
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 35/28-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 523/2016      ΘΕΜΑ :  «Έγκριση κανονισµού 

εσωτερικής λειτουργίας Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών του ΝΠ∆∆ 

««Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – 

Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής 

∆ήµου Θέρµης» 

  

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 28η-12-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ αριθµ. 44833/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 25 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 
αποχώρησε µετά από τη συζήτηση του 
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

  

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αναγνώστου Πασχάλης 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Μπίκος Κωνσταντίνος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Λαγός Νικόλαος 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Σαµαράς Σωκράτης 

7 Γκουστίλης Θεόδωρος 7 Χρυσοχόου Παύλος 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Πράτανος Απόστολος 

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος   

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

15 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

16 Κοντοπίδης Γεώργιος   

17 Λιάντας ∆ηµήτριος   

18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

19 Μουστάκας Βασίλειος   

20 Πονερίδης Παναγιώτης   

21 Σαραφιανός Χρήστος   

22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

25 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   
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κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
 
To 11o θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 2ο.  
 
Λόγω αποχώρησης του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου µετά από τη συζήτηση του 
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, τον αναπλήρωσε νοµίµως ο Αντιδήµαρχος κ. 
Γκουστίλης Θεόδωρος σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση 
∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ). 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα , υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
H Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 
234 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) οι κανονισµοί λειτουργίας 
καταρτίζονται από το διοικητικό συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου και εγκρίνονται από το 
οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του συµβουλίου την υπ αριθµ. 185/2016 απόφαση του Νοµικού 
Προσώπου µε την επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής 
Αγωγής ∆ήµου Θέρµης» µε την οποία καταρτίστηκε ο Κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του ΝΠ∆∆.    
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το λόγο πήρε η Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ κα Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) η οποία είπε ότι 
ο κανονισµός στηρίχθηκε στον πρότυπο κανονισµό της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/2002). Η 
ΚΥΑ στο άρθρο 1 προβλέπει ότι ο πρότυπος κανονισµός είναι πλαίσιο λειτουργίας και ότι οι 
διατάξεις της αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. Στο ΝΠ∆∆ λειτουργούν παιιδικοί σταθµοί 
που είχαν µεταβιβαστεί από το κράτος και άλλοι που είχαν ιδρυθεί από τους ΟΤΑ και τις 
δηµοτικές τους επιχειρήσεις πριν την εφαρµογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Στο ίδιο άρθρο της ΚΥΑ 
προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης κανονισµού  για όλους τους παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθµούς. . Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ εκφράστηκαν  διαφωνίες 
για τη διατύπωση ορισµένων άρθρων του κανονισµού που εισηγούµαστε . Συγκεκριµένα ως 
προς το άρθρο 10 για τη λειτουργία των παιδικών σταθµών,  η  ΚΥΑ προβλέπει  ωράριο 7.00 
π.µ. µε 16.00 µ.µ. Ο κανονισµός µας προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου έως 
τις 17.00 µ.µ. εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, όπως επαρκές προσωπικό, υποδοµές 
κ.λ.π. Εισηγούµαστε τη δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου µε απόφαση ∆Σ, γιατί πρέπει να 
µπορεί να ανταποκρίνεται το ΝΠ∆∆ στις ανάγκες της κοινωνίας και των εργαζόµενων, 
ιδιαίτερα, γονέων . Επίσης στην παρ. 2 του άρθρου 10 δίνεται η δυνατότητα να ρυθµίζεται η 
λειτουργία κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και του Πάσχα. Ο 
πρότυπος κανονισµός για τους πρώην κρατικούς σταθµούς προβλέπει ότι οι εν λόγω 
σταθµοί είναι κλειστοί τις συγκεκριµένες περιόδους. Όµως, ο πρότυπος κανονισµός θέτει το 
ελάχιστο πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται ο παρών κανονισµός για όλους τους σταθµούς του 
ΝΠ∆∆ . Ο στόχος του παρόντος κανονισµού είναι το µέγιστο για την κοινωνία και τα παιδιά. 
Οι παιδικοί σταθµοί έχουν παιδαγωγικό ρόλο, όµως δεν είναι σχολεία και απόδειξη αποτελεί 
ότι εποπτεύονται όχι από το Υπουργείο Παιδείας αλλά εντάσσονται στις υπηρεσίες Πρόνοιας. 
Εµείς οφείλουµε, ιδιαίτερα την σηµερινή εποχή της κρίσης, να παρέχουµε στους γονείς που 
εργάζονται και δεν έχουν εναλλακτική να αφήσουν τα παιδιά τους, τη δυνατότητα να 
φιλοξενηθούν αυτά µε ασφάλεια σε κάποια από τις δοµές µας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες των 
προαναφερόµενων περιόδων, εφόσον τηρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, δηλαδή, εφόσον 
υπάρχει προσωπικό που µπορεί να στηρίξει µια τέτοια λειτουργία, όπως εργαζόµενοι π.χ. 
κοινωφελούς εργασίας ή Ι∆ΟΧ.  
Το τρίτο θέµα που προκάλεσε συζήτηση αφορούσε στο άρθρο 12 και τη συγκρότηση των 
τµηµάτων. Ο παρών κανονισµός προβλέπει ότι ο αριθµός παιδιών και οι αναλογίες παιδιών 
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και παιδαγωγικού προσωπικού καθορίζεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και δεν αφήνει 
κανένα περιθώριο για την µη εφαρµογή της. Σήµερα ισχύουν  οι προδιαγραφές της ΚΥΑ 
16065/2002. Μπορεί αυτές οι αναλογίες να διαφοροποιηθούν µε νέα νοµοθετική ρύθµιση, 
οπότε αναφέρεται ότι θα ακολουθήσουν την εκάστοτε νοµοθετική ρύθµιση χωρίς την 
δυνατότητα παρέµβασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
Η κα Μίχου κατέληξε ότι το ΝΠ∆∆ ψήφισε και εισηγείται για έγκριση έναν κανονισµό που 
τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει η νοµοθεσία και διευκολύνει τους παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθµούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των οικογενειών και 
των παιδιών τους. 
 
   Κατά τη διαλογική συζήτηση το λόγο έλαβε η ∆.Σ. Χρυσοστοµίδου Όλγα η οποία είπε ότι ο 
κανονισµός δεν µπορεί να υποκαθιστά ή αντικαθιστά το νοµοθετικό πλαίσιο αλλά µόνο να το 
συµπληρώνει εκεί που επιτρέπεται. Σύµφωνα και µε σχετική γνωµοδότηση του Νοµικού 
συµβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εναρµονισµένος µε τον πρότυποι. Οι ενστάσεις-
αντιρρήσεις των εργαζοµένων πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενώ µε βάση τον πρότυπο 
κανονισµό δεν δίνεται δυνατότητα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίζει τη λειτουργία των 
σταθµών κατά τη διάρκεια των εορτών. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα Νοµοθεσία και 
σε περίπτωση τροποποίησής της θα εναρµονιστεί ο κανονισµός . 
 
Η ∆.Σ. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα είπε ότι όταν θέλουµε να εξυπηρετηθεί η κοινωνία 
διεκκδικούµε τρόπους για δωρεάν παιδικούς σταθµούς για όλους. Οι γονείς µπορούν να 
εξυπηρετηθούν δηµιουργώντας δοµές για την περίοδο των εορτών , όπου και προσωπικό θα 
απασχοληθεί και οι γονείς και τα παιδιά. 
 
 Ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης είπε ότι υπάρχει η λογική να λειτουργούν τέτοιου είδους 
φορείς µε βάση την ανταποδοτικότητα και τον ανταγωνισµό . Πρέπει να είναι δωρεάν 
αποκλειστικά η παροχή για όλους µε µόνιµο προσωπικό και µε ανθρώπινους όρους 
εργασίας και η κατεύθυνση της διοίκησης δεν συµπλέει µε αυτήν την αρχή αλλά µε την αρχή 
της ΚΕ∆Ε. 
Ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος είπε ότι τα τροφεία πρέπει να πληρώνονται από τον κρατικό πρ/µό να 
υπάρχει µόνιµο προσωπικό και παιδίατρος ενώ όπου υπάρχουν ανάγκες να δηµιουργηθούν 
νέες δοµές µε ιδιόκτητα κτίρια.  
 
Μετά τη διαλογική συζήτηση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου, την υπ αριθµ. 185/2016 απόφαση του Νοµικού Προσώπου καθώς και τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010   

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    µε πλειοψηφία 

 
 
Εγκρίνει τον Κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του 
Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και 
Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης», ο οποίος έχει ως εξής :  
 

Άρθρο 1 

 ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦ/ΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ  ΝΠ∆∆ 

 

Το Νοµικό Πρόσωπο «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»  το οποίο λειτουργεί µε τις σύγχρονες αρχές, 

αντιλήψεις και µεθόδους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, σύµφωνα και µε τη συστατική του 

πράξη, σκοπό έχει την οργάνωση και τη λειτουργία των παιδικών και βρεφ/κών σταθµών για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. Γι’ αυτό οι βρε/κοί και παιδικοί 

σταθµοί   είναι  αποκεντρωµένοι σε όλη την έκταση του δήµου Θέρµης και αποτελούν τον 
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κυρίαρχο χώρο αγωγής και ασφαλούς διαµονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα 

σκοπό έχει: 

 

• Την  παροχή  ενιαίας προσχολικής αγωγής σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα 
επιστηµονικά δεδοµένα. 

• Την  βοήθεια  στα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωµατικά, νοητικά, 
συναισθηµατικά και κοινωνικά. 

• Την εξάλειψη κατά το δυνατό, των διαφορών που τυχόν προκύπτουν από το 
πολιτιστικό, οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. 

• Την  εξυπηρέτηση  των  γονέων και παράλληλα  την  ευαισθητοποίηση τους πάνω σε 
θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 

• Την βοήθεια στα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβασή τους από το 
οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. 

• Την παροχή ηµερήσιας διατροφής και φροντίδας στα παιδιά που φιλοξενούν, 
τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

• Την τακτή ιατρική παρακολούθηση των  φιλοξενούµενων στους σταθµούς, νηπίων για 
την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση παιδικών ασθενειών. 

• Την ενηµέρωση και συνεργασία µε τους γονείς σε θέµατα εφαρµοζόµενων 
προγραµµάτων, προόδου και ιδιαίτερων συµπεριφορών των παιδιών, για την επίτευξη 
του επιθυµητού αποτελέσµατος διαπαιδαγώγησής τους. 

• Την ανάπτυξη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων ώστε να 

αποκτήσουν τα σηµερινά παιδιά, οι αυριανοί ενήλικες, αγωγή, µόρφωση και γνώση, 

µέσα σε κλίµα αγάπης, εµπιστοσύνης, αποδοχής, διαλόγου και επεξήγησης. Να 

επιλέξουν τρόπους συµπεριφοράς, στάσεις ζωής και σκέψης που θα τους επιτρέψουν 

να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία και να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα – 

βασιζόµενα στην προσωπικότητά τους – να είναι υπεύθυνα, δηµιουργικά και 

κοινωνικοποιηµένα άτοµα. 

 

 Άρθρο 2 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ  &  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ 

 

Στο  ∆ήµο Θέρµης  λειτουργούν  επτά (7)  ∆ηµοτικοί Παιδικοί  και  Βρεφονηπιακοί  Σταθµοί,   

και συγκεκριµένα οι:  

•  Βρεφονηπιακός Σταθµός  Θέρµης  

•  Βρεφονηπιακός Σταθµός «Μελισσόπουλα» 

•  Βρεφονηπιακός Σταθµός  Βασιλικών 

•  Βρεφονηπιακός Σταθµός «Ελαφάκια» 

•  Βρεφονηπιακός Σταθµός  Πλαγιαρίου   «Νότες Στοργής» 

•  Παιδικός Σταθµός  Καρδίας «Γλυκές Μελωδίες» 

•  Παιδικός Σταθµός  Ν. Ραιδεστού «Φωλίτσα»  

Οι παιδικοί σταθµοί µπορούν να λειτουργήσουν και ως βρεφονηπιακοί σταθµοί 

εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις γι’ αυτή τη λειτουργία.  Οι Παιδικοί  και  Βρεφονηπιακοί  

Σταθµοί οφείλουν να συµµορφώνονται µε το ισχύον κάθε φορά  θεσµικό πλαίσιο, όσον αφορά 

την άδεια λειτουργίας τους. 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µπορεί αιτιολογηµένα, να 

ιδρύονται νέοι ή να καταργούνται υφιστάµενοι Παιδικοί ή/ και  Βρεφονηπιακοί  Σταθµοί  

  
Άρθρο 3 

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Κανονισµός αυτός αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθµών του ∆ήµου Θέρµης όπως µεταβιβάστηκαν στο ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
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ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», σύµφωνα µε την 

υπ’ αρίθµ. 103/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης  (ΦΕΚ 1101 Β/2-6-2011): 

“Συγχώνευση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ∆ήµου Θέρµης και σύσταση νέου 

νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου”, καθώς και την υπ’ αρίθµ. 307/2011 απόφαση του ∆.Σ. 

Θέρµης, ή όποιου περαιτέρω Παιδικού ή Βρεφονηπιακού σταθµού δηµιουργηθεί από το 

Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ».  

 

Άρθρο 4 

ΟΡΓΑΝΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ   

 

Ανώτατο όργανο διοίκησης των ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ήµου 

Θέρµης, είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» όπως ορίζεται κάθε φορά µε 

απόφαση του ∆.Σ. Θέρµης.  

Για τα επιµέρους καθηµερινά θέµατα λειτουργίας των  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών 

του ∆ήµου Θέρµης και την επιλογή των φιλοξενούµενων παιδιών, µπορεί να οριστεί για κάθε 

Παιδικό/Βρεφονηπιακό Σταθµό τριµελής επιτροπή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ 

«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ»,  στην οποία συµµετέχουν, η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής , η 

Προϊσταµένη του κάθε τµήµατος  και ένας εκπρόσωπος του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆. 

Ένας από τα µέλη της επιτροπής ορίζεται Πρόεδρος αυτής. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και 

οι αναπληρωτές τους.  

Σε κάθε συνεδρίαση της επιτροπής µπορεί να συµµετέχει µε δικαίωµα λόγου και εκπρόσωπος 

του παιδαγωγικού προσωπικού. 

Τα θέµατα που απασχολούν κάθε φορά την επιτροπή, συγκεντρώνονται και κοινοποιούνται 

από τον/την Πρόεδρο της επιτροπής, στον/στην Πρόεδρο του ∆.Σ. και στη συνέχεια, ανάλογα 

µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις αρµοδιότητες των οργάνων του Νοµικού Προσώπου,  

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για λήψη σχετικών αποφάσεων. 

 

Άρθρο  5 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

1. ∆ικαίωµα εγγραφής στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς έχουν τα 

παιδιά που είναι σωµατικά, πνευµατικά και ψυχικά υγιή, απαγορευµένης απολύτως της 

εγγραφής παιδιών που πάσχουν από µεταδοτικά νοσήµατα ή όπως κάθε φορά ορίζεται από 

τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις.  

 

Ειδικότερα, στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 8 µηνών έως 

2,5 ετών, ή από 18 µηνών έως 2,5 ετών και από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση.  

 

2.  Παιδιά που πάσχουν από σωµατικές, πνευµατικές ή ψυχικές παθήσεις ή σοβαρή κινητική 

αναπηρία, εγγράφονται στους Σταθµούς εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού 

Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύµατος ή Ασφαλιστικού Οργανισµού ότι τούτο είναι ωφέλιµο για το 

παιδί και εφόσον οι Σταθµοί διαθέτουν την αναγκαία υποδοµή και, όπου απαιτείται, 

παράλληλη στήριξη. 

 

3. Τα εγγραφόµενα στους Παιδικούς  Σταθµούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την 

περιοχή του ∆ήµου Θέρµης  στον οποίο ανήκουν αυτοί, χωρίς να αποκλείεται και η 
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περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαµένει σε όµορη περιοχή. Η εγγραφή είναι εφικτή λόγω 

της ύπαρξης κενής θέσης ή µε την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυµένη κοινωνική ανάγκη 

των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση της Επιτροπής του αρθρ. 4 ή 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

4. Κατά την εγγραφή επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα παιδιά δηµοτών ή κατοίκων του 

δήµου οι οποίοι εργάζονται  και τα παιδιά οικονοµικά αδυνάτων οικογενειών, προτιµώµενων 

εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ή ευάλωτες κοινωνικά οµάδες (όπως π.χ. παιδιά ορφανά 

από δύο ή ένα γονέα, παιδιά µονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά που προέρχονται από 

οικογένειες µε ΑµεΑ, παιδιά πολυτέκνων οικογενειών κλπ).  Σε περίπτωση που φιλοξενείται 

στο παιδικό σταθµό το  ένα παιδί µίας οικογένειας, θα προτιµάται κατά την εγγραφή το 

δεύτερο ή άλλο παιδί της ίδιας οικογένειας. 

Αιτήσεις ετεροδηµοτών που κατοικούν σε άλλους δήµους ικανοποιούνται µόνον εφόσον 

έχουν ικανοποιηθεί όλες οι αιτήσεις κατοίκων και δηµοτών του δήµου Θέρµης, προτιµώµενων 

όσων εργάζονται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Θέρµης. 

Τα κριτήρια προτεραιότητας εγγραφής παιδιών µπορούν να διαφοροποιούνται, σε περίπτωση 

που το Νοµικό Πρόσωπο µε απόφαση του ∆.Σ. συµµετέχει στο Πρόγραµµα «Εναρµόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» ή σε παρόµοια Ευρωπαϊκά ή Εθνικά 

προγράµµατα, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράµµατος.. 

 

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» µε αιτιολογηµένη απόφασή του µπορεί να 

εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη µοριοδότησή τους. Για την εξακρίβωση των 

κοινωνικών παραµέτρων εγγραφής, το ΝΠ∆∆ µε τις υπηρεσίες του µπορεί να διενεργεί 

κοινωνική έρευνα, τα αποτελέσµατα της οποίας υποβάλλονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο πριν 

τη λήψη της απόφασης για  εγγραφή παιδιών. 

 

6. Οι αυτοτελώς απασχολούµενες µητέρες, καθώς και οι αγρότισσες µητέρες, θεωρούνται 

εργαζόµενες. 

 

7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ µπορεί να εγγράφει παιδιά και πέρα από τη 

δυναµικότητα των λειτουργούντων ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών  και 

µέχρι ποσοστού 10% επ' αυτής, εφόσον υπηρετεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις 

προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι.  

8. Από της 1ης Σεπτεµβρίου κάθε σχολικού έτους οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί  

δέχονται όλα τα παιδιά που φοιτούσαν την προηγούµενη χρονιά,   έχουν κάνει αίτηση 

εγγραφής ,και εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια που ισχύουν.  Σταδιακά δε, δέχονται 

καθηµερινά σε ολιγάριθµες οµάδες 5-6 παιδιών από κάθε τµήµα τις νέες εγγραφές. 

 

Άρθρο 6 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Για την εγγραφή των παιδιών στον Παιδικό Σταθµό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση. 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
3. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωµατική και πνευµατική υγεία του παιδιού καθώς και 

τον πλήρη εµβολιασµό του µε τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα µε 
την ηλικία του παιδιού, ή πιστοποιητικό ιατρού για τις περιπτώσεις του αρθρ. 5 παρ. 2 

4. Αντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σηµειώµατος που έχουν. 
5. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόµενοι ή πρόκειται να εργασθούν 

εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, µε προσδιορισµό του ύψους 
των αποδοχών τους και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα τους. 
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6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί απαραίτητο. 
7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθµό εκτός των προηγουµένων 

δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα 
µας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

8. Αποδεικτικό µόνιµης κατοικίας (Απόδειξη ∆ΕΗ,ΟΤΕ, συµβόλαιο κ.α.) εφόσον είναι 
κάτοικοι του 
 δήµου Θέρµης. 

 
Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται κατά προτεραιότητα από 15 Μαΐου µέχρι 15 Ιουνίου κάθε 
έτους αλλά και µέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς.. Αιτήσεις και εγγραφές γίνονται καθ 
όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και συντρέχουν σοβαροί λόγοι,.  
Για την επανεγγραφή απαιτούνται εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά  

 

 

 

 

Άρθρο 7 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

 

1. Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς 

του νοµικού προσώπου ενεργείται πάντοτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις : 

 

• Όταν το ζητήσουν µε αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεµόνες των παιδιών. 

• Όταν εµφανιστούν σοβαρά προβλήµατα στη συµπεριφορά ή την υγεία των παιδιών 

που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από το Σταθµό, µετά από προηγούµενη 

επικοινωνία µε τους γονείς. 

• Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, 

αυτοί δεν συµµορφώνονται µε το πρόγραµµα και τους όρους λειτουργίας των 

Σταθµών. 

• Όταν απουσιάζει το παιδί αδικαιολόγητα πέραν του µηνός, ύστερα από έγγραφη 

προειδοποίηση των γονέων από τη διεύθυνση του παιδικού σταθµού. 

• Όταν συµπληρώνουν τη νόµιµη ηλικία για την εγγραφή τους στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση.  

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι προϊστάµενες  τµήµατος των παιδικών σταθµών 

οφείλουν να ενηµερώσουν εγγράφως την ∆/τρία Προσχολικής Αγωγής  η οποία εισηγείται τη 

διαγραφή των παιδιών στον /ην Πρόεδρο του Ν.Π. 

Στις περιπτώσεις διαγραφής η θέση συµπληρώνεται από το παιδί που η αίτησή του έχει 

προτεραιότητα µε βάση  κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια. 

 

 Άρθρο 8 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΙΣΦΟΡΑ   ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου, µετά από πλήρως τεκµηριωµένη σύµφωνη 

γνώµη του οικείου Ο.Τ.Α. και η οποία θα είναι σύµφωνη µε τον κοινωνικό χαρακτήρα των 

παρεχοµένων υπηρεσιών, επιβάλλει µηνιαία οικονοµική εισφορά (τροφεία)  στις οικογένειες 

των παιδιών. 

Η οικονοµική εισφορά των οικογενειών των φιλοξενούµενων παιδιών µπορεί να 

αναπροσαρµόζεται µε την ίδια διαδικασία της επιβολής κατά πρώτον. 

Η οικονοµική εισφορά, όπως αυτή ισχύει για κάθε σχολικό έτος, πρέπει να γνωστοποιείται µε 

ανάρτηση το αργότερο µέχρι την έναρξη των εγγραφών. 
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Με την ίδια απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει τις περιπτώσεις των οικογενειών που 

µπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή της οικονοµικής εισφοράς ή που θα καταβάλουν 

αυτή µειωµένη. 

Η οικονοµική εισφορά των γονέων καταβάλλεται, ανεξαρτήτως παρουσιών, όπως ορίσει το 

∆.Σ. µε απόφασή του, η οποία θα γνωστοποιείται στους γονείς κατά την εγγραφή των παιδιών 

τους.   

Η εισφορά είναι υποχρεωτική για κάθε γονέα/κηδεµόνα από της εγγραφής του παιδιού και 

µέχρι τη λήξη λειτουργίας του σταθµού ή µέχρι τη διαγραφή του . Η διαγραφή και 

επανεγγραφή παιδιού στη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους δεν επιτρέπεται, εκτός 

εξαιρετικών περιπτώσεων, και δεν απαλλάσσει της υποχρέωσης καταβολής οικονοµικής 

εισφοράς και για τους µήνες διαγραφής, εφόσον αυτοί είναι λιγότεροι των τεσσάρων. Μετά τη 

λήξη του σχολικού έτους και όχι πέραν της 31 Αυγούστου του ιδίου έτους,  οι οφειλές των 

τροφείων θα καθίστανται ληξιπρόθεσµες και το νοµικό πρόσωπο, έχει δικαίωµα να κινεί τις 

νόµιµες διαδικασίες. 

 

 Άρθρο  9 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

1. Σε περίπτωση που µεταφέρονται παιδιά στους Σταθµούς µε µεταφορικό µέσο που το 

νοµικό πρόσωπο διαθέτει, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την 

πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς µεταφοράς. 

2. Το κόστος µεταφοράς των παιδιών καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του νοµικού προσώπου  και µπορεί να καλυφθεί µε πρόσθετη εισφορά των γονέων και είναι 

ανεξάρτητο από την οικονοµική εισφορά (τροφεία) του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισµού. 

 

  Άρθρο 10 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 

1. Η λειτουργία των ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αρχίζει την 1η 

Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του εποµένου έτους, επί πέντε ηµέρες από 

∆ευτέρα έως Παρασκευή. 

2. Με απόφαση του ∆.Σ. µπορεί να ρυθµίζεται η λειτουργία των παιδικών σταθµών από 24 

∆εκεµβρίου µέχρι την 6η Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Πέµπτη µέχρι  την 

Κυριακή του Θωµά, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις πληρούµενες  προϋποθέσεις.  

3. Οι Σταθµοί διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσηµες αργίες  των ∆ηµοσίων 

Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του ∆ήµου ή της ∆ηµοτικής/Τοπικής Κοινότητας 

που λειτουργεί ο Σταθµός ή του εορτασµού Εθνικού Τοπικού γεγονότος. 

4. Από την 1η Αυγούστου µέχρι 31η Αυγούστου ο Π.Σ. δεν λειτουργεί.. Το προσωπικό 
λαµβάνει υποχρεωτικά την ετήσια κανονική του άδεια τον µήνα αυτό. 

5. Το ωράριο λειτουργίας των Σταθµών αρχίζει από την 7:00 ώρα κατά το χειµερινό ωράριο 
και από 6:45 ώρα κατά το θερινό ωράριο και λήγει την 16:00 ώρα. Με απόφαση ∆.Σ το 
ωράριο µπορεί να επεκταθεί έως την 17:00 ώρα, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις. 

6. Η λειτουργία των Σταθµών δύναται να ανασταλεί, όταν συντρέχουν εντελώς εξαιρετικοί 
λόγοι, όπως λ.χ. σοβαρή βλάβη στις κτιριακές εγκαταστάσεις του που εγκυµονούν 
κινδύνους, και που η αντικατάστασή τους δεν επιδέχεται αναβολή. Η παραπάνω 
αναστολή πραγµατοποιείται µε απόφαση του/της Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του ΝΠ∆∆.  

              
Άρθρο  11 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
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1. Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει από 07.00 ώρα ή 06.45 κατά το θερινό ωράριο και 
λήγει την 09.00 ώρα. 

2. Η αποχώρηση των παιδιών πραγµατοποιείται από την 15.30 ώρα µέχρι την 15.50 ώρα. 
∆ύναται όµως παιδιά να αποχωρούν πριν από την παραπάνω ώρα και µετά το 
µεσηµεριανό γεύµα, ήτοι από 13.00 έως 13.50 ώρα, εφόσον το επιθυµεί ο γονέας ή ο 
κηδεµόνας τους. Η παραλαβή των παιδιών πραγµατοποιείται από τους γονείς ή 
κηδεµόνες ή από άλλο κατάλληλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως απ΄ 
αυτούς.   
Η καταλληλότητα του προσώπου δύναται ν΄ αµφισβητηθεί από την προϊσταµένη του κάθε 
Σταθµού  

3. Εάν αποφασισθεί από το ∆.Σ. ωράριο λήξης πέραν της 16:00, η ώρα αποχώρησης 
ορίζεται 10 λεπτά πριν τη λήξη. 

 

Άρθρο 12 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ   ΣΤΑΘΜΩΝ  ΣΕ  ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

1. Κάθε Βρεφικός  Σταθµός συγκροτείται : 

Α) Από τµήµατα βρεφών 8 µηνών – 18µηνών 

Β) Από τµήµατα βρεφών 18 µηνών – 2,5 ετών 

2. Κάθε Νηπιακός Σταθµός συγκροτείται:  

Α) Από τµήµατα νηπίων 2,5 ετών - 3,5 ετών 

Β) Από τµήµατα νηπίων 3,5 ετών - έως την εισαγωγή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

 Κάθε µικτός Βρεφονηπιακός Σταθµός αποτελείται από τα τµήµατα που προαναφέρθηκαν.  

 

Σε κάθε βρεφικό ή προνηπικό τµήµα φιλοξενούνται βρέφη και προνήπια, σε αριθµό παιδιών 

και µε αναλογία παιδαγωγικού προσωπικού, όπως προβλέπεται κάθε φορά από τις 

ισχύουσες διατάξεις που ρυθµίζουν τα της αναλογίας παιδαγωγικού προσωπικού και 

παιδιών. 

 

Άρθρο 13 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

• Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών αποτελεί παράλληλη υποχρέωση,  προς 

την αντίστοιχη οικογενειακή, του νοµικού προσώπου και ενεργείται από παιδίατρο 

εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος επισκέπτεται τους Σταθµούς µια φορά το µήνα ή 

συχνότερα εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους ουσιαστικής άσκησης του ιατρικού 

ελέγχου. 

• Για κάθε παιδί τηρείται καρτέλα Υγείας που ενηµερώνεται από το Γιατρό. 

• Σε τακτά χρονικά διαστήµατα καλούνται οι γονείς σε ενηµερωτικές συναντήσεις 

σχετικά µε θέµατα υγιεινής των παιδιών. 

• Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού 

προσωπικού του Σταθµού, το οποίο εφαρµόζει πιστά όλα τα απαραίτητα µέτρα 

υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αµέλεια ή παράλειψη που µπορεί να 

έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. Το προσωπικό των Σταθµών υποβάλλεται 

τακτικά σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο, εφοδιάζεται δε µε ειδικό πιστοποιητικό υγείας. 

• Όταν το παιδί αρρωστήσει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του παιδικού σταθµού, 
ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς του και το παραλαµβάνουν, καθώς δεν επιτρέπεται σε 
καµία περίπτωση η χορήγηση φαρµάκων από το προσωπικό του σταθµού. Το παιδί 
παραµένει εκτός παιδικού σταθµού έως την πλήρη ανάρρωσή του.   

• Η χορήγηση συνηθισµένων αντιπυρετικών είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
(π.χ. υψηλός πυρετός). Για την χορήγηση τους απαιτείται γραπτή συγκατάθεση του 
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γονέα/κηδεµόνα, η οποία µπορεί να αποσταλεί και µε τη µορφή ηλεκτρονικού 
µηνύµατος ή σύντοµου τηλεφωνικού µηνύµατος (SMS).  

• Σε περίπτωση λοιµώδους νοσήµατος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν 

αµέσως τον παιδικό σταθµό. 

• Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού όπως π.χ. ατύχηµα, τραυµατισµός, 

ειδοποιείται ο παιδίατρος του ΝΠ∆∆, η διεύθυνση του βρεφονηπιακού σταθµού και οι 

γονείς του παιδιού. Εάν δεν είναι εφικτή η άµεση τηλεφωνική επικοινωνία, το παιδί 

µεταφέρεται στο πλησιέστερο Νοσοκοµείο σε παιδιατρική κλινική. 

• Σε περίπτωση εµφανίσεως ψειρών το παιδί παραµένει για ένα διήµερο στο σπίτι 

προκειµένου να απαλλαγεί από τις ψείρες  εντελώς.  

 

    Άρθρο 14 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

1. Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του Νοµικού Προσώπου εφαρµόζεται 

ηµερήσιο πρόγραµµα απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρµονική ψυχοσωµατική ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται µε µέσο τη στοργή, το 

διάλογο, την επεξήγηση και την εµπιστοσύνη.  Ρητά απαγορεύεται στο προσωπικό του 

Σταθµού η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωµατικής τιµωρίας, παραβίαση δε 

της απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωµα. 

Βάση του ηµερήσιου προγράµµατος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και οµαλή 

συναναστροφή των παιδιών µεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η 

εµπέδωση κλίµατος ελευθερίας και ασφάλειας. 

2. Το ηµερήσιο πρόγραµµα είναι ευέλικτο και αναδυόµενο από τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών, τηρούνται όµως ορισµένα βασικά χρονικά σηµεία αυτού όπως 

προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού,  ανάπαυσης. 

 

Ενδεικτικά το πρόγραµµα απασχόλησης των παιδιών είναι:  

α) Για τα βρέφη:  

6:45πµ  ή 7:00 π.µ. έως  9:00 π.µ.: Προσέλευση βρεφών.  

Ικανοποίηση ατοµικών αναγκών, ανάπαυση ή ελεύθερη απασχόληση.  

9:00 π.µ. έως 9:30 π.µ.: Πρωινό. Ατοµική υγιεινή. 

9:30 π.µ. έως 12:00 µ.µ.: Ατοµικά προγράµµατα για εξέλιξη του παιδιού στην κοινωνική, 

συναισθηµατική, νοητική και κινητική του ανάπτυξη και υποβοήθηση κατάκτησης αυτονοµίας.  

12:00 µ.µ. έως  13:00 µ.µ.: Προετοιµασία - φαγητό.  

13:00 µ.µ. έως  13,45µ.µ.: Πρώτη  αποχώρηση εφόσον αυτά δεν κοιµούνται 

13,45 έως 15,00 Ανάπαυση 

15:00µ.µ. έως 16:00 µ.µ.: Προετοιµασία - Αποχώρηση.  

β) Για τα νήπια:  

Στον Παιδικό Σταθµό εφαρµόζεται ηµερήσιο πρόγραµµα  δηµιουργικής απασχόλησης 
που εξασφαλίζει την αρµονική ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών. 
Το ηµερήσιο πρόγραµµα είναι ευέλικτο, τηρούνται όµως ορισµένα βασικά χρονικά σηµεία 
αυτού, όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού, διαλείµµατος, 
ανάπαυσης. Ενδεικτικά το πρόγραµµα  απασχόλησης των παιδιών είναι: 
07.00 – 09.00: Υποδοχή των παιδιών. Ο/Η Παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά 
να ενσωµατωθούν σε οµάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις «παιδαγωγικές γωνιές 
δραστηριοτήτων» συµβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων ( βιβλίου κ.λ.π.) ή τους 
προτείνει απασχόληση µε το οικοδοµικό- κατασκευαστικό υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό.  
09.00-10.00 : Πρόγευµα. Ατοµική υγιεινή. 
10.00- 12.15 : Ενασχόληση των παιδιών σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην επίτευξη 
των προεπιλεγµένων από την/τον παιδαγωγό στόχων, ή εκείνων που αναδύθηκαν από τις 
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αυθόρµητες ή προγραµµατισµένες δραστηριότητες. Η επιλογή των στόχων πραγµατοποιείται 
µέσα από τους πέντε τοµείς ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών µε βάση την 
εξελικτική τους παράθεση  µέσα στα τυχόν ισχύοντα αναλυτικά προγράµµατα, αναλογικά µε 
την ηλικία και το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών. 
Οι τοµείς είναι οι ακόλουθοι: 

1.Ψυχοκινητικός  [αναφέρεται στην γνώση του σωµατικού σχήµατος, την 
αµφιπλευρικότητα, λεπτή κινητικότητα, αντίληψη χώρου, χώρου-ρυθµού, φυσική αγωγή, 
ψυχοκινητικότητα,  δηµιουργικότητα και κοινωνική ζωή]. 
2.Κοινωνικοσυναισθηµατικός [δηµιουργία υγειών προσωπικών σχέσεων µε το 
περιβάλλον, οικοδόµηση των αξιών της κοινωνικής ζωής]. 
3.Αισθητικός  [επαφή και καλλιέργεια στα πλαίσια των εικαστικών τεχνών, των 
πραστατικών τεχνών, της µουσικής και της λογοτεχνίας]. 
4.Νοητικός [πράξεις κινητικές και νοητικές του παιδιού σε σχέση µε το φυσικό περιβάλλον  
-αντικείµενα, φυσικά φαινόµενα, ζώα, φυτά, εµπειρίες και βιώµατά]. 
5.Τοµέας δεξιοτήτων [οικοδόµηση των προµαθηµατικών εννοιών και εισαγωγή στην 
προγραφική και προαναγνωστική διαδικασία µέσα από το παιχνίδι]. 
∆ιάλειµµα των παιδιών στην αυλή  εκ περιτροπής ανά ένα ή δύο τµήµατα, διάρκειας 
γύρω στα 30 λεπτά. 
12.15-13.00 : Καθαριότητα-προετοιµασία για φαγητό και συµµετοχή των ίδιων των 
παιδιών.  
Γεύµα-Ατοµική υγιεινή µετά το φαγητό . 
13.00-15.30 : Μεσηµβρινή ανάπαυση. 
13.00-13.50 : Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς . 
13.30-15.00 : Ξεκούραση –ύπνος 
15.00-16.00 : Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που έχουν µείνει για µεσηµβρινή 
ανάπαυση. 
Οι γονείς παραδίδουν και παραλαµβάνουν τα παιδιά τους από τους παιδαγωγούς.   

Το παραπάνω πρόγραµµα προσαρµόζεται στις τυχόν ιδιαιτερότητες του κάθε Παιδικού 

Σταθµού. 

 

 

 

Άρθρο 15 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

1. Στα βρέφη και στα νήπια του κάθε Σταθµού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά 

τροφή (πρωινό, δεκατιανό, µεσηµεριανό ).  

2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύµφωνα µε τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις 

για την υγιεινή διατροφή των παιδιών.  Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίµων και για το 

διαιτολόγιο λαµβάνεται η υπ’ αριθµ. Γ2Α/ΟΙΚ4108 / 1998 απόφαση του Υπουργείου Υγείας & 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 546 τ.Β) ή όπως κάθε φορά ισχύει ή 

τροποποιείται. 

Το πρόγραµµα διατροφής αναρτάται σε εµφανές σηµείο του σταθµού και ενηµερώνονται 

σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων 

και λαχανικών, νωπού κρέατος , γαλακτοκοµικών προϊόντων κ.τ.λ. σε επαρκείς για τις 

ανάγκες τους, ποσότητες όπως επίσης και η µη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν 

συντηρητικές χρωστικές τεχνητά γλυκαντικές και λοιπές ουσίες. 

3.Το εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο καταρτίζεται από την Προϊσταµένη σε συνεργασία µε τον 

διαχειριστή (εφόσον  υπηρετεί)   και τον µάγειρα.                 

4. Παρέχεται η δυνατότητα στο Νοµικό Πρόσωπο να παρασκευάζεται η τροφή των βρεφών 

και νηπίων σε κάθε Σταθµό ή να παρασκευάζεται η τροφή σε σταθµούς που θα επιλεγούν ως 

κέντρα διανοµής και να µεταφέρεται µε ασφαλή τρόπο στους πλησιέστερους σταθµούς ή 
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εναλλακτικά, να προετοιµάζεται η τροφή σε κατάλληλη κεντρική κουζίνα και να µεταφέρεται µε 

ασφαλή τρόπο στους σταθµούς . 

  
Άρθρο 16 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Η πλήρωση των κενών θέσεων του Ο.Ε.Υ. του νοµικού προσώπου γίνεται µε τις ισχύουσες 

κάθε φορά διατάξεις για το διορισµό και την πρόσληψη προσωπικού στους Ο.Τ.Α.  Α΄ 

βαθµού.  

Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισµού του προσωπικού των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθµών του νοµικού προσώπου είναι τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα 

κάθε φορά νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 17 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1. Το προσωπικό των Σταθµών είναι υποχρεωµένο να συµβάλλει µε όλες τις δυνάµεις του 

στην εύρυθµη λειτουργία τους, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις τους 

παρακολουθώντας τις επιστηµονικές εξελίξεις, να υποστηρίζει τις οικογένειες των 

φιλοξενουµένων παιδιών και να καταβάλλει όλες τις δυνάµεις του ευσυνείδητα στα καθήκοντα 

που του αναθέτουν. 

2. Να γνωρίζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού των  Σταθµών. 

3.  Το προσωπικό που έρχεται σε επαφή µε τρίτους, κυρίως γονείς και κηδεµόνες, 

προµηθευτές, µέλη ∆.Σ. κ.τ.λ., οφείλει να συµπεριφέρεται µε ευγένεια, κατανόηση, καλοσύνη, 

καταδεκτικότητα και να τους ενηµερώνει και εξυπηρετεί πρόθυµα. 

4. Ιδιαίτερα, το παιδαγωγικό προσωπικό οφείλει να καλλιεργεί τις γνώσεις του σχετικά µε τις 

αρχές της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας του παιδιού. Έχοντας δε υπόψη του τη 

σοβαρότητα της δουλειάς του και τη µεγάλη ευθύνη, πρέπει να φροντίζει για την επιµόρφωση 

του πάνω σε θέµατα αγωγής µε τη συµπαράσταση και του νοµικού προσώπου.  

 

Άρθρο 18 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1.Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής 

Τα καθήκοντα του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης  ασκεί ένας υπάλληλος των κλάδων ΤΕ 

Παιδαγωγών προσχολικής αγωγής ή ΠΕ Νηπιαγωγών ή  προσχολικής αγωγής.  

Τα ειδικά καθήκοντα του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής έχουν ως 

ακολούθως:  

Η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική λειτουργία των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου και για την υλοποίηση  δράσεων και προγραµµάτων για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η ∆ιεύθυνση Προσχολικής Αγωγής  συντονίζει και κατευθύνει το 
παιδαγωγικό έργο των τµηµάτων Προσχολικής Αγωγής και µεριµνά για την εύρυθµη 
λειτουργία τους σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό και τις κείµενες διατάξεις. Επίσης έχει τα 
παρακάτω καθήκοντα: 
• Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και εισηγείται κάθε θέµα που  αφορά στη 

λειτουργία, το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδοµή των Τµηµάτων. Επιπλέον, 
συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους/τις προϊσταµένους των Τµηµάτων για 
συζήτηση και ενηµέρωση σε γενικότερα θέµατα που απασχολούν τα τµήµατα και για 
προγραµµατισµό νέων δραστηριοτήτων.   

• Συνεργάζεται µε τις άλλες ∆ιευθύνσεις του ΝΠ∆∆, οι οποίες οφείλουν να παρέχουν κάθε 
στοιχείο για να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των Τµηµάτων Προσχολικής Αγωγής 
και την επίτευξη των σκοπών και των στόχων τους. 
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• Εποπτεύει και ελέγχει τα τµήµατα των Σταθµών. 
• Εισηγείται για την λήψη µέτρων εύρυθµης λειτουργίας των τµηµάτων. 
• Συντονίζει  και εποπτεύει την  πορεία  του Έργου των τµηµάτων των Σταθµών. 
• Φροντίζει για την σύνταξη µηνιαίου διαιτολογίου για τη σωστή διατροφή των 

φιλοξενούµενων παιδιών σε συνεργασία µε τους/τις Προϊσταµένους των Τµηµάτων.  
• Έχει την εποπτεία της τήρησης του Κανονισµού λειτουργίας των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου, καθώς και της εκτέλεσης των αποφάσεων του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου που αφορούν την Προσχολική Αγωγή. 

• Εισηγείται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για κάθε θέµα που 
αφορά στη λειτουργία των Τµηµάτων  και των αρµοδιοτήτων του (εφοδιασµός Σταθµών 
µε παιδαγωγικό ή άλλα  υλικά, τρόφιµα, φύλαξη-συντήρηση-διάθεσή τους κλπ) 

• Συνεργάζεται µε τον/ην Προϊστάµενο/η ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού – ∆ιοικητικού του 

νοµικού προσώπου  για την κατάρτιση του Προϋπολογισµού εισηγούµενος/η εγκαίρως 

τυχόν αναµόρφωσή του.  

• Φροντίζει για την προβολή του παιδαγωγικού έργου των τµηµάτων  
• Φροντίζει για  τη συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς. 
• Ευθύνεται και επιµελείται σε συνεργασία µε το σύνολο του παιδαγωγικού προσωπικού 

για την εφαρµογή των σύγχρονων απόψεων της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας και 
της επιµόρφωσης του µε την διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων, ηµερίδων και 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε θέµατα του αφορούν την προσχολική αγωγή. 

• Όταν δεν υπηρετεί Προϊστάµενος ή υπηρετεί αλλά απουσιάζει για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα πέραν του µηνός, όλα τα παραπάνω καθήκοντα τα ασκεί ο νόµιµος 
αναπληρωτής του ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου. 

 
Αρµοδιότητες  των  Τµηµάτων και των Γραφείων Προσχολικής Αγωγής. 
 

Στη ∆ιεύθυνση εντάσσονται διοικητικά, µε βάση τον ισχύπντα κατά την ψήφιση του 

κανονισµού ΟΕΥ του ΝΠ∆∆, οι παρακάτω µονάδες οι οποίες είναι δυνατόν να ασκούν 

µερικές ή και το σύνολο των προαναφερόµενων αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης. 

• Βρεφονηπιακός Σταθµός  Θέρµης (Τµήµα) 

• Βρεφονηπιακός Σταθµός «Μελισσόπουλα» (Τµήµα) 

• Βρεφονηπιακός Σταθµός  Βασιλικών(Τµήµα)  

Παιδικός Σταθµός  Ν. Ραιδεστού «Φωλίτσα» (Γραφείο) 

• Βρεφονηπιακός Σταθµός «Ελαφάκια» (Τµήµα) 

• Βρεφονηπιακός Σταθµός  Πλαγιαρίου   «Νότες Στοργής» (Τµήµα) 

 Παιδικός Σταθµός  Καρδίας «Γλυκές Μελωδίες»(Γραφείο) 

  

2.  Προϊστάµενος/η Τµήµατος 

Ο/Η Προϊστάµενος/η του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθµού: 

• Είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στον Σταθµού.  

• Τηρεί το βιβλίο παρουσίας προσωπικού, το Αρχείο, το Μητρώο βρεφών και νηπίων,  

καθώς και τα πιστοποιητικά  Υγείας του προσωπικού, καθώς και των βιβλίων αποθήκης 

αναλώσιµου και µη αναλώσιµου υλικού. 

• Συγκαλεί συγκέντρωση γονέων και κηδεµόνων, στην οποία παρευρίσκεται o/η ίδιος/α 

και  το παιδαγωγικό προσωπικό . 

• ∆ιαµορφώνει το Παιδαγωγικό πρόγραµµα κάθε µήνα σε συνεργασία µε τους  

παιδαγωγούς του Σταθµού 

•  ∆ιαµορφώνει τους χώρους ανάλογα µε τις ανάγκες των παιδιών 

•  Πραγµατοποιεί τις εγγραφές  και τις διαγραφές των παιδιών. 
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• Είναι υπεύθυνος/η, σε συνεργασία µε τη Προϊσταµένη της  ∆ιεύθυνσης, για την 

προµήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασµό του Σταθµού µε τα αναγκαία  υλικά, για την καλή 

φύλαξη, συντήρηση και διάθεσή τους, καθώς και για την λοιπή εν γένει περιουσία του 

Σταθµού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

• Υπογράφει τα δελτία εισαγωγής υλικού και συµπληρώνει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα 

παραλαβής. 

• Είναι υπεύθυνη στο να καθορίζει τις βάρδιες του προσωπικού, ώστε να καλύπτεται 

οµαλά το ωράριο λειτουργίας  των παιδικών σταθµών. 

• Επιβλέπει το έργο των παιδαγωγών και απασχολεί τα νήπια, κατά το παιδαγωγικό 

πρόγραµµα, στην περίπτωση απουσίας  εκπαιδευτικού προσωπικού.  

• Εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του/της ανατίθεται. 

• Είναι υπεύθυνη για την εύρυθµη λειτουργία, την τήρηση του Οργανισµού και 
Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας. 

• Είναι υπεύθυνη για την έγγραφη εισήγηση στον/ην Προϊστάµενο/η ∆ιεύθυνσης 
Προσχολικής Αγωγής αιτηµάτων για τη σωστή στελέχωση του Τµήµατος και την 
επιµόρφωση του προσωπικού,  καθώς και για την οργάνωση και την υλικοτεχνική 
υποδοµή του Τµήµατος. 

• Εισηγείται θέµατα διαλέξεων και επιµόρφωσης γονέων για την ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίησή τους. 

• Φροντίζει για τη συγκέντρωση και διαχείριση  των αιτήσεων εγγραφών και 
επανεγγραφών, καθώς και των καταστάσεων που κοινοποιούνται στο προσωπικό από 
τη ∆ιεύθυνση και υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους γονείς για την εγγραφή των 
παιδιών τους. 

• Οργανώνει τη διαµόρφωση τµηµάτων βρεφών και νηπίων κατά ηλικία και σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις, την τοποθέτηση του απαραίτητου παιδαγωγικού προσωπικού ανά 
τµήµα, όπως επίσης και του ανάλογου προσωπικού µαγειρείου και καθαριότητας. 

• Προωθεί αιτήµατα γονέων για µετακίνηση παιδιών από µία δοµή σε άλλη, αν υπάρχουν 
οι σχετικές προϋποθέσεις ή άλλου περιεχοµένου αιτήµατα γονέων/κηδεµόνων. 

• Παρακολουθεί τα πιστοποιητικά υγείας των παιδιών και φροντίζει να τηρούνται οι 
ιατρικές συµβουλές και υποδείξεις όπου αυτό απαιτείται. 

• Φροντίζει για την ειδοποίηση των γονέων για τυχόν αιφνίδια ασθένεια του παιδιού τους 
µε σκοπό την άµεση αποµάκρυνση του παιδιού από το σταθµό. 

• Αποφασίζει για τη δυνατότητα επιστροφής στο σταθµό παιδιού που απουσίασε από 
σοβαρή ασθένεια µε βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκοµίζεται από τους γονείς. 

• Μεριµνά για την ασφαλή µεταφορά των φιλοξενούµενων παιδιών προς και από τους 
σταθµούς σε περίπτωση χρήσης σχολικού λεωφορείου. 

• Παρακολουθεί και µεριµνά για την τακτοποίηση οικονοµικών συµµετοχών και για την 
ενηµέρωση των  γονέων που τυχόν καθυστερούν την πληρωµή των οικονοµικών τους 
συµµετοχών. 

• ∆έχεται τις αιτήσεις µείωσης ή απαλλαγής οικονοµικών συµµετοχών και ενηµερώνει 
τους γονείς για το αποτέλεσµα της αίτησής τους. 

• Εκδίδει τις  βεβαιώσεις  φιλοξενίας παιδιών. 

• Είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των οδηγιών της 
∆ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, προς όφελος κυρίως των παιδιών, των γονέων και 
του προσωπικού, καθώς επίσης και για τη συµµετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων . 

• Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ποιότητας όλων των προµηθειών που 
παραλαµβάνονται, καθώς και για τον έλεγχο της αποθήκης τροφίµων και ειδών 
καθαριότητας και ενηµερώνει έγκαιρα και εγγράφως για τις ανάγκες προµηθειών. 

• Επιβλέπει την φύλαξη του ιµατισµού στον κατάλληλο χώρο, την καθαριότητά του και την 
καλή συντήρησή του. 

• Τηρεί το βιβλίο παρουσίας προσωπικού και του καθηµερινού ωραρίου εργασίας. 

• Εισηγείται την έγκριση ή απόρριψη αιτηµάτων αδειών των υπαλλήλων του Τµήµατός 
τους και την κοινοποίησή τους στο αρµόδιο τµήµα για έκδοση απόφασης. 

ΑΔΑ: Ω6Β9ΩΡΣ-ΝΦΥ



• Ενηµερώνει το γραφείο προσωπικού για τις αναρρωτικές άδειες του προσωπικού του 
Τµήµατος.  

 
Όλα τα ανωτέρω καθήκοντα ασκεί και ο/η υπεύθυνος/η Γραφείου.                   

 

       3. Παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής 
 
Έργο του παιδαγωγικού προσωπικού είναι η παροχή σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα 
φιλοξενούµενα βρέφη και νήπια µε τα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά και παιδαγωγικά 
δεδοµένα βοηθώντας τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα σωµατικά, νοητικά, 
συναισθηµατικά και κοινωνικά και εφαρµόζοντας πάντοτε τις ισχύουσες διατάξεις. 
Έχει την ευθύνη όχι µόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων αλλά και για την φύλαξη 
και προστασία τους. 
Οφείλει να ενηµερώνει τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήµατα για τη γενική – σφαιρική 
εξέλιξη του παιδιού τους. Συνεργάζεται µε τους γονείς σε όλα τα θέµατα που αφορούν τη ζωή 
και την εξέλιξη των παιδιών 
Οι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής: 

• Παρακολουθούν και συµµετέχουν στην τήρηση κανόνων ατοµικής υγιεινής και στην 
καθαριότητα των παιδιών και κάθε αντικειµένου που έχει σχέση µε αυτά, ενθαρρύνοντας 
την αυτοεξυπηρέτησή τους. 

• Παρακολουθούν και συµµετέχουν στη διανοµή του φαγητού στα παιδιά, ενθαρρύνουν 
και βοηθούν τα παιδιά στη διαδικασία του φαγητού. 

• Φροντίζουν για τη σωστή ψυχοσωµατική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών µε 
εξατοµίκευση του ηµερήσιου προγράµµατος, ανάλογα µε την ηλικία και τις ανάγκες 
τους. 

• Απασχολούν τα παιδιά σύµφωνα µε το ηµερήσιο πρόγραµµα απασχόλησης. 

• Εισηγούνται στην προϊσταµένη  του Σταθµού για τον έγκαιρο εφοδιασµό των αιθουσών 
µε τα απαιτούµενα είδη και ευθύνονται  για την είσοδο του κάθε ατόµου σ΄ αυτές. 

• Ενηµερώνουν τους αρµοδίους και τον/την Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά µε την 
υγεία των παιδιών  περιστατικό. 

• Ενηµερώνουν το βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενηµερώνουν αρµοδίως για τις 
καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευσή τους ή αποχώρησή τους. 

• Επιβλέπουν την τακτοποίηση των κρεβατιών των παιδιών και λοιπών επίπλων και 
φροντίζουν για τον κατάλληλο αερισµό  των αιθουσών. 

• Είναι υπεύθυνοι/ες και υπόλογοι/ες για τα εποπτικά µέσα διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό 
υλικό και γενικά για κάθε υλικό που έχει διατεθεί. 

• Βοηθάν τα φιλοξενούµενα παιδιά  στην ικανοποίηση των ατοµικών τους αναγκών. 
Παρακολουθούν  και βοηθάν στην διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την 
αυτοεξυπηρέτησή τους. 

• Βοηθάν την προϊσταµένη  κατά τις ώρες που δεν απασχολούνται µε τα παιδιά, στη 
διοικητική  και διαχειριστική εργασία, σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος των 
κλάδων ∆ιοικητικού-Λογιστικού ή ∆ιαχειριστών ή υπηρετεί αλλά απουσιάζει ή κωλύεται, 
ως και εκτελεί κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση ανάγκης µε υπόδειξη της 
προϊσταµένης. 

• Λόγω της άµεσης επαφής τους µε τα παιδιά προσφέρουν σ΄ αυτά µε υποµονή και 
στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους επιδιώκοντας 
συνεχώς να αναπτύξουν αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εµπιστοσύνη 
στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καµία περίπτωση και για 
οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η κακή µεταχείριση  των παιδιών [εκφοβισµός, 
σωµατική ποινή]. 

 
4. Βοηθοί Παιδαγωγών. 

 

• Βοηθάν το παιδαγωγικό προσωπικό σε όλα τα καθήκοντα του και εκτελούν τις οδηγίες 
που παίρνουν από αυτό. 
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• Βοηθάν τα φιλοξενούµενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατοµικών τους αναγκών και 
είναι υπεύθυνοι/ες για  την διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την 
αυτοεξυπηρέτησή τους.  

• Λόγω της άµεσης επαφής τους µε τα παιδιά προσφέρουν σ΄ αυτά µε υποµονή και 
στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους επιδιώκοντας 
συνεχώς να αναπτύξουν αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εµπιστοσύνη 
στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καµία περίπτωση και για 
οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η κακή µεταχείριση  των παιδιών [εκφοβισµός, 
σωµατική ποινή]. 

• Σε περίπτωση απουσίας της υπεύθυνης παιδαγωγού. έχουν την ευθύνη του τµήµατος . 

• Σε περίπτωση απουσίας της παιδαγωγού για έκτακτους λόγους ή ασθένεια ή άδεια 
αντικαθιστούν την/τον παιδαγωγό, απευθυνόµενοι/ες στον/στην προιστάµενο/η του 
Σταθµού για βοήθεια και υποστήριξη εφόσον αυτή χρειάζεται. 

 
5. Υπάλληλοι του κλάδου Μαγειρείων. 

 
Ο/Η υπάλληλος που ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντα µαγείρου: 
 

• Είναι υπεύθυνος/η για το µαγειρείο και την επιµεληµένη και έγκαιρη παρασκευή του 
φαγητού, σύµφωνα µε το διαιτολόγιο. Επιµελείται ιδιαιτέρως την τήρηση όλων των 
όρων υγιεινής  στους χώρους παρασκευής φαγητού, εισηγούµενος κάθε σχετικό µέτρο. 

• Παραλαµβάνει καθηµερινά από το ∆ιαχειριστή (εφόσον υπηρετεί) ή τον Προϊστάµενο 
βάσει υπηρεσιακού σηµειώµατος την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ηµερήσιο 
φαγητό µε βάση το διαιτολόγιο. 

• Φροντίζει για το σερβίρισµα του προγεύµατος και του µεσηµβρινού φαγητού. 

• Είναι αποκλειστικά υπόλογος/η για τα µαγειρικά σκεύη και τα λοιπά είδη εστιάσεως που 
παραλαµβάνει και οφείλει να φροντίζει για την καλή συντήρηση και καθαριότητα αυτών, 
καθώς  και του χώρου του µαγειρείου, ευθυνόµενος για κάθε απώλεια ή καταστροφή 
τους. 

• Φροντίζει για την έγκαιρη τακτοποίηση των προµηθευόµενων τροφίµων και ειδών 
καθαριότητας, σε συνεργασία µε το βοηθητικό προσωπικό, στον κατάλληλο χώρο 
αποθήκευσης αυτών και µεριµνά για την διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας του 
χώρου αυτού. 

• Σε όλες τις παραπάνω εργασίες βοηθείται από  υπάλληλο του ίδιου κλάδου που έχει 
ορισθεί ως βοηθός (µάγειρας/µαγείρισσα ή τραπεζοκόµος), και σε περίπτωση έλλειψης 
αυτού, από το προσωπικό  καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών, µε υπόδειξη της 
Προϊσταµένης. 

• Εκτελεί κάθε άλλη εργασία ο/η ίδιος/α, καθώς και ο/η βοηθός όταν υπάρχει, σε 
περίπτωση ανάγκης, µε υπόδειξη της/του Προϊσταµένης/ου. 

• Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος των κλάδων ∆ιοικητικού – Λογιστικού ή 
∆ιαχειριστών, και απουσιάζει ο /η Προϊστάµενος/η ή ο αναπληρωτής αυτού, κρατεί το 
δεύτερο κλειδί της αποθήκης. 

 
6. Βοηθός µαγείρου ή τραπεζοκόµος 

 

• Φροντίζει για τη διανοµή και το σερβίρισµα του φαγητού και για τη συγκέντρωση των 
ειδών εστίασης µετά το τέλος του  φαγητού. 

• Βοηθά τον/την µάγειρα/µαγείρισα στην προετοιµασία του φαγητού, τον/την αντικαθιστά σε 
περίπτωση απουσίας του/της και φροντίζει για την καθαριότητα και την τάξη της 
αποθήκης και της κουζίνας, σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο αποθηκάριο ή την/τον 
προισταµένη/ο.  

• Εκτελεί κάθε άλλη εργασία µε υπόδειξη της Προϊσταµένης, όταν αυτή το κρίνει 
απαραίτητο. 
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7.  Το προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών 

• Εκτελούν τις εργασίες καθαριότητας όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του 
Σταθµού, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της/του Προϊσταµένης/ου  του Σταθµού. 

• Είναι αποκλειστικά υπόλογοι/ες για το γενικό ιµατισµό του Σταθµού, που 
παραλαµβάνουν από τον/την διαχειριστή/στρια ή την/τον Προϊσταµένη/ο. 

• Βοηθούν το/τη µάγειρα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει βοηθός µάγειρα, στην 
προετοιµασία του φαγητού των παιδιών και στο σερβίρισµα. 

• Συµµετέχουν στη διανοµή του φαγητού, παρευρίσκονται δε στο χώρο της τραπεζαρίας 
και βοηθούν τους υπαλλήλους του παιδαγωγικού προσωπικού καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
φαγητού των παιδιών. 

• Καθαρίζουν τους χώρους  όταν λερώνονται από παιδαγωγικές δραστηριότητες. 

• Βοηθούν, εφ΄ όσον παρίσταται ανάγκη, στην προετοιµασία των παιδιών για την 
µεσηµβρινή  τους ανάπαυση, καθώς και στην ετοιµασία αυτών για την αποχώρησή τους 
από το Σταθµό. 

• Σε περίπτωση κωλύµατος ή ασθενείας του υπαλλήλου που έχει οριστεί να ασκεί 
καθήκοντα µαγείρου και µη υπάρχοντος άλλου στον ίδιο κλάδο βοηθητικού 
προσωπικού µαγειρείου, εκτελούν εκ περιτροπής και αυτά τα καθήκοντα του µαγείρου, 
µέχρι την πρόσληψη εκτάκτου  υπαλλήλου προς αναπλήρωση του κωλυοµένου ή 
ασθενούντος. 

• Συµµετέχουν στις εξόδους των παιδιών, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από την 
Προϊσταµένη  του Σταθµού. 

• Για τις εργασίες καθαριότητας χρησιµοποιούν υλικά καθαριότητας που παραλαµβάνουν 
από την/τον προϊσταµένη/ο ή τον/την ∆ιαχειριστή/στρια. 

• Εκτελούν κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης µε υπόδειξη της 
Προϊσταµένης. 

• Συµπεριφέρονται στα παιδιά µε ηρεµία και ευγένεια. Το ίδιο ευγενικοί/ές είναι και µε τους 
γονείς, όταν έρχονται σε επαφή µαζί τους. 

• Καλύπτουν εναλλάξ µε το/τη συνάδελφο τους  του ίδιου κλάδου, το ωράριο ηµερήσιας 

λειτουργίας του Σταθµού από τις 7.00 π.µ. έως τη λήξη. 

• Φροντίζουν για την έγκαιρη και ασφαλή τακτοποίηση των ειδών καθαριότητας στους 

κατάλληλους χώρους αποθήκευσής τους και µεριµνάν για τη διατήρηση της τάξης και 

της καθαριότητας των χώρων όλων των προµηθευόµενων υλικών (τροφίµων, ειδών 

καθαριότητας, παιχνιδιών κλπ) 

 

8. Ο/Η Παιδίατρος 

 

Συµβάλλεται µε τους Σταθµούς µε σύµβαση έργου και έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις  

• Εξετάζει κατά διαστήµατα και κατ' ελάχιστο όριο µια φορά ανά µήνα όλα τα παιδιά των 

Σταθµών για τους οποίους είναι υπεύθυνος/η και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, 

σηµειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατοµική καρτέλα κάθε παιδιού. 

• Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στον παιδικό σταθµό σε συνεργασία  µε την 
προϊσταµένη, παιδιού που απουσίασε από σοβαρή ασθένεια µε βάση το ιατρικό 
πιστοποιητικό που προσκοµίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση. 

• Υποδεικνύει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την 
υγειονοµική κατάσταση των Σταθµών. ∆ιατηρεί σε κάθε Σταθµό πρόχειρο φαρµακείο και 
για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των 
υπηρεσιών του.  

• Καταρτίζει πρόγραµµα και αναπτύσσει δραστηριότητες αγωγής υγείας για τα παιδιά, το 
προσωπικό και τους γονείς.  

• Παρακολουθεί συνεργαζόµενος µε τον Λογοπεδικό ή και τον Ψυχολόγο την 
ψυχοσωµατική υγεία  και ανάπτυξη των παιδιών. 

 

9. Ο/Η Ψυχολόγος 
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Ο/Η ψυχολόγος του νοµικού προσώπου ή των παιδικών σταθµών, εφόσον υπηρετεί, παρέχει 

συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων, 

συνεργαζόµενος/η στενά µε τον/την Παιδίατρο και το παιδαγωγικό προσωπικό.  

Επίσης βοηθά και συµβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την καλύτερη 

απόδοση στην εργασία τους µε διαλέξεις, συζητήσεις και ιδιαίτερες συναντήσεις. 

 

10.  Ο/Η  Λογοπεδικός 

• Βοηθά τα παιδιά να υπερβούν τις δυσκολίες τους στην εκφορά και κατανόηση του 
προφορικού λόγου. 

• ∆ιοργανώνει ηµερίδες, σεµινάρια και διαλέξεις για το προσωπικό και τους γονείς µε 
σκοπό την επιµόρφωσή τους σε θέµατα που άπτονται του επιστηµονικού του 
αντικειµένου. 

• Συνεργάζεται µε το επιστηµονικό προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και 
ενηµερώνεται για το ιστορικό των εγγεγραµµένων παιδιών προκειµένου να έχει 
σφαιρική εικόνα για αυτά. 

• Επισκέπτεται τους Σταθµούς, και βοηθά τα παιδιά που ενδεχοµένως αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα λόγου. 

• Συναντάται σε χώρους των Σταθµών ξεχωριστά µε τις οικογένειες των παιδιών που 
εµφανίζουν προβλήµατα λόγου και τους παρέχει συµβουλές και καθοδήγηση. 

 

11. Ο/η Γυµναστής/στρια 

          Απασχολεί τα παιδιά, σε συνεργασία µε το παιδαγωγικό προσωπικό, µε ασκήσεις 

µουσικοκινητικές και παιχνίδια, ψυχαγωγώντας τα και συµβάλλοντας περαιτέρω στην 

ψυχοκινητική ανάπτυξη τους και την κοινωνικοποίηση τους.  

  

12. Ο/η Οδηγός  

 

• Επιλαµβάνεται για την µεταφορά των φιλοξενούµενων στον παιδικό σταθµό παιδιών, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλούς µεταφοράς, κατά τις ώρες προσέλευσης 

και αποχώρησης αυτών. Μπορεί επίσης να γίνονται µετακινήσεις των παιδιών για 

λόγους εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς. 

• Επιλαµβάνεται της αφαλούς µεταφοράς του φαγητού σε Σταθµό που δεν διαθέτει 

µαγειρείο, σύµφωνα µε τις εντολές της Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής 

και σε συνεννόηση µε την/τον Προϊσταµένη/ο του Τµήµατος στο οποίο υπηρετεί.  

• Είναι υπεύθυνος/η για τη καλή συντήρηση και καθαριότητα του αυτοκινήτου και οφείλει 

να τηρεί σχολαστικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

• Εκτελεί  εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες του παιδικού σταθµού, που καθορίζονται 

από την/τον Προϊσταµένη/ο του Τµήµατος στο µεσοδιάστηµα των µεταφορών. 

                                                                         

   Άρθρο 19 

Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό 

• Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Ν.Π.δ.δ.  καθορίζονται και 
απορρέουν από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας και σύµφωνα µε την 
κείµενη εργατική νοµοθεσία και είναι ανάλογες µε το ωράριο εργασίας και τις ώρες 
λειτουργίας του Σταθµού . 

• Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται ώστε τις ώρες αιχµής Λειτουργίας του Σταθµού να είναι 
παρόν το σύνολο του παιδαγωγικού προσωπικού. 

• Απαγορεύεται η αποµάκρυνση του προσωπικού από το Σταθµό κατά τις εργάσιµες 
ώρες. Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, 
επιτρέπεται ολιγόωρη αποµάκρυνση του υπαλλήλου, µετά από ειδική έγγραφη 
«ολιγόωρη άδεια αποµάκρυνσης» από την υπηρεσία του άµεσου  Προϊστάµενου του. 

• Το παιδαγωγικό προσωπικό σιτίζεται µε φαγητό που παρασκευάζεται για τα 

ΑΔΑ: Ω6Β9ΩΡΣ-ΝΦΥ



φιλοξενούµενα παιδιά και γευµατίζει υποχρεωτικά µαζί µε τα παιδιά, ώστε να παρέχει 
αγωγή και µάθηση. 

•       Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έµµεση µισθολογική παροχή του προσωπικού, αλλά 
αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της οµαλής λειτουργίας του Σταθµού, ως µέρος της 
παιδαγωγικής διαδικασίας. Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό 
συσσιτίου σε χρήµα ή σε είδος και δεν επιτρέπεται παρασκευή ιδιαίτερου φαγητού.  

• Παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στο προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Προσχολικής 
Αγωγής για την παρακολούθηση επιµορφωτικών προγραµµάτων, συνεδρίων, 
σεµιναρίων και ηµερίδων κατόπιν γνωµοδότησης του/της Προϊσταµένου/ης ∆ιεύθυνσης 
και έγκρισης του/της Προέδρου του ΝΠ∆∆, µε στόχο τη διαρκή βελτίωση των γνώσεών 
του, για την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών των προσφεροµένων υπηρεσιών και 
την ποιοτική του αναβάθµιση  χωρίς όµως να διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία των 
δοµών. Το ΝΠ∆∆, εφόσον υπάρχει η νοµική και οικονοµική δυνατότητα, φροντίζει να 
υποστηρίζει οικονοµικά δράσεις επιµόρφωσης του προσωπικού. 

 

 Άρθρο  20 

ΤΕΛΙΚΕΣ   ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία των δοµών προσχολικής αγωγής του 

νοµικού προσώπου «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» που δε συµπεριλαµβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση µε  τα 

ανωτέρω, ρυθµίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ µπορεί να τροποποιεί τον παρόντα κανονισµό.    

Το κείµενο το κανονισµού θα φέρει την υπογραφή του/της Προέδρου και των µελών του ∆.Σ. 

στην τελευταία σελίδα και µονογραφή του/της Προέδρου σε κάθε σελίδα του. 

 
Μειοψήφησαν οι ∆.Σ.  Σαραφιανός Χρήστος, Χρυσοστοµίδου Όλγα, Μοσχόπουλος 
Μοσχόπουλος, Ιωσηφίδης Ιωάννης, Καρκατζούνης Θεοφάνης, Σφονδύλας ∆ηµήτριος, 
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα και Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος.   
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 523/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                          Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 
 

             ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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