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Παιδικών Σταθμών

Δήμων & Ν.Π.Δ.Δ.

«e-Kindergarten»
ΗΕφαρμογή «e-Kindergarten», είναι διαδικτυακή και

δεν χρειάζεται καμία απολύτως εγκατάσταση ή
αγορά εξοπλισμού. Λειτουργεί μέσω διαδικτύου

(internet) σε όλους τους browsers.
• Διασύνδεση με το Πρωτόκολλο του Δήμου με σκοπό

να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου οι αιτήσεις.
• Διασύνδεση με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

για την παρακολούθηση των τροφείων.

Επιπλέον η Εφαρμογή «e-Kindergarten», παρέχει ψηφιακά
στους πολίτες τις υπηρεσίες:
• Εγγραφής mέλους  και υποβολής αίτησης ανά παιδικό -

βρεφονηπιακό σταθμό.
• Πλήρη ενημέρωση προσκόμισης απαραίτητων δικαιο-

λογητικών.
• Έγκρισης ή απόρριψης αίτησης - εκκρεμοτήτων δικαιο-

λογητικών.
• Πληροφόρησης σε σχέση με την εξέλιξη της αίτησης κ.λπ.
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Η αποτελεσματική διοίκηση των Βρεφονηπιακών και Παι-
δικών Σταθμών των Δήμων, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα
ορθής διαχείρισης των οικονομικών του πόρων και του αν-
θρωπίνου δυναμικού.

Η ολιστική διαχείριση της εφαρμογής «e-Kindergarten»
απλοποιεί τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται σε ένα
Δημοτικό Βρεφονηπιακό & Παιδικό Σταθμό, δίνοντας τη δυ-
νατότητα στους χρήστες να διεκπεραιώνουν την καθημερι-
νότητα εύκολα και απλά.

Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε όσους γονείς το επι-
θυμούν, να ενημερώνονται για την κατάσταση του παιδιού
τους, μέσω web εφαρμογής σε πραγματικό χρόνο.

Στόχος της Εφαρμογής «e-Kindergarten», είναι:
• Εξυπηρέτηση των γονέων του δήμου, με τέκνα προσχολι-

κής ηλικίας, μέσω της ταχύτερης διεκπεραίωση των σχετι-
κών τους αιτήσεων και στην αμφίδρομη επικοινωνία τους
με τους Σταθμούς του Δήμου (εξ’ αποστάσεως σύστημα
αιτήσεων).

• Σύστημα αξιολόγησης αιτήσεων των δημοτών για τους
βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς του Δήμου (αυ-
τόματη μοριοδότηση).

• Διαχειρίζεται τα στοιχεία προσωπικού, τα ατομικά και οι-
κογενειακά στοιχεία νηπίων, των προμηθευτών, των τρο-
φείων, των υλικών - τροφίμων Αποθήκης και γενικότερα
όλων των απαραίτητων πληροφοριών για τη λειτουργία
των σταθμών.

• Διαχείριση και παρακολούθηση αποθήκης με σκοπό την
εξοικονόμηση χρηματοοικονομικών πόρων και την καλύ-
τερη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού.

Οι χρήστες του νομικού προσώπου θα έχουν τη
δυνατότητα:
• Καταχώρησης των αιτήσεων για ένταξη σε ένα δημοτικό

παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό.
• Έγκρισης ή απόρριψης μιας αίτησης.

• Διαχείρισης της σχέσης νηπίου με τον παιδικό σταθμό του
δήμου, μέσω της Ενιαίας Καρτέλας Νηπίου.

• Να ζητούν προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών
& να παρακολουθούν τις εκκρεμότητες.

• Να παρακολουθούν μέσω ειδοποιήσεων για τη λήξη ενός
δικαιολογητικού.

• Να ενημερώνουν και να ενημερώνονται για οικονομικής
φύσεως θέματα από την οικονομική υπηρεσία του Δή-
μου.

• Να διαχειρίζονται το μητρώο των νηπίων και των στελεχών
του νομικού προσώπου σε σχέση με τις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες των παιδικών σταθμών.

• Να αντλούν πληροφορίες από βάση δεδομένων με τη
χρήση φίλτρων μέσα από το σύστημα διαχείρισης του λο-
γισμικού κ.λπ.

Συνοπτική αναφορά υπηρεσιών της εφαρμογής
«e-Kindergarten»:
• Ορισμός διαφορετικών περιόδων τήρησης.
• Καταχώρηση στοιχείων σταθμών (διεύθυνση, τηλέφωνα,

υπεύθυνοι κ.λπ.), ορισμός τμημάτων ανά σταθμό.
• Μητρώο παιδιών και εργαζομένων ανά παιδικό σταθμό

και παρακολούθηση παρουσιών.
• Παρακολούθηση τροφείων.
• Έκδοση αποδείξεων.
• Καθορισμός μενού ανά ημερομηνία και σταθμό.
• Παρακολούθηση υπολοίπων ειδών ανά σταθμό (απο-

θήκη).
• Πρόβλεψη προμηθειών επόμενου μήνα.
• Έλεγχος προϊόντων (δελτίο εισαγωγής / εξαγωγής προϊόν-

των).
• Στατιστικές εκτυπώσεις αναφορών.
• Παρακολούθηση τροφείων και ΕΣΠΑ.
• Άδειες χρήσης & δικαιώματα ανά χρήστη.
• Φιλοξενία των δεδομένων σε πιστοποιημένους κατά ISO

27001, ISO 9001 και σύμφωνοι βάσει του GDPR servers.

Εφαρμογή ολιστικής διαχείρισης βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
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ISO/IEC 27001:20139001:2015 ISO 27701

Ειδικοί Σύμβουλοι του Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων - Εφαρμογών της Forum Software, 
μπορούν να σας ενημερώσουν για τις δυνατότητες της Εφαρμογής «e-Kindergarten»
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