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ΘΕΜΑ:

Μέριμνα για το Προσωπικό [Επιλογή Τέκνων Προσωπικού για φοίτηση στο
Γ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Αθηνών (Γ’ΒΝΣA) για το Σχολικό Έτος 2020 –
21]

ΣΧΕΤ. :

α.

Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167/30-9-1985) «Δομή και Λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
Διατάξεις»
β. Π.Δ.157/2001 (ΦΕΚ Α’ 130/26-6-2001) «Περί Ιδρύσεως
Βρεφονηπιακών Σταθμών στην ΠΑ»
γ. Π.Δ. 181/2002 (ΦΕΚ Α’ 170/22-7-2002) «Περί Ιδρύσεως
Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Στρατό Ξηράς»
δ. KΠΑ Δ-95/ΣΕΠ 2012 «ΚΟΛ Βρεφονηπιακών Σταθμών ΠΑ»
ε. Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α’ 134/26-7-2016) «Ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και άλλες διατάξεις»
στ. ΕΠ Φ.000/51/487307/Σ.299/14 Ιουλ 17/ΓΕΣ/Δ1/1α
ζ. ΕΠ Φ.000/22/504794/Σ.4371/11 Αυγ 17/ΓΕΕΘΑ/Β3
η. Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38/2-3-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Αττικής και άλλες διατάξεις»
θ. ΑΠ Φ.000/24/160270/Σ.44/14 Μαρ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/Δ1
ι.
Φ. 900/315676/Σ. 5166/2 Αυγ 18/ΓΕΕΘΑ/Β3/1
ια. Φ. 440/1484/Σ.223/14 Απρ 20/ΓΕΑ/Β3/2
ιβ. Φ. 440/1617/Σ.252/29 Απρ 20/ΓΕΑ/Β3/2

1. Σας γνωρίζεται ότι επί τη βάσει των ανωτέρω σχετικών, καθορίζεται το
θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Γ’ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αθηνών
(Γ’ ΒΝΣΑ), ο οποίος βρίσκεται εντός του Στρατοπέδου «Στρατάρχη Αλέξανδρου
Παπάγου» και εξυπηρετεί, με συγκεκριμένη κατανομή ανά Κλάδο, το προσωπικό
των ΕΔ που υπηρετεί στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
2. Σύμφωνα με το (στ) σχετικό, η κατανομή βρεφών – νηπίων στην ΠΑ
ανέρχεται σε ποσοστό 23% του συνόλου των θέσεων (4 Βρέφη και 23 Νήπια),
ενώ για την επιλογή των δικαιούχων ακολουθούνται οι ισχύουσες επιλογικές
διαδικασίες κάθε Κλάδου. Για την ΠΑ το αντίστοιχο εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο
καθορίζεται από το (δ) όμοιο.

-23.
Κατόπιν τούτων και σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου,
με την παρούσα καθορίζονται οι διαδικασίες επιλογής δικαιούχων τέκνων για την
ΠΑ, ενόψει του έτους 2020 – 2021.
4.
κατωτέρω:

Δικαιούχο προσωπικό για εγγραφή των τέκνων του, είναι το

α.
Το Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό της ΠΑ, σε αναλογία
9:1 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (ι) σχετικό.
β. Το προσωπικό των λοιπών Κλάδων ή Σωμάτων των ΕΔ, που
υπηρετεί ή εργάζεται σε Μονάδα της ΠΑ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο
17, του (δ) ομοίου.
γ. Δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος των ΕΔ που
υπηρετούν είτε στο ΥΠΕΘΑ, είτε σε στρατιωτικό δικαστήριο με έδρα εντός νομού
Αττικής, επί τη βάσει του άρθρου 29 του (ε) σχετικού.
5.

Σύμφωνα με το (στ) όμοιο, στο Γ’ ΒΣΝΑ, λειτουργούν:

α. Βρεφικό Τμήμα, στο οποίο γίνονται δεκτά βρέφη ηλικίας από 6
μηνών μέχρι 2,5 ετών. Συνεπώς, δικαίωμα εγγραφής έχουν τα βρέφη που έχουν
γεννηθεί από 1/3/2018 έως και 1/3/2020.
β. Νηπιακό Τμήμα, στο οποίο γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας από 2,5
ετών (νήπια που έχουν γεννηθεί από 28/2/2018 και παλαιότερα), μέχρι την ηλικία
πριν την προσχολική υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή καθορίζεται από το
κείμενο νομοθετικό πλαίσιο.
6.
Αιτήσεις εγγραφής τέκνων που δεν έχουν γεννηθεί στα ανωτέρω
χρονικά διαστήματα, δε γίνονται δεκτές και ως εκ τούτου δεν εξετάζονται.
7.
Σύμφωνα με το (δ) σχετικό, δικαίωμα εγγραφής έχουν τα τέκνα των
ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, με την προϋπόθεση ότι και ο έτερος γονέας
είναι εργαζόμενος.
8.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 17 του (δ) σχετικού, δικαίωμα
εγγραφής κατά προτεραιότητα (χωρίς μοριοδότηση) και ανεξαρτήτως της
υποχρέωσης να είναι ο έτερος γονέας εργαζόμενος, έχουν τα τέκνα που
εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες, εφόσον προσκομιστούν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν την κατηγορία στην οποία
ανήκουν:

-3α. Γονέων θανόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην ΠΑ,
σε ειρήνη ή πόλεμο.
β.

Πολυτέκνων.

γ. Γονέων ανηκόντων στη κατηγορία ΑμΕΑ, πιστοποιημένων με
πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής
επιτροπής.
δ.

Ορφανών από τον ένα ή και τους δύο γονείς.

ε. Διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, εφόσον την αποκλειστική
επιμέλεια του τέκνου/ των τέκνων ασκεί το μέλος που υποβάλλει την αίτηση, όπως
προκύπτει από σχετική συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση.
στ.
ζ.

Αγάμων γονέων.
Προσωπικού που υπηρετεί στο Γ’ ΒΝΣΑ.

9. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που κατατεθούν αιτήσεις προσωπικού που
εμπίπτει σε κατηγορίες δικαιούχων εγγραφής κατά προτεραιότητα, που
υπερβαίνουν τον αριθμό των διατιθέμενων θέσεων ανά κατηγορία προσωπικού,
η τελική κατάταξη - επιλογή αυτών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, την
οποία θα διεξάγει η συγκροτηθείσα με το (ιβ) σχετικό Επιτροπή Επιλογής
Δικαιούχων. Στην εν λόγω διαδικασία κλήρωσης θα παρίσταται υποχρεωτικά,
κατόπιν σχετικής του κλήσης εκ μέρους της Επιτροπής, τουλάχιστον το 20% του
συνόλου των αιτούντων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 8 του
παρόντος.
10. Η περίοδος λειτουργίας του Γ΄ΒΝΣΑ είναι από 1 Σεπτεμβρίου 2020
έως και την 31η Ιουλίου του 2021 και εβδομαδιαίως κατά τις ημέρες, από Δευτέρα
έως Παρασκευή. Τα παιδιά παραδίδονται στο παιδαγωγικό προσωπικό του
Σταθμού κατά τις δύο (2) πρώτες ώρες λειτουργίας του, δηλαδή από 06:45 έως
09:00 και παραλαμβάνονται κατά τις τρεις (3) τελευταίες ώρες λειτουργίας αυτού,
δηλαδή από 12:30 έως 15:30. Για λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στις
διαδικασίες προσέλευσης και παραλαβής των τέκνων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο Γ’ ΒΝΣ, στο τηλ. 210-6555136.
11.
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται, σύμφωνα με το (δ) σχετικό να
υποβληθούν, για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, είναι τα εξής:
α.

Στρατιωτικό Προσωπικό:

-4(1) Η Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του τέκνου, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α», συνοδευόμενη από απλή φωτοτυπία των
πρώτων σελίδων του ΑΒΜ (Ατομικό Βιβλιάριο Μητρώου), όπου θα αναγράφονται
όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές, ως αποδεικτικό των ετών υπηρεσίας του.
(2) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (με
ημερομηνία έκδοσης, μετά την έκδοση της παρούσας Δγής), για τον υπολογισμό
των αντίστοιχων μορίων του δικαιούχου.
(3) Δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι και οι δύο γονείς είναι
εργαζόμενοι. Ειδικότερα εφόσον:
(α) Ο έτερος γονέας είναι στρατιωτικό ή πολιτικό
προσωπικό της ΠΑ, απαιτείται θεωρημένη βεβαίωση από το Τμήμα Στρατιωτικού
ή Πολιτικού Προσωπικού της Μονάδας του, αντίστοιχα.
(β) Ο έτερος γονέας είναι δημόσιος υπάλληλος, απαιτείται
πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από την αρμόδια υπηρεσία.
(γ) Ο έτερος γονέας είναι ιδιωτικός υπάλληλος, απαιτείται
πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον οικείο εργοδότη/υπηρεσία και βεβαίωση
εισφορών από τον
ασφαλιστικό του φορέα, ή κατάθεση εκτυπωμένου
αποσπάσματος του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης του τρέχοντος έτους.
(4)

Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.

(5) Φωτοτυπία των εμβολίων από το αντίστοιχο τμήμα του
βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
(6) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από την Επιτροπή
Επιλογής Δικαιούχων.
β.

Πολιτικό Προσωπικό:

(1) Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του τέκνου, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α», συνοδευόμενη από βεβαίωση εκ μέρους του
Γραφείου Πολιτικού Προσωπικού της Μονάδας του, στην οποία θα αναγράφεται ο
βαθμός του εργαζόμενου και η ημερομηνία πρόσληψής του, ώστε να
πιστοποιούνται τα έτη προϋπηρεσίας του καθώς και ο αριθμός μητρώου του.

-5(2)
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (με
ημερομηνία έκδοσης, μετά την έκδοση της παρούσας Δγής), για τον υπολογισμό
των αντίστοιχων μορίων του δικαιούχου.
(3) Δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι και οι δύο γονείς είναι
εργαζόμενοι όπως περιγράφονται στο εδάφιο 11α(3) της παρούσης Δγής.
(4)

Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.

(5) Φωτοτυπία των εμβολίων από το αντίστοιχο τμήμα του
βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
(6) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από την Επιτροπή
Επιλογής Δικαιούχων.
12. Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να
υποβληθούν στο Γραφείο Προσωπικού της Μονάδας ή Υπηρεσίας που υπηρετεί ο
δικαιούχος με αριθμό πρωτοκόλλου το αργότερο έως και 26 Ιουν 20. Στη συνέχεια
οι Μονάδες να υποβάλλουν άμεσα τις υπόψη αναφορές στο ΓΕΑ/Β3. Σύμφωνα με
το (δ) σχετικό, αιτήσεις που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ορίζονται
ως εκπρόθεσμες και τίθενται εκτός διαδικασίας επιλογής. Οι εκπρόθεσμες
αιτήσεις εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις και αφού προηγηθεί η
ικανοποίηση των επιλαχόντων, ανά κατηγορία προσωπικού.
13. Οι γονείς – κηδεμόνες ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την
επιλογή των τέκνων τους, από τους πίνακες των επιλεγέντων τέκνων που θα
αναρτηθούν στο MIS στις 20 Ιουλ 20.
14. Τo ΓΕΑ/ΕΓΑ παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την ανάρτηση του
παρόντος στην ιστοσελίδα της ΠΑ και να τη διατηρήσει έως 28 Ιουν 20.
15. Το ΓΕΑ/ΚΜΗ παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την ανάρτηση του
παρόντος στο MIS.
16. Οι Μονάδες που δε διαθέτουν σταθμό εργασίας MIS, να
ενημερωθούν και να παραλάβουν την παρούσα Δγή με το Παράρτημά της από τις
πλησιέστερες Μονάδες, όπου είναι εγκαταστημένο το εν λόγω πληροφοριακό
σύστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠαΔ 0-7/2018/ΓΕΑ.
17.
ΓΕΕΘΑ - ΓΕΣ - ΓΕΝ που υποβάλλεται το παρόν παρακαλούνται
για την ενημέρωση του προσωπικού της ΠΑ που υπηρετεί σε Μονάδες Υπηρεσίες τους.

-618.
Τα Γραφεία Προσωπικού των Μονάδων να μεριμνήσουν για την
ενημέρωση όλου του προσωπικού.
19.
Χειριστής θέματος, Υπσγός (Δ) Φώτιος Παπαδόπουλος, Επιτελής
ΓΕΑ/Β3/2, τηλέφ. 210-6592323.
Υποπτέραρχος (Ι) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος
Διευθυντής Β’ Κλάδου ΓΕΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Υπσγός (Δ) Φώτιος Παπαδόπουλος
Επιτελής ΓΕΑ/Β3/2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Αίτηση για Συμμετοχή στη Διαδικασία Επιλογής Βρεφών - Νηπίων για το Γ΄
Β/Ν Σταθμό Αθηνών (Έτος 2020 – 2021).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ «ΛΑ»
ΓΕΕΘΑ/Β1
ΓΕΣ/Β1
ΓΕΝ/Β3
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΑ/Β3
Τ.ΓΕΣ/Γ΄ΒΝΣΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ - ΔΝΣΗ Β3
ΤΜΗΜΑ 2
14 Μαΐ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.440/1799/Σ. 272
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
Γ΄ BΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΤΟΣ 2020 – 2021)
ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή Επιλογής Δικαιούχων για τον Γ΄ ΒΝΣΑ.
Επώνυμο……………………………………
Όνομα……………………………………….
Ιδιότητα………………………………………
Ειδικότητα……………………………………
Βαθμός……………………………………….
Προέλευση (για Στρατιωτικούς)……………
Έτη Υπηρεσίας……………………………...
Αρ. Μητρώου………………………………..
Μονάδα………………………………………
Επιστασία……………………………………

1. Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή τ…..
τέκν ….. μου……………………………………..
……………………………………………...........
........................................................................
........................................................................
στη δύναμη του Γ΄ΒΝΣΑ,
για το Σχολικό Έτος 2020 - 2021.
Ημερ. Γέννησης τέκνου………………………...
Ημερ. Γέννησης τέκνου ………………………..
Ημερ. Γέννησης τέκνου ………………………..
Ημερ. Γέννησης τέκνου ………………………..

Τηλ. Επιστασίας………………………........
Τηλ. Κιν.......................................................
Διεύθυνση Κατοικίας

2. Έχω δικαίωμα προτεραιότητας, λόγω
………………….............................................
……………………………………………………

Οδός ………………………….. Αριθμός ……
Δήμος …………………………………………
Ταχ. Kωδ .…………………………………….
Τηλ. Κατοικίας ………………………………..
Email επικοινωνίας.………..…………………

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤ.
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
………….(τόπος), ….../…../2020
Ο/Η Αιτ…………..

Α-2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(Άρθρο 17 ΚΟΛ Β/Ν Σταθμών ΠΑ)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
(Άρθρο 17 ΚΟΛ Β/Ν Σταθμών ΠΑ)
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Θανόντων γονέων κατά την εκτέλεση υπηρεσίας
Πολυτέκνων
Ορφανά από τους δύο ή ένα γονέα
Διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων εφόσον την επίβλεψη έχει το μέλος που υποβάλλει την
αίτηση
(ε) Αγάμων γονέων
(στ) Προσωπικού που εργάζεται στο Β/Ν Σταθμό.
(ζ) Γονέων με σωματική ή πνευματική αναπηρία πιστοποιημένη από Δημόσιο φορέα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για ένα παιδί

: 3

Μόρια

Για δύο παιδιά

: 6

Μόρια

Για τρία παιδιά

: 12 Μόρια

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΒΑΘΜΩΝ – ΜΟΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Ανώτατοι – Ανώτεροι Αξκοί :10 Μόρια
Κατώτεροι Αξκοί – Ανθστές : 8 Μόρια
Υπξκoί : 6 Μόρια
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΒΑΘΜΩΝ – ΜΟΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Υπάλληλοι με Α΄ Βαθμό :

10 Μόρια

Υπάλληλοι με Β΄ Βαθμό :

8 Μόρια

Υπάλληλοι με Γ΄ Βαθμό :

6 Μόρια

Υπάλληλοι με Δ΄ Βαθμό :

4 Μόρια

Υπάλληλοι με Ε΄ Βαθμό :

2 Μόρια

Οι Υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για το χρονικό διάστημα
που απασχολούνται στην Π.Α., θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στον Ε΄ Βαθμό, δηλαδή 2
Μόρια.
Κατηγορία Δ.Ε.Π.
Καθηγητής:
Αναπληρωτής Καθηγητής:
Επίκουρος Καθηγητής:
Λέκτορας:

10 Μόρια
8 Μόρια
6 Μόρια
4 Μόρια

Α-3

Κατηγορία Ε.Ε.Δ.Ι.Π. (Κλάδος і και і і )
Βαθμίδα Α
Βαθμίδα Β
Βαθμίδα Γ-Δ

8 Μόρια
6 Μόρια
4 Μόρια

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΟΡΙΩΝ - ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
α) Λογίζεται ένα (1) μόριο για κάθε έτος υπηρεσίας, από την ημερομηνία κτήσεως του βαθμού του
Ανθσγού για τους Αξιωματικούς, του Σμηνία για τους προερχομένους από τις Σχολές Υπξκών
και του Υποσμηνία για τους προερχόμενους από τους Εθελοντές ή ΕΠ.ΟΠ.
β) Για τους Αξκούς που προέρχονται εξ Υπαξιωματικών λαμβάνονται υπόψη τα έτη υπηρεσίας που
διανύθηκαν στους βαθμούς αυτούς.
Κατά τον υπολογισμό των μορίων των στελεχών που αντιστοιχούν στα έτη υπηρεσίας θα
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 27 και 36 του Ν. 3883/10.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΟΡΙΩΝ - ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Λογίζεται ένα (1) μόριο για κάθε έτος υπηρεσίας από την ημερομηνία κτήσεως της ιδιότητας του
Υπαλλήλου.

