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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ
ΣΗ Κ.Ε.Δ.ΚΑ
1. Η Κοινωφελισ Επιχείρθςθ του Διμου Καλαμαριάσ, ςτα πλαίςια των
διατάξεων που ιςχφουν και των καταςτατικϊν ςκοπϊν τθσ:
- Παρζχει υπθρεςίεσ φιλοξενίασ, διαπαιδαγϊγθςθσ, ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων, ψυχοκινθτικισ και κοινωνικοςυναιςκθματικισ αγωγισ των
νθπίων και των βρεφϊν.
- Ζχει κακιερϊςει τθ λειτουργία χολισ Γονζων, για τθν ανάπτυξθ
κεμάτων, που αφοροφν ςτθν εν γζνει διαπαιδαγϊγθςθ των νθπίων και
των βρεφϊν.
- Πραγματοποιεί
ςυμβουλευτικζσ
ςυναντιςεισ
γονζων
με
παιδοψυχολόγο, για υποςτιρίξθ ςε επιμζρουσ ηθτιματα.
- Πραγματοποιεί ςυμβουλευτικζσ ςυναντιςεισ των εργαηομζνων τθσ
Κ.Ε.Δ.ΚΑ με παιδοψυχολόγο, για το βζλτιςτο χειριςμό επί μζρουσ
ηθτθμάτων διαπαιδαγϊγθςθσ των παιδιϊν.
2. Χρόνοσ λειτουργίασ των ταθμών
2.1 Οι τακμοί λειτουργοφν ςε πενκιμερθ βάςθ εβδομαδιαίωσ
(Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι).
2.2 Οι Πρωινοί τακμοί λειτουργοφν από 07.00 ζωσ 15.45 και οι
απογευματινοί από 15.30 ζωσ 21.15
2.3 Οι τακμοί δεν λειτουργοφν κατά τισ παρακάτω αργίεσ και
περιόδουσ:
2.3.1 Σθν 25θ Μαρτίου, τθν Κακαρι Δευτζρα, τθν Πρωτομαγιά, του
Αγίου Πνεφματοσ, τθν 26θ και 28θ Οκτωβρίου, τα Θεοφάνεια.
2.3.2 Από 1 Aυγοφςτου ζωσ και 31 Αυγοφςτου (για τθν εκτζλεςθ
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ).(Αποφ. Δ.. 176/2015)
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2.3.3 Από 24 Δεκεμβρίου ζωσ και 2 Ιανουαρίου (εορτζσ Χριςτουγζννων).
Κατά τισ θμερομθνίεσ 3, 4 και 5 Ιανουαρίου οι βρεφονθπιακοί ςτακμοί
τθσ ΚΕΔΚΑ κα παραμζνουν ανοιχτοί και ανάλογα με τον αρικμό των
βρεφϊν - νθπίων, κα κακορίηεται με απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ και ο
αρικμόσ του προςωπικοφ (βοθκθτικοφ και εκπαιδευτικοφ) που κα
απαςχολθκεί.(Αποφ.Δ.. 100/2011)
2.3.4 Από τθ Μεγάλθ Πζμπτθ ζωσ και τθν Σρίτθ μετά το Πάςχα (εορτζσ
Πάςχα).
3. Προςζλευςη – αναχώρηςη των παιδιών
3.1 Πρωινοί ταθμοί:
3.1.1 Η προςζλευςθ των παιδιϊν αρχίηει ςτισ 07.00 και λιγει ςτισ 08.30
(οι ϊρεσ προςζλευςθσ και αναχϊρθςθσ επιβάλλεται να τθροφνται για τθν
εφρυκμθ λειτουργία των τακμϊν και τθν ομαλότερθ ζνταξθ των παιδιϊν
ςτο κλίμα των ομαδικϊν δραςτθριοτιτων ).
3.1.2 Η αναχϊρθςθ των παιδιϊν γίνεται είτε ςτο διάςτθμα 13.30 ζωσ
14.30 είτε ςτο διάςτθμα 15.15 ζωσ 15.45.
3.1.3 Η παραλαβι των παιδιϊν γίνεται ΜΟΝΟ από τουσ γονείσ ι
κθδεμόνεσ του ι κάποιο άλλο πρόςωπο, εξουςιοδοτθμζνο με υπεφκυνθ
διλωςθ του γονζα ι κθδεμόνα, θ οποία κατατίκεται ςτθν αρχι τθσ
ςχολικισ χρονιάσ.
3.2 Απογευματινοί ταθμοί:
3.2.1 Η προςζλευςθ των παιδιϊν αρχίηει ςτισ 15.30 και λιγει ςτισ 17.00
(οι ϊρεσ προςζλευςθσ και αναχϊρθςθσ επιβάλλεται να τθροφνται για
λόγουσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.1.1).
3.2.2 Η αναχϊρθςθ των παιδιϊν γίνεται ςτο διάςτθμα 20.15 ζωσ 21.15.
3.2.3 Η παραλαβι των παιδιϊν γίνεται όπωσ ςτθν παραπάνω παράγραφο
3.1.3 ορίηεται.
4. Εγγραφή ςτουσ ταθμοφσ
Η Επιχείρθςθ δζχεται αιτιςεισ ενδιαφζροντοσ για τθν εγγραφι των
νθπίων και βρεφϊν κατά τουσ μινεσ Μάιο και Ιοφνιο. ’ αυτό το χρονικό
διάςτθμα πρζπει να υποβάλλονται και οι αιτιςεισ επανεγγραφισ των
γονζων ι κθδεμόνων, των οποίων τα παιδιά φιλοξενοφνται ιδθ ςτουσ
τακμοφσ, για τθ ςυνζχιςθ τθσ φιλοξενίασ και κατά το επόμενο ςχολικό
ζτοσ.
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Η εγγραφι των βρεφϊν ςε παιδικό τμιμα γίνεται κατόπιν αίτθςθσ
επανεγγραφισ και εφόςον το βρζφοσ ςυμπλθρϊςει θλικία 2,5 ετών μζχρι
την 30η Ιουνίου.
Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων γίνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ
Κ.Ε.Δ.ΚΑ, το οποίο αποφαςίηει για τα παιδιά που κα δεχτοφν οι τακμοί,
με βάςθ τα ςτοιχεία που ηθτείται να δοκοφν με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
και ακολουκοφν οι εγγραφζσ.
5. Οικονομική ςυμμετοχή των γονζων (Αποφ.Δ. 127/12)
5.1 Η οικονομικι ςυμμετοχι των γονζων του πρωινοφ Παιδικοφ ταθμοφ
ανζρχεται ςε 1.550,00 ευρϊ, θ οποία πρζπει να εξοφλείται υποχρεωτικά
ωσ εξισ:
Α΄ΣΡΟΠΟ
1 Οκτωβρίου - 10 Οκτωβρίου: 775,00 ευρώ
3 Ιανουαρίου - 13 Ιανουαρίου: 775,00 ευρώ
Β΄ΣΡΟΠΟ
Η οικονομική ςυμμετοχή (1.550,00 ευρώ) θα καταβάλλεται το διάςτημα
1-10 Οκτωβρίου με χρζωςη πιςτωτικήσ VISA ή MASTERCARD για τισ
οποίεσ η Κ.Ε.Δ.ΚΑ ζχει εξαςφαλίςει 10 άτοκεσ δόςεισ.
Γ ’ΣΡΟΠΟ
Η οικονομική ςυμμετοχή μπορεί να καταβάλλεται και μηνιαίωσ εντόσ
του πρώτου δεκαημζρου κάθε μήνα.
5.2 Η οικονομικι ςυμμετοχι των γονζων του Βρεφικοφ ταθμοφ
ανζρχεται ςε 1.730,00 ευρϊ, θ οποία πρζπει να εξοφλείται υποχρεωτικά
ωσ εξισ:
Α’ ΣΡΟΠΟ
1 Οκτωβρίου-10 Οκτωβρίου: 865,00 ευρώ
3 Ιανουαρίου-13 Ιανουαρίου: 865,00 ευρώ
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Β’ ΣΡΟΠΟ
Η οικονομική ςυμμετοχή (1.730,00 ευρώ) θα καταβάλλεται το διάςτημα
1-10 Οκτωβρίου με χρζωςη πιςτωτικήσ VISA ή MASTERCARD για τισ
οποίεσ η Κ.Ε.Δ.ΚΑ ζχει εξαςφαλίςει 10 άτοκεσ δόςεισ.
Γ’ ΣΡΟΠΟ
Η οικονομική ςυμμετοχή μπορεί να καταβάλλεται και μηνιαίωσ εντόσ
του πρώτου δεκαημζρου κάθε μήνα.
5.3 Η οικονομικι ςυμμετοχι των γονζων του απογευματινοφ Παιδικοφ
ταθμοφ (αρ.αποφ. Δ.. 176/15) ανζρχεται ςε 1.000,00 ευρϊ, θ οποία
πρζπει να εξοφλείται υποχρεωτικά ωσ εξισ:
Α’ ΣΡΟΠΟ
1 Οκτωβρίου-10 Οκτωβρίου: 500,00 ευρώ
3 Ιανουαρίου-13 Ιανουαρίου: 500,00 ευρώ
Β’ ΣΡΟΠΟ
Η οικονομική ςυμμετοχή (1.000,00 ευρώ) θα καταβάλλεται το διάςτημα
1-10 Οκτωβρίου με χρζωςη πιςτωτικήσ VISA ή MASTERCARD για τισ
οποίεσ η Κ.Ε.Δ.ΚΑ ζχει εξαςφαλίςει 10 άτοκεσ δόςεισ.
Γ’ ΣΡΟΠΟ
Η οικονομική ςυμμετοχή μπορεί να καταβάλλεται και μηνιαίωσ εντόσ
του πρώτου δεκαημζρου κάθε μήνα.
5.4
 Γονείσ που δφο παιδιά τουσ φοιτοφν ςτουσ τακμοφσ ζχουν 20%
ζκπτωςη ςτο δεφτερο παιδί τθσ οικογζνειασ.
 Πολφτεκνεσ και τρίτεκνεσ οικογζνειεσ ζχουν ζκπτωςη 25% .
 τουσ εργαηόμενουσ των υπθρεςιϊν, των νομικϊν προςϊπων
και των δθμοτικϊν επιχειριςεων του Διμου Καλαμαριάσ και
ςτα παιδιά τουσ ιςχφει ποςοςτό ζκπτωςησ 15%.
 ε εργαηόμενουσ τθσ Κ.Ε.Δ.ΚΑ και ςτα παιδιά τουσ ιςχφει
ποςοςτό ζκπτωςησ 20%.
 Ανεξάρτθτα με το αν παρουςιάηεται αςυνζχεια ςτθ φιλοξενία
του παιδιοφ, θ οικονομικι ςυμμετοχι καταβάλλεται κανονικά.
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 ε περίπτωςθ διαγραφισ του παιδιοφ ζπειτα από αίτθςθ του
γονζα ι κθδεμόνα θ δόςθ που ζχει καταβλθκεί, δεν
επιςτρζφεται.
6. τα πρωινά τμιματα (παιδικόσ και βρεφικόσ) προςφζρεται πρόγευμα.
το απογευματινό τμιμα προςφζρεται γεφμα (αντίςτοιχο του πρωινοφ).
7. Διαχωριςμόσ τμημάτων ανά ηλικία
7.1 Σα παιδιά των πρωινϊν και απογευματινϊν Παιδικϊν τακμϊν κα
πρζπει να ζχουν ςυμπληρώςει τα 2½ ζτη τησ ηλικίασ τουσ το μήνα
Ιοφνιο (30-6) τθσ ςχολικισ χρονιάσ, που γίνεται θ αίτθςθ.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΣΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΑ.
7.2 Σα παιδιά των πρωινϊν Βρεφικϊν τακμϊν κα πρζπει να ζχουν
ςυμπλθρϊςει τον πζμπτο (5) μήνα τθσ θλικίασ τουσ κατά τθν εγγραφι
τουσ ςτο τμιμα.
8. Διαγραφή παιδιών
Η διαγραφι γίνεται:
8.1 Κατόπιν αιτιςεωσ του γονζα ι κθδεμόνα.
8.2 Κατόπιν αποφάςεωσ του Δ.. τθσ Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ςτισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
 Για ςοβαρι μεταδοτικι αςκζνεια του παιδιοφ.
 Όταν το παιδί απουςιάηει για περιςςότερεσ από 20 μζρεσ και αφοφ
ειδοποιθκεί εγγράφωσ ο γονζασ ι ο κθδεμόνασ.
 Όταν ο γονζασ ι ο κθδεμόνασ κακυςτερεί τθν καταβολι τθσ
οικονομικισ ςυμμετοχισ , ζπειτα και από ζγγραφθ ειδοποίθςι του.
 Όταν ο γονζασ ι ο κθδεμόνασ δεν ςυμμορφϊνεται με τισ ςυςτάςεισ
του παιδιάτρου τθσ Επιχείρθςθσ για κζματα εμβολιαςμοφ ι
υγιεινισ.
8.3 Η διαγραφι του παιδιοφ για οποιοδιποτε λόγο, ζχει ςαν ςυνζπεια να
χάνει τθ κζςθ του και τθν προτεραιότθτα εγγραφισ του τθν επόμενθ
ςχολικι περίοδο.
9. υνεργαςία γονζων
Η ενεργόσ ςυνεργαςία των γονζων, αποτελεί ςτοιχείο απαραίτθτο για τθν
αποδοτικότερθ λειτουργία των Βρεφονθπιακϊν τακμϊν. Η ςυμμετοχι
ςτισ ςυγκεντρϊςεισ γονζων, θ ςυνεχισ επικοινωνία για ηθτιματα που
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αφοροφν τα παιδιά, θ αξιοποίθςθ των ειδικϊν υπθρεςιϊν που προςφζρει
θ Κ.Ε.Δ.ΚΑ (ςχολι γονζων, ςυμβουλευτικζσ ςυναντιςεισ με ψυχολόγο και
παιδίατρο κ.λ.π.) αποτελοφν πολφτιμα ςτοιχεία για τθν διαπαιδαγϊγθςθ
των παιδιϊν.
Η Πρόεδροσ του Δ.. τησ Κ.Ε.Δ.ΚΑ.
ΑΝΣΩΝΟΤΔΗ ΟΛΤΜΠΙΑ
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