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ΤΑ 14 ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ή ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Α’ ΚΥΚΛΟΣ
1ο Βήμα
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να γνωρίσει το Σύλλογο της περιοχής του,
προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα θέματα.
2ο Βήμα
Να πάρει και να μελετήσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας
του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού.
3ο Βήμα
Να μάθει ποιες είναι οι δαπάνες του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού και
πώς υπολογίζεται το κοστολόγιο.
4ο Βήμα
Να αναζητήσει την περιοχή, το κτίριο βάσει των προδιαγραφών που ζητά το
θεσμικό πλαίσιο και όταν το βρει να συνεργαστεί με πολιτικό μηχανικό
προκειμένου να ζητήσει την αλλαγή χρήσης του κτιρίου από την Πολεοδομία.
5ο Βήμα
Αν όλα αυτά τακτοποιηθούν, να προχωρήσει στην υπογραφή μισθωτηρίου ή
αγορά ακινήτου, με τις διαδικασίες που ο νόμος προβλέπει.
6ο Βήμα
Να κάνει έναρξη είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως εταιρεία στη Δ.Ο.Υ., ώστε να
δικαιολογεί όλα τα έξοδα ίδρυσης από την πρώτη δαπάνη. Επίσης να κάνει
εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και στον Ο.Α.Ε.Ε.

7ο Βήμα
Να ζητήσει με αίτηση, μέσω του Συλλόγου της περιοχής του την κατοχύρωσηαναγνώριση από την Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ. του διακριτικού τίτλου που θα χρησιμοποιήσει
για τον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό που θα ιδρύσει.

Β’ ΚΥΚΛΟΣ
ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΑ 7 ΒΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.
1. Εγκεκριμένα Αρχιτεκτονικά Σχέδια και Άδεια από την Πολεοδομία.
2. Νέες κατόψεις για το πώς θα διαμορφωθεί το εσωτερικό και ο αύλειος
χώρος του υπό ίδρυση Π.Σ ή Βρεφονηπιακού Σταθμού.
3. Συγκέντρωση προσφορών για έπιπλα και σκεύη από προμηθευτές.
4. Συγκέντρωση των δικαιολογητικών (π.χ. ποινικό Μητρώο, παράβολο κλπ)
που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.
5. Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού.
6. Όταν όλα είναι τακτοποιημένα (έπιπλα, κουρτίνες, εκπαιδευτικό υλικό,
παιχνίδια κλπ), να
7. καταθέσει φακέλο με αίτηση, προκειμένου να ζητήσει την αυτοψία της
Επιτροπής για την έγκριση της Δομής, ώστε να δοθεί η προβλεπόμενη
άδεια.*
•

*Μέχρι να δοθεί η άδεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να φιλοξενηθούν παιδιά ή
να γίνει πρόσληψη προσωπικού.

•

Αν η Επιτροπή κρίνει ότι απαιτούνται κάποιες βελτιώσεις, θα
υποδειχθούν αυτές με πρακτικό και ο/η ενδιαφερόμενος/η θα
πρέπει σε εύλογο χρόνο, αφού τις τακτοποιήσει να επανέλθει με νέα
αίτηση στο Δήμο.

ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ή ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ. ΚΑΙ ΩΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.

