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Ανακοίνωζη για διαθεζιμόηηηα θέζεων για πεπιπηώζειρ θιλοξενίαρ παιδιών.  

Τν Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν Θεζζαινλίθεο “Ο Άγην Σηπιηαλόο” έρεη σο θύξην 

ζθνπό ηελ  εηζαγσγή θαη   πεξίζαιςε , θαζώο θαη  ηελ ελ γέλεη πξνζηαζία βξεθώλ 

θαη λεπίσλ κε ζηόρν ηελ νξζή ςπρνζσκαηηθή ηνπο αλάπηπμε κέρξη   λα 

επαλεληαρζνύλ νκαιά είηε ζην βηνινγηθό νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ, είηε  ζε άιιν 

θαηάιιειν νηθνγελεηαθό ε ηδξπκαηηθό πεξηβάιινλ,  κε πξσηαξρηθό γλώκνλα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληόο ηνπο. 

Σηελ παξνύζα θάζε, ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα ζέζεσλ βξεθώλ ή λεπίσλ γηα θηινμελία  

κέρξη ειηθίαο 2 ½ εηώλ. Η εηζαγσγή γίλεηαη:  

 α. Μεηά από ππνβνιή πξνο ην ίδξπκα ή πξνο άιιεο  ππεξεζίεο Κνηλσληθήο 

Πξόλνηαο  ζρεηηθήο αηηήζεσο ησλ γνλέσλ ή ησλ επηηξόπσλ  ηνπο, νη νπνίνη 

απνδεδεηγκέλα αδπλαηνύλ πξνζσξηλά ή κόληκα λα  αλαζξέςνπλ απηά. 

Πξνηεξαηόηεηα έρνπλ ηα ηέθλα ησλ δεκνηώλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο . 

 Η αδπλακία ησλ γνλέσλ ή ησλ λνκίκσλ επηηξόπσλ ηνπο λα αλαζξέςνπλ ηα ηέθλα 

ηνπο, ησλ νπνίσλ αηηνύληαη ηελ εηζαγσγή  ζην ίδξπκα , δηαπηζηώλεηαη πάληνηε κε 

θάζε λόκηκν ηξόπν από ηηο αξκόδηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο , νη νπνίεο θαη νθείινπλ 

λα θαηαζέζνπλ ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ην δήηεκα 

εηζαγσγήο βξέθνπο από ην Γ.Σ.. Η δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο-πεξίζαιςεο  

ησλ εηζαγόκελσλ   βξεθώλ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ιδξύκαηνο θαη κπνξεί 

λα παξαηείλεηαη κε λέα απόθαζή ηνπ.  

β. Με  έθδνζε εηζαγγειηθήο δηάηαμεο ή  κε εηζαγγειηθή παξαγγειία. 

γ. Με   απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ Γηθαζηεξίνπ ή κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ αξκόδηνπ Γηθαζηεξίνπ , κε ηελ νπνία δύλαηαη λα αλαηίζεηαη ζην ίδξπκα πέξαλ 

ηεο πξαγκαηηθήο θξνληίδαο ησλ αλειίθσλ θαη  ε άζθεζε ηεο επηκέιεηάο ηνπο ή ε 

επηηξνπεία απηώλ . 

 Γηα ηελ εηζαγσγή βξέθνπο ζην ίδξπκα κεηά από αίηεζε ησλ γνλέσλ ηνπ ή ηνπ 

επηηξόπνπ ηνπ ζπλππνβάιινληαη , καδί κε ηε ζρεηηθή αίηεζε πξνο ην Γ.Σ. θαη ηα 

παξαθάησ έγγξαθα : 

α. Απόζπαζκα ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ.  

β. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ/ησλ γνλέα/σλ απηνύ. 

γ. Λεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ ησλ γνλέσλ ηνπ, εθόζνλ απηό είλαη γελλεκέλν ζε γάκν. 

δ. Έθζεζε θνηλσληθήο ιεηηνπξγνύ γηα ηελ ππό θξίζε πεξίπησζε. 

ε. Ιαηξηθέο γλσκαηεύζεηο – εμεηάζεηο  γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ βξέθνπο (π.ρ. 

γηα επαηίηηδα Β θαη C , γηα ινηκώδε λνζήκαηα , γηα Aids ,CRP θ.ι.π.). 
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Τα παξαπάλσ έγγξαθα απαηηείηαη λα ππνβάιινληαη  ζην ίδξπκα θαη ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε εηζαγσγήο βξέθνπο, πιελ ηεο πεξίπησζεο ησλ έθζεησλ ηέθλσλ 

αγλώζησλ γνλέσλ ,όπνπ ππνβάιινληαη κόλνλ ηα ππό α ,δ θαη ε. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία 

ηνπ Ιδξύκαηνο ζην ηειέθσλν 2310-941606 εζση. 34 ή 27 ή 12. 

   

Η Πρόεδρος τοσ Γ 

 

 

πανού Ιωάννα 


