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ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ          
Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»  

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

           Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας»  της 02 του μηνός  Ιουνίου του έτους 2014. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  68/2014 

ΘΕΜΑ 4ο: Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων 
παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.   

Στην Ορεστιάδα σήμερα 02 του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ,  συνήλθε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του 
Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 897/29-05-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους 
διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση  τέσσερα (4)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                

     1.-Βαρσαμακίδης  Δημήτριος                             Γραμματίκης      Γεώργιος                                      
     2.-Γεωργίου           Γεώργιος                               
     3.-Μουχταρίδου     Βασιλική      
     4.-Κεραμιτσή        Στυλιανή                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
                                                                     νόμιμα κλήθηκαν        
                                                                     
 Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή  για τηv τήρηση τωv 
πρακτικώv της συνεδρίασης.  
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 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το 4ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 
κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 

 

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και 
Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497/22-04-2002 τεύχος Β΄) 
Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν 
όλα τα παιδιά, που είναι σωματικά ,πνευματικά και ψυχικά υγιή καθώς και 
αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν 
από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές 
ή ψυχικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή, εγγράφονται στον Παιδικό Σταθμό 
εφόσον υπάρχει πιστοποίηση γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή 
Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαίτερων προβλημάτων στη λειτουργία του 
Σταθμού και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει το ανάλογο ειδικευμένο προσωπικό 
και την αναγκαία κτιριακή υποδομή. 

Οι αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς 
Σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας για το σχολικό έτος 2014-2015, θα γίνονται 
δεκτές κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2014, για 
τα νήπια που έχουν γεννηθεί μέχρι τέλος Απριλίου 2012 και να 
συμπληρώνουν την ηλικία των δυόμιση ετών τέλος Οκτωβρίου 2014 καθώς 
επίσης και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 
Αιτήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του Ιουνίου θα ισχύουν για εγγραφή 
των νηπίων για τη νέα σχολική χρονιά και όχι για το τρέχον έτος. 

Βασική προϋπόθεση για την ικανοποίηση του αιτήματος είναι η 
δυνατότητα του παιδιού να αυτοεξυπηρετείται ( κατάργηση χρήσης πάνας  και 
εκπαιδευμένο στη χρήση της τουαλέτας). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την εγγραφή και την επανεγγραφή και οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο θεωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο ότι απαιτείται να προσκομιστεί. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα. 

2. Πιστοποιητικό γέννησης του Παιδιού. 

3. Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, τη 
σωματική αρτιμέλεια, τους εμβολιασμούς και  την εξέλιξή του. 
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4.-Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους. 

5.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία θα 
δηλώνεται η οικονομική και οικογενειακή του κατάσταση, οι συνοδοί του 
νηπίου καθώς επίσης και η ώρα προσέλευσης και αναχώρησης του νηπίου. 

6. α) Βεβαίωση  εργασίας της μητέρας όταν εργάζεται στο δημόσιο τομέα. 

 β) Βεβαίωση εργοδότη και φωτοαντίγραφο καρτέλας ενσήμων του 
τελευταίου τριμήνου για όσες μητέρες εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. 

 γ) Για ελεύθερους επαγγελματίες φωτοαντίγραφο άδειας εξασκήσεως 
επαγγέλματος ή άδεια λειτουργίας καταστήματος.  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

Για την επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς 
απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην Πιστοποιητικό γέννησης 
του παιδιού και Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, 
τη σωματική αρτιμέλεια, τους εμβολιασμούς και  την εξέλιξή του. 

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό θεωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο 
απαραίτητο για την εγγραφή ή επανεγγραφή των νηπίων στους παιδικούς 
Σταθμούς, θα πρέπει να προσκομίζεται από τους γονείς.    

 Επίσης εφόσον η εγγραφή ή επανεγγραφή του νηπίου γίνει δεκτή από 
το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν την εισαγωγή του  νηπίου στον Παιδικό 
Σταθμό, θα πρέπει να προσκομίσουν αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης   

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις: 

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των 
προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια 
παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε 
φορά διατάξεις. 

 Για αναπηρία γονέων ή τέκνων με ποσοστό 67% προσκομίζεται 
αντίγραφο απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα  

 Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση απαιτείται να προσκομίσουν 
απόφαση επιμέλειας παιδιού από αρμόδιο δικαστήριο και διαζευκτήριο. 

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα γίνονται δεκτές. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (30 Ιουνίου) η 
αρμόδια επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση της και αφού εξετάσει τα 
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δικαιολογητικά θα προβεί στην επιλογή και κατανομή των νηπίων σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών. 

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εγγραφής, υπερβαίνουν σε αριθμό τη 
δυναμικότητα των Σταθμών και λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό που 
υπηρετεί  η επιλογή γίνεται από τα μικρότερα νήπια προς τα μεγαλύτερα διότι 
τα μεγαλύτερα νήπια έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο 
στο τμήμα προνηπίων. 

 Τα αποτελέσματα για την εγγραφή ή επανεγγραφή των νηπίων και ο 
Παιδικός Σταθμός στον οποίο θα φιλοξενηθούν θα ανακοινωθούν το τελευταίο 
δεκαήμερο του Αυγούστου και θα τοιχοκολληθούν στους Παιδικούς Σταθμούς 
και στα γραφεία του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Εθνομαρτύρων 98 (Παλιά Δικαστήρια).  

 Σε κάθε νηπιακό τμήμα μπορούν να εγγραφούν είκοσι πέντε νήπια με 
μία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμο και μια ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων. Όταν δεν 
υπάρχει βοηθός η αναλογία νηπίων –παιδαγωγού ορίζεται ως εξής: 

Μία (1) Παιδαγωγός με 17 νήπια και σε κάθε περίπτωση με το παιδαγωγικό 
προσωπικό που προβλέπεται κάθε φορά με τις ισχύουσες διατάξεις που 
ρυθμίζουν τα της αναλογίας παιδαγωγικού προσωπικού και παιδιών 
λαμβάνοντας υπόψη και την κτηριακή υποδομή. 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο του νομικού προσώπου μπορεί να εγγράψει 
νήπια και πέρα από τη δυναμικότητα του κάθε τμήματος 20% επί αυτής 
εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις προσωπικό και 
υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται 
αποκλίνουσα συμπεριφορά στην ένταξη ενός νηπίου στον Παιδικό Σταθμό ( 
Αυτισμός – Αsperger κ.τ.λ) προτείνει την παραμονή του νηπίου για δύο (2) 
ώρες στον Παιδικό Σταθμό διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης 
ειδικευμένου προσωπικού και έτσι παρεμποδίζεται η λειτουργία του Παιδικού 
και το έργο των παιδαγωγών . Επίσης απαραίτητη είναι η προσκόμιση 
γνωμάτευσης γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού 
Οργανισμού και πιστοποίηση ότι είναι ωφέλιμη η ολιγόωρη παραμονή του 
νηπίου στον Παιδικό Σταθμό και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας 
ιδιαίτερων προβλημάτων κατά την διάρκεια παραμονής του. 

 Κάθε ιδιαίτερη περίπτωση όταν χρειαστεί θα τίθεται υπόψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβει την ανάλογη απόφαση  

Για τους Παιδικούς Σταθμούς όπου υπηρετεί μια (1) Παιδαγωγός, για 
τις ημέρες όπου η Παιδαγωγός απουσιάζει (προσωπικοί λόγοι – άδειες κλπ) 
και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης της, ο Παιδικός Σταθμός θα 
παραμείνει κλειστός. 
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 Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του 
συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
  
 Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη του την  παραπάνω εισήγηση  τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας 
Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  Παιδικών 
και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497/22-04-2002 τεύχος 
Β΄) και την ομαλή λειτουργία των Παιδικών Σταθμών 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 
 
1. Την έγκριση των παραπάνω δικαιολογητικών για τις εγγραφές και 
επανεγγραφές νηπίων στου Παιδικούς Σταθμούς καθώς και τα 
συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις. 
 
2. Αιτήσεις με ελλειπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές. 
 
3. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εγγραφής, υπερβαίνουν σε αριθμό τη 
δυναμικότητα των Σταθμών και λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό που 
υπηρετεί  η επιλογή γίνεται από τα μικρότερα νήπια προς τα μεγαλύτερα διότι 
τα μεγαλύτερα νήπια έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο 
στο τμήμα προνηπίων. 

4. Τα αποτελέσματα για την εγγραφή ή επανεγγραφή των νηπίων και ο 
Παιδικός Σταθμός στον οποίο θα φιλοξενηθούν θα ανακοινωθούν το τελευταίο 
δεκαήμερο του Αυγούστου και θα τοιχοκολληθούν στους Παιδικούς Σταθμούς 
και στα γραφεία του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Εθνομαρτύρων 98 (Παλιά Δικαστήρια).  

5. Σε κάθε νηπιακό τμήμα μπορούν να εγγραφούν είκοσι πέντε νήπια με 
μία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμο και μια ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων. Όταν δεν 
υπάρχει βοηθός η αναλογία νηπίων –παιδαγωγού ορίζεται ως εξής: 

Μία (1) Παιδαγωγός με 17 νήπια και σε κάθε περίπτωση με το παιδαγωγικό 
προσωπικό που προβλέπεται κάθε φορά με τις ισχύουσες διατάξεις που 
ρυθμίζουν τα της αναλογίας παιδαγωγικού προσωπικού και παιδιών 
λαμβάνοντας υπόψη και την κτηριακή υποδομή. 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο του νομικού προσώπου μπορεί να εγγράψει 
νήπια και πέρα από τη δυναμικότητα του κάθε τμήματος 20% επί αυτής 
εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις προσωπικό και 
υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι. 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται 
αποκλίνουσα συμπεριφορά στην ένταξη ενός νηπίου στον Παιδικό Σταθμό ( 
Αυτισμός – Αsperger κ.τ.λ) προτείνει την παραμονή του νηπίου για δύο (2) 
ώρες στον Παιδικό Σταθμό διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης 
ειδικευμένου προσωπικού και έτσι παρεμποδίζεται η λειτουργία του Παιδικού 

ΑΔΑ: ΒΙΥ1ΟΕΡΠ-ΜΣ8



και το έργο των παιδαγωγών . Επίσης απαραίτητη είναι η προσκόμιση 
γνωμάτευσης γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού 
Οργανισμού και πιστοποίηση ότι είναι ωφέλιμη η ολιγόωρη παραμονή του 
νηπίου στον Παιδικό Σταθμό και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας 
ιδιαίτερων προβλημάτων κατά την διάρκεια παραμονής του. 

 Κάθε ιδιαίτερη περίπτωση όταν χρειαστεί θα τίθεται υπόψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβει την ανάλογη απόφαση  

7. Για τους Παιδικούς Σταθμούς όπου υπηρετεί μια (1) Παιδαγωγός, για 
τις ημέρες όπου η Παιδαγωγός απουσιάζει (προσωπικοί λόγοι – άδειες κλπ) 
και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης της, ο Παιδικός Σταθμός θα 
παραμείνει κλειστός. 

8.   Κρίνει ότι η λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν. 3852/2010, είναι έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτης 
ανάγκης για το λόγο ότι πρόκειται για τις εγγραφές νηπίων στους παιδικούς 
σταθμούς. 
 
9.   Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι τροποποίησης ή κατάργησής της. 

  H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό   68/2014. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
                                               
                                                                            O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
                                                                           (ακολουθούν υπογραφές) 
                     

                          
     Ακριβές απόσπασμα 
          Ο Πρόεδρος 
 

Βαρσαμακίδης Δημήτριος 

 

ΑΔΑ: ΒΙΥ1ΟΕΡΠ-ΜΣ8


