγράφως εξουσιοδοτηθεί στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 
οικογενειακής κατάστασης, όπως στο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ.. 
• Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι θα πρέπει να ενηµερώνεται η 
∆ιοίκηση του Ν.Π. εφόσον  υπάρχει θέµα αντιδικίας  γονέων 
που αφορά την επιµέλεια των παιδιών. 

 

 



 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

• Στα παιδιά των σταθµών παρέχονται: πρωινό (9.30- 10.00 π.µ.)  
                                              και   µεσηµεριανό φαγητό (12.00-
13.00 µ.µ.)  
 
• Το  δεκαπενθήµερο διαιτολόγιο  είναι αναρτηµένο στον πίνακα 
ανακοινώσεων των Παιδικών Σταθµών και έχει καθοριστεί σύµφωνα 
µε τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των 
παιδιών. 

 

ΥΓΕΙΑ 

• Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα θέµατα της υγείας για να µην 
υπάρξει κίνδυνος για το παιδί ή περίπτωση µετάδοσης ασθενειών στα 
άλλα παιδιά. 
Για το λόγο αυτό, οι γονείς έχουν υποχρέωση να έχουν 
άµεση, τακτική επικοινωνία και συνεργασία µε τις υπεύθυνες 
παιδαγωγούς των Παιδικών Σταθµών για οποιοδήποτε θέµα άπτεται 
της υγείας των παιδιών. 

ΜΗΝΙΑΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΙΣΦΟΡΑ 

• Οι γονείς των  νηπίων θα καταβάλλουν για κάθε µήνα στο Παιδικό 
Σταθµό Μηνιαία Οικονοµική Εισφορά (τροφεία) και  εισφορά  για  
µεταφορά  (σύµφωνα  µε την υπ’ αριθµ. 420/2011 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου), εκτός του µηνός Αυγούστου που οι Σταθµοί 
παραµένουν κλειστοί. 
Ως καταθέτης θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του νηπίου και 
αποδέκτης ο Παιδικός ή Βρεφονηπιακός Σταθµός που το φιλοξενεί. 
Καµία οικονοµική δοσοληψία δεν επιτρέπεται µε το 
προσωπικό των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών.  Η 
καταβολή γίνεται από την 1η έως και την 5η του εκάστοτε µηνός µε 
εξαίρεση το µήνα Σεπτέµβριο (1ο µήνα φοίτησης ) κατά τον οποίο 
εξοφλούνται 2 (δύο) µήνες ( ο τρέχων και ο τελευταίος – Ιούλιος) 

 

1. Μηνιαίες Εισφορές (Τροφεία): 

Οι µηνιαίες εισφορές -  τροφεία, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
136/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  διαµορφώνεται 
όπως παρακάτω: 



Παιδικός Σταθµός Οικονοµική Εισφορά 

 *Π.Σ ΜΑΛΙΩΝ 70 € 

*Π.Σ. ΜΟΧΟΥ 70 € 

*Π.Σ. ΓΟΥΒΩΝ 70 € 

*Π.Σ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ & ΑΝΑΛΗΨΗΣ 70 € 

*Π.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 70 € 

 

∆υνατότητα ∆ωρεάν Φοίτησης ή Έκπτωσης (Σύµφωνα µε την 
υπ’ αρ.420/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

• Οι πολύτεκνες οικογένειες (άνω των τριών τέκνων) 
δικαιούνται έκπτωση 30% για κάθε παιδί που φοιτά σε Π.Σ. και 
µε συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα που να µην 
υπερβαίνει τις 20.000 €. 

• Έκπτωση 50% έχουν οι γονείς που είναι φοιτητές ή ο 
πατέρας στρατιώτης ( ∆εν νοούνται φοιτητές οι εργαζόµενοι 
που φοιτούν για απόκτηση 1ου ή 2ου πτυχίου) 

• ∆ικαίωµα ∆ωρεάν Φοίτησης έχουν οι αποδεδειγµένα 
άνεργοι και οι χωρίς οικονοµικούς πόρους γονείς αφού 
προσκοµίσουν όλα τα οριζόµενα από το νόµο απαραίτητα 
δικαιολογητικά και αφού γνωµοδοτήσει η κατά περιοχή 
επιτροπή αξιολόγησης εγγραφών και στη συνέχεια εγκρίνει το 
∆.Σ.  

Σε  περίπτωση σοβαρών κοινωνικών και άλλων λόγων, είναι δυνατή 
η εγγραφή νηπίων χωρίς την κατάθεση των απαραιτήτων 
δικαιολογητικών (εκκαθαριστικό  σηµείωµα  εφορίας,  βιβλιάριο  
ενσήµων  και  των  δύο  γονέων,  κάρτα  Ο.Α.Ε.∆.  κλπ) σύµφωνα 
πάντοτε µε την σχετική πρόταση των επιτροπών αξιολόγησης και την 
έγκριση της πρότασης από το ∆.Σ. του Ν.Π.  Στην  περίπτωση  αυτή  
θα  πρέπει  να  ενηµερώνεται  το  Ν.Π.  για  τους  λόγους  µη  
κατάθεσης  των  απαιτούµενων  δικαιολογητικών.  Σε κάθε 
περίπτωση εφαρµόζεται η ισχύουσα κλίµακα εισφορών. 

 
Οι  υπάλληλοι  Τραπεζών,  ∆ΕΚΟ και λοιπών εταιρειών ανωνύµων ή 
µη, εφ’ όσον  εισπράττουν  επίδοµα  για  Παιδικό  Σταθµό,  θα  το  
καταβάλλουν  στο  σύνολό  του (ανεξαρτήτως εάν το εισπράττουν  
προσωπικά αυτοί ή εάν το καταβάλλουν οι υπηρεσίες τους απευθείας 
στο Ν.Π.). 

 

 



∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Μετά από αίτηση γονέα στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που 
ζητά τη διαγραφή. 
• Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα µήνα 
(συνεχόµενα) και µετά από έγγραφη ειδοποίηση από το Νοµικό 
Πρόσωπο. 
• Όταν οι γονείς δε συµµορφώνονται κατ’ εξακολούθηση µε το 
πρόγραµµα του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθµού και τους όρους 
λειτουργίας του Νοµικού Προσώπου. 
• Όταν τα νήπια συµπληρώνουν την νόµιµη ηλικία για την εγγραφή 
τους στο νηπιαγωγείο. 
Η ενεργός συµµετοχή των γονέων θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη 
για την αποδοτικότερη λειτουργία του Νοµικού Προσώπου και των 
Παιδικών Σταθµών.  Γι’ αυτό παρακαλούµε για την συµµετοχή σας 
στις συναντήσεις µε στόχο την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίησή 
σας σε θέµατα που αφορούν την πορεία της  ανάπτυξης και αγωγής 
των νηπίων. 

                                                                         

 

                                                                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.     
         

                                                                   Βασιλάκης Μιχάλης   

 

                                  

 


