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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                               Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                   Από το πρακτικό της  22-10-2018 
                                                                                                         συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :277/2018       
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Παιδικών 
Σταθµών του Ν.Π.∆.∆. ¨∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ¨. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µήνα Οκτωβρίου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 20407/18-10-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις(24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
4 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 4 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Μαυρίδου Αναστασία 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Αβραµίδης Μωυσής 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8 Λαδάς Παράσχος 
9 Γυµνόπουλος Κοσµάς 9 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10  
11 Εµεινίδης Αναστάσιος 11  
12 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 12  
13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Μανωλόπουλος Βασίλης 16  
17 Σουσλόγλου Νικόλαος 17  
18 Κατζικάς Γεώργιος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Γκαλέτσης Αθανάσιος 22  
23 Νοτάκης Ιωάννης 23  
24 Σµήλιος Ηλίας 24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Αµπελοκήπων και  Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης». . 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. κ. 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

Στο 4249/5-12-2017 Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως δηµοσιεύτηκε ο Πρότυπος 
Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών. Ο Πρότυπος αυτός Κανονισµός 
αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας των δηµοτικών παιδικών σταθµών που λειτουργούν εντός των 
νοµικών προσώπων των δήµων και σ αυτόν αναφέρονται όλες οι λεπτοµέρειες γύρω από τη 
φιλοξενία των παιδιών, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.  

Με την 50/2018 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί 
Σταθµοί – ΚΑΠΗ» ψηφίσθηκε ο Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας των ∆ηµοτικών 
Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.∆.∆. ¨∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ¨. Έτσι µπορούµε σήµερα να προχωρήσουµε στην έγκριση 
του Κανονισµού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών που ανήκουν στο Νοµικό µας Πρόσωπο, 
βασιζόµενοι στον Πρότυπο αυτό. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν 
του και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,  
 
                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
Με ψήφους 22 Υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος 
Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Εµεινίδης Αναστάσιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καρράς 
Ευστράτιος, Κατζικάς Γιώργος, Κεσόγλου Παύλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κωνσταντίνου 
Κυριάκος ,Μανωλόπουλος Βασίλης, Μεζίκης Βασίλης, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Σουσλόγλου Νικόλαος, Καζαντζίδης 
Γιώργος,Κυριλλίδης Γιώργος, Αθανασιάδης Ιωάννης Γκαλέτσης Αθανάσιος) 2 Κατά (Νοτάκης 
Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας). 
 
Α) Εγκρίνει τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ¨ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο παρών Κανονισµός αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας των ∆ηµοτικών Παιδικών σταθµών που 
λειτουργούν εντός του Ν.Π.∆.∆. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 
Οι παιδικοί σταθµοί αποτελούν κυρίως δοµές αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας µε στόχο: 
-Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα 
επιστηµονικά δεδοµένα. 
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-Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβαση τους από το οικογενειακό 
στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
-Να παρέχουν ηµερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
-Να διευκολύνουν τους εργαζόµενους και τους ανέργους γονείς. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
 
α. ∆ικαίωµα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθµούς έχουν όλα τα παιδιά σύµφωνα µε τις ειδικές 
προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευµένης απολύτως της εγγραφής εφόσον και για 
όσο διάστηµα πάσχουν από µεταδοτικά νοσήµατα. Παιδιά που πάσχουν από σωµατικές, 
πνευµατικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθµό, εφόσον βεβαιώνεται µε 
γνωµάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας, από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο, ότι αυτό µπορεί να είναι 
ωφέλιµο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού 
Σταθµού. Σε αυτή την περίπτωση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνει απόφαση για τον ορισµό 
κατάλληλου εξειδικευµένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, µπορεί να 
προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του 
ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται µε την/τον Παιδαγωγό της τάξης και 
την Προϊσταµένη/τον Προϊστάµενο του Σταθµού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθµη 
εφαρµογή του παιδαγωγικού προγράµµατος και υποχρεούται να προσκοµίσει όλες τις 
απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. 
β. ∆ικαίωµα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθµούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την 
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του σταθµού έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη ηλικία 
φιλοξενίας στο αντίστοιχο τµήµα του σταθµού. Τα εγγραφόµενα στους Σταθµούς παιδιά 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης, χωρίς 
να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαµένει σε όµορο δήµο, όταν υπάρχει κενή 
θέση ή όταν µε την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυµένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η 
οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του αρµόδιου οργάνου ∆ιοίκησης. 
3. Όταν κατά την εγγραφή προκύπτει θέµα επιλογής, επιλέγονται τα παιδιά εργαζόµενων 
γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονοµικά αδυνάτων οικογενειών, προτιµώµενων 
εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά 
από δύο ή ένα γονέα µονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγµένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά 
γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δοµών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που 
προέρχονται από οικογένειες όπου υπάρχουν µέλη µε σωµατική ή πνευµατική αναπηρία, παιδιά 
πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π ) 
4. Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθµούς προσκοµίζονται τα εξής 
δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση µε συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο u964 της µητέρας ή του πατέρα ή του κηδεµόνα 
του παιδιού. 
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη 
γέννησης του παιδιού, ή και ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης. 
γ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που 
είναι άνεργοι. 
δ) βεβαίωση υγείας του παιδιού συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από Παιδίατρο, καθώς και 
αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του µε τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα µε 
την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτέλεσµα φυµατινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά 
προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών. 
ε) αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τρέχοντος οικονοµικού έτους και 
αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος γονέων. 
στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. θεωρεί απαραίτητο. 
5. Οι αιτήσεις εγγραφές υποβάλλονται από 10 Μαΐου µέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους και σε όλη τη 
διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεµούν εµπρόθεσµες αιτήσεις 
που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Εντός του µηνός Ιουνίου συνέρχεται το διοικητικό συµβούλιο του 
Ν.Π.∆.∆. ¨∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί – ΚΑΠΗ ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης¨ και 
αποφασίζει για την εγγραφή των φιλοξενούµενων παιδιών. 
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6. Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παρ.4. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν µεταβολές σε ορισµένα δικαιολογητικά, απαιτείται υπεύθυνα δήλωση γονέα, όπου να 
βεβαιώνεται η µη µεταβολή. 
7. Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δηµοτικότητα έναντι της ιδιότητας του 
κατοίκου. Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωµα φιλοξενίας παιδιά µη 
αυτοεξυπηρετούµενα ως προς την ατοµική τους υγιεινή. 
8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. , µπορεί να αποφασίσει για εξαιρετικούς λόγους που 
αφορούν παιδιά ευάλωτων και ευπαθών οµάδων, για την εγγραφή τους µε ελλιπή 
δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκοµισθούν. Εξαιρούνται πάντων οι ιατρικές 
βεβαιώσεις, µε τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εµβολιασµός των παιδιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
∆ΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 
Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους Παιδικούς Σταθµούς διενεργείται πάντα µε 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης, όταν συντρέχουν στις εξής περιπτώσεις: 
α) Όταν το ζητήσουν µε αίτηση τους οι γονείς ή οι κηδεµόνες των παιδιών. 
β) 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 και ειδικό γιατρό. 
γ) Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν 
συµµορφώνονται µε το ωράριο, το πρόγραµµα και τους όρους λειτουργίας του Σταθµού. 
δ) Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) µηνός (συνεχόµενα), απουσιάζει 
αδικαιολόγητα από τον Σταθµό 
ε) Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς ή κηδεµόνες η οικονοµική τους συµµετοχή, και αφού 
πρώτα ειδοποιηθούν να καταβάλλουν το οφειλόµενο ποσό. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου, ορίζει κριτήρια επιβολής µηνιαίας οικονοµικής 
εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενούµενων παιδιών, σύµφωνα µε την οικονοµική 
τους δυνατότητα και ε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την ιδιότητα των γονέων ως κατοίκων, 
δηµοτών ή ετεροδηµοτών. Στην περίπτωση επιβολής οικονοµικής συµµετοχής, αυτή πρέπει να 
είναι εύλογη και συµβολική, και να γνωστοποιείται µε ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού 
διαστήµατος υποβολής αιτήσεων για εγγραφή. Με την ίδια απόφαση του διοικητικού 
συµβουλίου ορίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η πιθανή µείωση 
αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 
1. Η λειτουργία των Παιδικών Σταθµών αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου 
του εποµένου έτους, επί πέντε ηµέρες, δηλαδή από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 
2. Οι Σταθµοί δεν λειτουργούν από 24 ∆εκεµβρίου µέχρι και την 5η Ιανουαρίου, καθώς και από 
τη Μεγάλη Πέµπτη µέχρι και την Κυριακή του Θωµά. 
3. Οι Σταθµοί δεν λειτουργούν κατά τις επίσηµες αργίες των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και την 
ηµέρα της τοπικής εθνικής εορτής. 
4. Η λειτουργία των Σταθµών αρχίζει από την 7:00 ώρα λήγει την 16:00 ώρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 
1. Κάθε Παιδικός Σταθµός συγκροτείται: 
α. Από τµήµατα νηπίων 2,5 ετών – 3,5 ετών 
β. Από τµήµατα νηπίων 3,5 ετών µέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση. 
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2. Κάθε τµήµα Παιδικού Σταθµού, στο οποίο απασχολούνται µία (1) παιδαγωγός και µία (1) 
βοηθός, εξυπηρετεί έως 25 παιδιά. 
3. Στο Σταθµό  δύναται να εγγράφονται και νη πια καθ΄ υπέρβαση της δυναµικότητας τους, 
µέχρι ποσοστού 10% αυτής, εφόσον υπηρετεί το προβλεπόµενο από τις άνω διατάξεις 
προσωπικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 
1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στο 
Σταθµό, αποτελεί υποχρέωση του Ν.Π.∆.∆. και ενεργείται από Παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται 
το Σταθµό ανά µήνα ή και συχνότερα, εάν υπάρχει ανάγκη. 
2. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας που ενηµερώνεται από το γιατρό. 
3. Ο παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενηµερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές µε θέµατα 
Υγιεινής των παιδιών, κατ΄ ελάχιστο δύο φορές µέσα στη σχολική χρονιά.  
4. 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. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος του προσωπικού του σταθµού καθορίζεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθµ.Υ1α/76785/12.10.2017 απόφασης του Υπουργού 
Υγείας (β΄3758), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση λοιµώδους νοσήµατος οι γονείς 
υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αµέσως την Προϊσταµένη του Σταθµού. Η επιστροφή του 
παιδιού στο Σταθµό θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ιατρική βεβαίωση για τη νόσο 
από την οποία έπασχε το παιδί, αλλά και για την αποθεραπεία. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
 
1. Στους Παιδικούς Σταθµούς εφαρµόζεται ηµερήσιο πρόγραµµα δηµιουργικής απασχόλησης 
που εξασφαλίζει την αρµονική ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών. Στο πλαίσιο του 
προγράµµατος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται µε αγάπη, στοργή, φροντίδα, εµπιστοσύνη, 
αποδοχή και κατανόηση, µε διάλογο και επεξήγηση. Απαγορεύεται στο προσωπικό των 
Σταθµών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωµατικής τιµωρίας. Βάση του 
ηµερησίου προγράµµατος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και η οµαλή συναναστροφή 
των παιδιών µεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εµπέδωση κλίµατος 
ελευθερίας και ασφάλειας. 
2. Η προσέλευση γίνεται µέχρι τις 8:30π.µ. µετά τις 8:30 π.µ. δεν γίνονται δεκτά νήπια, εκτός 
από εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες οι γονείς οφείλουν να ειδοποιούν την Προϊσταµένη 
του Σταθµού. 
3. Το ηµερήσιο πρόγραµµα είναι ευέλικτο, τηρούνται όµως ορισµένα βασικά χρονικά σηµεία 
αυτού, όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών και ώρες φαγητού: 
- Ώρα προσέλευσης: 7:00 π.µ. – 9:00 π.µ. 
- Ώρα πρωινού: 9:00 π.µ. – 9:30 π.µ. 
- Ώρα µεσηµεριανού: 12:00 π.µ. – 13:00 µ.µ. 
- Ώρα αναχώρησης: 13:30 µ.µ. – 16:00 µ.µ. 
4. Το παιδαγωγικό πρόγραµµα του Σταθµού σχεδιάζεται λαµβάνοντας υπόψη τη µοναδικότητα, 
τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Βασίζεται 
στην παιδοκεντρική προσέγγιση και η παιδαγωγός οφείλει να σέβεται τις ατοµικές, κοινωνικές 
και πολιτισµικές διαφορές των παιδιών και των οικογενειών τους. Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού 
σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ανάπαυσης και χαλάρωσης προσδιορίζονται βάσει της ηλικίας 
των παιδιών, καθώς και των ατοµικών και βιολογικών αναγκών τους. 
5. ∆εν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών 
δραστηριότητες που προϋποθέτουν επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση των γονέων. 
6. Η ετήσια λειτουργία των Παιδικών Σταθµών ξεκινά το µήνα Σεπτέµβριο κάθε έτους µε την 
προσαρµογή των παιδιών. Ως προσαρµογή νοείται η εναρκτήρια εκείνη παιδαγωγική 
δραστηριότητα που απαιτείται για την οµαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του Σταθµού 
και χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευελιξία. Βασικός στόχος της 



 

6 
 

είναι η αβίαστη προσαρµογή του κάθε νηπίου και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή του, µέσω της 
συνεργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού και της οικογένειας του νηπίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
 
1. Στα νήπια κάθε Σταθµού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και 
µεσηµεριανό κάθε ηµέρα). 
2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύµφωνα µε τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για 
την υγιεινή διατροφή των παιδιών, µπορεί να ποικίλει από εποχή σε εποχή και συντάσσεται από 
Επιτροπή, στην οποία µετέχουν υποχρεωτικά ο Παιδίατρος και η Προϊσταµένη του Σταθµού. 
Γνώµη διατυπώνει συµπληρωµατικά και ο ∆ιατροφολόγος, εφόσον υπηρετεί στο Σταθµό. Ως 
βάση για το ποσοτολόγιο τροφίµων και για το διαιτολόγιο λαµβάνονται τα προτεινόµενα στην 
αριθµ. Υ1α/76785/ 12.10.2017 απόφαση του Υπουργού  Υγείας (Β΄ 3758), όπως αυτή κάθε 
φορά ισχύει. Το πρόγραµµα του διαιτολογίου αναρτάται σε εµφανές σηµείο του Σταθµού, ώστε 
να ενηµερώνονται σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά 
νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκοµικών προϊόντων σε 
επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες, όπως επίσης και η µη χορήγηση ειδών διατροφής 
που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές ουσίες ή αυξηµένη περιεκτικότητα 
σε ζάχαρη και αλάτι. 
3. Παρέχεται η δυνατότητα να παρασκευάζεται η τροφή των νηπίων σε ένα Σταθµό που θα 
λειτουργεί ως κεντρικό µαγειρείο. Εξαίρεση αποτελεί το γάλα, το οποίο πρέπει να 
παρασκευάζεται εντός ενός εκάστου Σταθµού. Η τροφή µεταφέρεται στους υπόλοιπους 
σταθµούς µε ασφαλή τρόπο, σύµφωνα µε την οριζόµενη στην παρ.2 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Το προσωπικό των Παιδικών Σταθµών είναι υποχρεωµένο να συµβάλλει µε όλες τις δυνάµεις 
του στην εύρυθµη λειτουργία τους, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του, 
παρακολουθώντας τις επιστηµονικές εξελίξεις, και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντά του 
ευσυνείδητα. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού προσδιορίζονται ως εξής: 
1. Το Παιδαγωγικό Προσωπικό: 
α) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωµατική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών µε 
εξατοµίκευση του ηµερήσιου προγράµµατος, ανάλογα µε την ηλικία και τις ανάγκες τους. 
Απασχολεί τα παιδιά σύµφωνα µε το ηµερήσιο πρόγραµµα απασχόλησης. 
β) Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασµού των αιθουσών για την εφαρµογή του 
προγράµµατος µε είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κ.λπ.).  
γ) Βοηθά τα φιλοξενούµενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατοµικών τους αναγκών. 
Παρακολουθεί τη διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. 
δ) Ενηµερώνει τους αρµοδίους και τον/την Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά µε την υγεία τους 
περιστατικό. 
ε) Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενηµερώνει αρµοδίως για τις καθυστερήσεις παιδιών 
στην προσέλευσή τους ή στις απουσίες τους. 
στ) Λόγω της άµεσης επαφής του µε τα παιδιά, προσφέρει σε αυτά µε υποµονή και στοργή όλες 
τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να 
δηµιουργήσουν σ` αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εµπιστοσύνη στον εαυτό τους 
και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καµία περίπτωση u954 και για οποιοδήποτε λόγο 
δεν επιτρέπεται η λεκτική, ψυχολογική και σωµατική βία, η προσβολή της προσωπικότητάς τους 
και η σωµατική τιµωρία. 
ζ) Ενηµερώνει προφορικά τους γονείς για την πρόοδο του παιδιού τους, όποτε το 
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ζητήσουν, και µία (1) φορά το τετράµηνο εγγράφως για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του παιδιού 
τους . Φροντίζει να διατηρεί αρµονική σχέση και µε τους δύο (2) γονείς. η) Ενηµερώνει τους 
γονείς για τις δραστηριότητες των παιδιών και τις εκδηλώσεις του Σταθµού. 
2. Η Βοηθός Παιδαγωγού: 
Βοηθάει το προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου σε όλα τα καθήκοντά του, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες που παίρνει από αυτό. Στην περίπτωση απουσίας του προσωπικού της 
προηγούµενης παραγράφου, αντικαθιστά αυτό απευθυνόµενη στην Προϊσταµένη του Σταθµού 
για βοήθεια και υποστήριξη. 
3. Η Μαγείρισσα ή ο Μάγειρας: 
α) Είναι υπεύθυνη/νος για το µαγειρείο και την επιµεληµένη και έγκαιρη παρασκευή του 
φαγητού, σύµφωνα µε το διαιτολόγιο. Επιµελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων 
υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, εισηγούµενη/νος κάθε σχετικό µέτρο. 
β) Παραλαµβάνει καθηµερινά από την Προϊσταµένη την αναγκαία ποσότητα υλικών για το 
ηµερήσιο φαγητό µε βάση το διαιτολόγιο. 
γ) Τακτοποιεί τα µαγειρικά σκεύη και τα είδη εστιάσεως και φροντίζει για την καλή κατάστασή 
τους, ευθυνόµενη/νος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή. 
δ) Προτείνει τη λήψη κάθε µέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του 
µαγειρείου. 
4. Ο/η Βοηθός Μαγείρου ή Μαγείρισσας ή Τραπεζοκόµος: 
Φροντίζει τη διανοµή φαγητού, βοηθά το παιδαγωγικό προσωπικό στη διανοµή φαγητού στα 
παιδιά και φροντίζει για την συγκέντρωση των ειδών εστίασης µετά το τέλος του. Επίσης, βοηθά 
το µάγειρα ή τη µαγείρισσα στην προετοιµασία του φαγητού. 
5. Το Προσωπικό Καθαριότητας – Βοηθητικών Εργασιών: 
Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε 
άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από την Προϊσταµένη του Σταθµού. Χρησιµοποιεί 
υλικά καθαριότητας που παραλαµβάνει από το διαχειριστή της υπηρεσίας µε υπηρεσιακό 
σηµείωµα. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 
Σε κάθε Σταθµό τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή): 
α. Μητρώο νηπίων. 
β. Φάκελος Υγείας των νηπίων. 
γ. Βιβλίο Παρουσίας των νηπίων. 
δ. Βιβλίο συµβάντων. 
ε. Ηµερήσιο Παρουσιολόγιο προσωπικού. 
στ. Βιβλίο Παιδαγωγικών ∆ραστηριοτήτων 
 
ΑΡΘΡΟ 14 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
1. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Σταθµού είναι ανάλογες µε το 
κατά νόµο ωράριο εργασίας του και τις ώρες λειτουργίας του Σταθµού. 
2. 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 άδεια της Προϊσταµένης. 
3. Το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα 
φιλοξενούµενα παιδιά. Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έµµεση µισθολογική παροχή του 
προσωπικού, αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της οµαλής λειτουργίας του Σταθµού. Κατά 
συνέπεια δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό, φαγητού σε χρήµα ή σε είδος ή η 
χωριστή παρασκευή φαγητού για το προσωπικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
1. Το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στους Σταθµούς που λειτουργούν 
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στο ΝΠ∆∆, κατά τις ηµέρες µη λειτουργίας αυτών βάσει του άρθρου 7 του παρόντος, έχει 
διακοπές εργασίας. Το εν λόγω προσωπικό µπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι 
ανάγκης, να λαµβάνει κανονική άδεια µε αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
 
1. Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών και δεν περιλαµβάνεται 
στον παρόντα Κανονισµό, ρυθµίζεται µε την έκδοση απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
 Β)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 277/ 2018 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
 
 
  Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  23 - 10 - 2018 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
 
 
 
 


