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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αριθµ. Συνεδρίασης: 10η/3-5-2007 

Αριθµ. Απόφασης: 1175/2007 

Αριθµ. Πίνακα: 88 

ΑΠΟΦΑΣ Η  

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Κανονισµό 

Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών. 

Σήµερα στις 3-5-2007 µέρα Πέµπτη και ώρα 19.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνεδρίασε το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Θεσσαλονίκης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους 

Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 96, 100 του Ν. 3463/2006 που επιδόθηκε στις  

27-4-2007 

Από τα 41 µέλη ήταν: Παρόντες: 39 Απόντες: 2 (Στ.  Καραµανλής, Γ. Καρατζαφέρης)  

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και 

ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος (αρθ. 95 παρ. 5 του Ν. 3463/2006)  

Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέµα µε αριθµό 63 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών. 

Έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την υπ’ αρ. 1176/07 Α∆Ε, Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών 

Σταθµών, την υπ’ αρ. 245/07 εισήγηση ∆/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών 

 

και το κάλεσε ν΄ αποφασίσει. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 

93, 95, 96, 100, 79 του Ν. 3463/2006  

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών σύµφωνα µε το παρακάτω 

σχέδιο. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Άρθρο 1 

Έκταση εφαρµογής κανονισµού 

Ο Κανονισµός αυτός συντάχθηκε σύµφωνα µε τον πρότυπο κανονισµό λειτουργίας των 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών που µεταβιβάζονται σε ∆ήµους και Κοινότητες, σύµφωνα µε 

την υπ΄ αριθµ. 16065 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης- 

Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 497/22.4.2002). 

Άρθρο 2 

Σκοπός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών 

 Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί που είναι κυρίαρχα χώρος αγωγής και ασφαλούς 

διαµονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν: 

 Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά 

δεδοµένα. 

 Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωµατικά, νοητικά, συναισθηµατικά και 

κοινωνικά. 

 Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, 

οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. 

 Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέµατα 

σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 

 Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβασή τους από το οικογενειακό 

στο σχολικό περιβάλλον. 

 Να παρέχουν ηµερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους 

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
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Άρθρο 3 

∆ιοίκηση 

 1. Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί είναι ενταγµένοι στον Οργανισµό του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε το ΦΕΚ 32/28-1-91 τευχ. Β΄, ανήκουν στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών 

Υπηρεσιών και τόσο το διδακτικό όσο και το βοηθητικό προσωπικό αποτελείται από υπαλλήλους του 

∆ήµου µε εξαρτηµένη σχέση µισθωτής εργασίας.  

 2. Η εποπτεία των Σταθµών ανήκει στο ∆ήµαρχο της Θεσσαλονίκης και είναι δυνατόν µε 

απόφασή του να ανατεθεί στον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής. Η ∆/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών 

είναι υπεύθυνη έναντι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την καλή εικόνα, την εύρυθµη λειτουργία καθώς 

και τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων του κάθε Σταθµού.   

3. Η ∆ιοίκηση των Παιδικών Σταθµών τόσο σε θέµατα λειτουργίας όσο και προσωπικού και ο 

συνολικός συντονισµός όλων των ενεργειών ασκείται από τη ∆/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών δια του 

αρµοδίου ∆ιευθυντού και του αρµοδίου Τµηµατάρχου. 

 

Άρθρο 4 

∆ικαίωµα εγγραφής και εγγραφή παιδιών 

1. ∆ικαίωµα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς έχουν όλα τα παιδιά, 

σύµφωνα µε τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευµένης απολύτως της εγγραφής 

παιδιών εφόσον και για όσο διάστηµα πάσχουν από µεταδοτικά νοσήµατα.  

 Ειδικότερα στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθµούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 

µηνών έως 2,5 ετών, στους Νηπιακούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο. Στους δε µικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς από 6 µηνών έως την ηλικία εγγραφής στο 

∆ηµοτικό Σχολείο. 

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

περιοχή του Ο.Τ.Α στον οποίο ανήκουν αυτοί, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής 

παιδιού που διαµένει σε όµορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή 

µε την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυµένη κοινωνική ανάγκη των γονέων. 

 3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζοµένων γονέων και τα παιδιά οικονοµικά 

αδυνάτων οικογενειών, προτιµοµένων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά 

αίτια (όπως π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά αγάµων µητέρων, διαζευγµένων ή σε 

διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς µε σωµατική ή πνευµατική αναπηρία, 

πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π). 

 4. Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς απαιτούνται 

τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση- συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο της µητέρας ή του πατέρα ή του κηδεµόνα του παιδιού. 

β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.     

γ) 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 

επικυρωµένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήµων των γονέων προκειµένου για εργαζόµενους στον 

ιδιωτικό τοµέα. 

δ) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωµατική και πνευµατική υγεία του παιδιού καθώς και  

πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του µε τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα µε την 

ηλικία του παιδιού. 

ε) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή εκκαθαριστικό εφορίας του τρέχοντος 

οικονοµικού έτους. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισµού λειτουργίας του Παιδικού Σταθµού. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεµόνα. 

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που η ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών θεωρεί απαραίτητο. 

θ) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθµό εκτός των προηγουµένων 

δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα µας, όπως 

αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

ι) Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται µε απόφασή του να ορίσει τις ειδικές κατηγορίες γονέων που θα 

καταβάλλουν ανάλογα κατά περίπτωση τροφεία, λαµβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά κριτήρια (παιδιά 

ορφανά, µονογονεϊκών οικογενειών , ∆ηµοτικών ή Νοµαρχιακών υπαλλήλων κ.λ.π). 

κ) Αν κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Παιδικού Σταθµού εκκενωθεί µια θέση, τότε επιλέγεται 

παιδί από τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και κατ΄ εξαίρεση αν κριθεί αναγκαίο είναι δυνατόν 
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να εισαχθεί και παιδί που υπέβαλε αίτηση µετά την λήξη της προθεσµίας (π.χ παιδιά αξιωµατικών 

µετά από µετάθεση, ∆ηµ. Υπαλλήλων κ.λ.π.) 

5. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από  20 Μαίου µέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους και σε όλη τη 

διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Εντός του µηνός Ιουνίου η Αντιδηµαρχία 

Κοινωνικής Πολιτικής µαζί µε τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών προβαίνουν σε εξέταση των 

αιτήσεων, για να αποφασίσουν για την επιλογή των φιλοξενουµένων παιδιών, κατάσταση των οποίων 

αναρτάται στο πίνακα ανακοινώσεων του κάθε Παιδικού Σταθµού. 

6. Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτείται µια αίτηση ανανέωσης εγγραφής και ιατρική 

βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του. 

 

Άρθρο 5 

∆ιακοπή φιλοξενίας 

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών µπορεί να διαγράψει παιδί από Παιδικό Σταθµό όταν: 

α) το ζητήσουν µε αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεµόνες των παιδιών. 

β) εµφανιστούν σοβαρά προβλήµατα στην 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) δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονοµική τους συµµετοχή εφόσον αυτό προβλέπεται 

για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο µηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού 

πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόµενο ποσό. 

δ) κατ΄ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν 

συµµορφώνονται µε το πρόγραµµα και τους όρους λειτουργίας του Σταθµού. 

ε) κατ΄ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) µηνός (συνεχόµενα) απουσιάζουν αδικαιολόγητα 

από τον Σταθµό. 

στ) κατ΄ επανάληψη εµφανιστούν περιστατικά ανάρµοστης συµπεριφοράς των γονέων.   

 

Άρθρο 6 

Μεταφορά παιδιών 

1.Σε περίπτωση που µεταφέρονται παιδιά στους Σταθµούς µε µεταφορικό µέσο που ο ∆ήµος 

διαθέτει, η ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την  πιστή 

τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς µεταφοράς. 

2.Η µεταφορά των νηπίων θα γίνεται από προσωπικό Γενικών Καθηκόντων µε εκπαίδευση 

πρώτων βοηθειών. 

3.Οι συνοδοί επιβλέπουν για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση καθώς και για την 

παράδοση των παιδιών στους γονείς και κηδεµόνες. 

4.Τηρούν επακριβώς τα δροµολόγια και τις προκαθορισµένες στάσεις επιβίβασης και 

αποβίβασης και σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής του προγράµµατος κίνησης φροντίζουν να 

ενηµερώσουν τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, καθώς και τους γονείς των παιδιών. 

5.Φέρουν πάντοτε µαζί τους το βιβλίο διευθύνσεων και τηλεφώνων των παιδιών που 

µεταφέρουν, καθώς και τα τηλέφωνα του παιδαγωγικού προσωπικού του Σταθµού και των υπεύθυνων 

της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών για κάθε ενδεχόµενο. 

 

Άρθρο 7 

Λειτουργία των Σταθµών 

1.Η λειτουργία των Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθµών αρχίζει την 26
η
 Αυγούστου και λήγει 

την 25
η
 Ιουλίου του επόµενου έτους, επί πέντε ηµέρες, δηλαδή από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 

2.Οι Σταθµοί δεν λειτουργούν από 24 ∆εκεµβρίου µέχρι και της 5
ης

 Ιανουαρίου καθώς και από 

την Μεγάλη Πέµπτη µέχρι και την Κυριακή του Θωµά. 

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

Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του ∆ήµου ή της Κοινότητας που λειτουργεί ο Σταθµός ή του 

εορτασµού Εθνικού Τοπικού γεγονότος. 

4.Η λειτουργία των Σταθµών αρχίζει από τις 6:45π.µ. και λήγει στις 4:00µ.µ. Με απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ώρες επιπλέον το ωράριο λειτουργίας του 

Σταθµού εφόσον υπηρετεί σ΄ αυτόν το προσωπικό που απαιτείται και µε την υποχρέωση καταβολής 

αποζηµίωσης σ΄ αυτό ή σε περίπτωση αδυναµίας ανάπαυση σε άλλη ηµέρα. 
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Άρθρο 8 

Συγκρότηση σταθµών σε Τµήµατα 

1.Κάθε Βρεφικός Σταθµός πρέπει να συγκροτείται: 

α) Από τµήµατα βρεφών 6 µηνών – 1,5 ετών 

β) Από τµήµατα βρεφών 1,5 ετών- 2,5 ετών 

2.Κάθε Νηπιακός Σταθµός πρέπει να συγκροτείται: 

α) Από τµήµατα νηπίων 2,5 ετών – 3,5 ετών 

β) Από τµήµατα νηπίων 3,5 ετών – 4,5 ετών 

γ) Από τµήµατα νηπίων 4,5 ετών – 6 ετών 

3.Κάθε µικτός Βρεφονηπιακός Σταθµός αποτελείται από τα τµήµατα που προαναφέρθηκαν. 

4.Σε κάθε Βρεφικό τµήµα φιλοξενούνται δεκαπέντε (15) βρέφη µε δύο (2) ή τρία (3) µέλη του 

παιδαγωγικού προσωπικού. 

5.Κάθε τµήµα Παιδικού Σταθµού εξυπηρετεί έως 25 παιδιά µε δύο (2) µέλη του παιδαγωγικού 

προσωπικού και σε κάθε περίπτωση µε το παιδαγωγικό προσωπικό που προβλέπεται κάθε φορά από 

τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθµίζουν τα της αναλογίας παιδαγωγικού προσωπικού και παιδιών. 
  

Άρθρο 9 

Ηµερήσια απασχόληση παιδιών 

1.Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς εφαρµόζεται ηµερήσιο πρόγραµµα 

δηµιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρµονική ψυχοσωµατική ανάπτυξη. 

Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού τα παιδιά προσεγγίζονται µε µέσο τη στοργή, το διάλογο, την 

επεξήγηση και την εµπιστοσύνη. Ρητά απαγορεύεται στο προσωπικό των Σταθµών η καταναγκαστική 

επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωµατικής τιµωρίας, παραβίαση δε της απαγόρευσης αυτής αποτελεί 

σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωµα. Βάση του ηµερησίου 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, τηρούνται όµως ορισµένα βασικά χρονικά σηµεία 

αυτού όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού, διαλείµµατος, ανάπαυσης. 

Ενδεικτικά το πρόγραµµα απασχόλησης των παιδιών είναι: 

α) Για τα βρέφη: 

6:45- 9:00. Προσέλευση βρεφών. Ικανοποίηση ατοµικών αναγκών, ανάπαυση ή ελεύθερη απασχόληση. 

9:00- 9:30  Πρωϊνό  

9:30- 12:00  Ατοµικά προγράµµατα για εξέλιξη του παιδιού στην κοινωνική, συναισθηµατική, νοητική 

και κινητική του ανάπτυξη και υποβοήθηση κατάκτησης αυτονοµίας 

12:00 – 13:00 Προετοιµασία-  φαγητό 

13:00 –14:30. Ανάπαυση- Σταδιακή αναχώρηση των βρεφών που φεύγουν νωρίς 

14:30 – 16:00 Ελεύθερη απασχόληση των βρεφών µε τους προαναφερόµενους στόχους. Προετοιµασία- 

Αναχώρηση 

β) Για τα νήπια: 

6:45 - 9:00  Υποδοχή των παιδιών. Ο 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. 

9:00  – 9:15  Προσευχή. Ύµνος στο ∆ηµιουργό και τη φύση. 

9:15 – 9:30  Προετοιµασία των παιδιών για το πρωϊνό (οµάδες στην τουαλέτα για ατοµική υγιεινή, 

ετοιµασία τραπεζαρίας). Συγχρόνως γίνεται συζήτηση, συναισθηµατικές ανταλλαγές µεταξύ των 

παιδιών και του παιδαγωγού. 

9:30  – 10:00 Πρωϊνό. Τα παιδιά- µε οµάδες εργασίας- συµµετέχουν στο σερβίρισµα και στην 

τακτοποίηση της τραπεζαρίας. 

10:00  – 10:30 Ο παιδαγωγός προγραµµατίζει και συζητά µε τα παιδιά τις δραστηριότητες της ηµέρας. 

10:30  – 11:30  Παράλληλα ή µεµονωµένα εργαστήρια ζωγραφικής, κολλητικής, κουκλοθέατρου, 

θεατρικού παιχνιδιού, νερού, πηλού, κηπουρικής, µαγειρικής, οικολογικού πειραµατισµού κ.λ.π ή 

παιδαγωγικές δραστηριότητες του ίδιου χαρακτήρα. Μουσικοκινητικές – ρυθµικές δραστηριότητες, 

ασκήσεις χώρου από γυµναστή και µουσικό. 

11:30  – 12:30  ∆ιάλειµµα των παιδιών- εκ περιτροπής ανά ένα ή δύο τµήµατα- διάρκειας γύρω στα 30 

λεπτά. Προετοιµασία για το µεσηµεριανό (ατοµική υγιεινή). Ελεύθερη απασχόληση στις «γωνιές» ή 
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οµαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Προανάγνωση- 

Προγραφή- Προαρίθµηση. 

12΅30 - 13:00  Μεσηµεριανό φαγητό. Τα παιδιά µε οµάδες εργασίας συµµετέχουν στο σερβίρισµα και 

την τακτοποίηση της τραπεζαρίας. Ατοµική υγιεινή µετά το φαγητό- βούρτσισµα δοντιών. 

13:00 – 13:30  Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς. Ήσυχες δραστηριότητες 

(άκουσµα µουσικής, αφήγηση παραµυθιού, µυθοπλασία, τραγούδι- διάβασµα βιβλίου). 

∆ραστηριότητες στις γωνιές γνώσεων- πληροφόρησης. Παιχνίδια µε λόγο. Προαναγνωστικές 

ασκήσεις. Παιχνίδια για την εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας των παιδιών. Παντοµίµα. 

Αυτοσχεδιασµοί, φαντασία. 

13:30- 15:00 Ανάπαυση 

15:00- 16:00. Ελεύθερη απασχόληση. Τακτοποίηση των τάξεων. Αναχώρηση. 

 Το παραπάνω πρόγραµµα προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιµέρους ηλικίας. 

 

Άρθρο 10 

∆ιατροφή παιδιών 

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

τροφή (πρωϊνό και µεσηµεριανό κάθε µέρα). Για τους Σταθµούς που έχουν παρατεταµένη λειτουργία 

λαµβάνεται µέριµνα για την επιπρόσθετη διατροφή των παιδιών. 

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 διαιτολογίου 

λαµβάνεται το κατ΄ αρχήν διαλαµβανόµενο στην υπ΄ αριθµ. Γ2α/οικ.4108/1988 Απόφαση Υπουργού 

Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ546τ. Β) το πρόγραµµα διατροφής αναρτάται σε 

εµφανές σηµείο του Σταθµού και ενηµερώνονται σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για 

την χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών , νωπού κρέατος και γαλακτοκοµικών 

προϊόντων κ.λ.π. σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες όπως επίσης και η µη χορήγηση ειδών 

διατροφής που περιέχουν συντηρητικές  χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές κ.λ.π. ουσίες. 

3. Παρέχεται η δυνατότητα στους Παιδικούς Σταθµούς ή να παρασκευάζουν την τροφή των 

βρεφών και των νηπίων σε σταθµούς που θα επιλέγονται ως κέντρα διανοµής εφόσον διαθέτουν τον 

κατάλληλο εξοπλισµό και έχει διασφαλιστεί ο ασφαλής τρόπος µεταφοράς στους πλησιέστερους 

Σταθµούς ή να παρασκευάζουν την τροφή σε κάθε Σταθµό. 

 

Άρθρο 11 

Γενικά καθήκοντα προσωπικού 

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 καθήκοντα που του αναθέτουν 

ευσυνείδητα. Το προσωπικό των Παιδικών Σταθµών εφοδιάζεται µε ειδικό ατοµικό βιβλιάριο υγείας, 

που θεωρείται από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία. Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού 

των Παιδικών Σταθµών προσδιορίζονται ως εξής:  

Ειδικά Καθήκοντα και Αρµοδιότητες Προσωπικού 

α) ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι 

 Το ωράριο του ∆ιοικητικού Υπαλλήλου είναι 7 ½ ώρες και διαµορφώνεται ανάλογα µε τις 

ανάγκες του Σταθµού από την ∆ιεύθυνση εκτός αν υπάρξει λόγος αλλαγής συνεπείας µεταβολής του 

Κώδικα ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

Οι διοικητικοί υπάλληλοι κάθε Σταθµού φροντίζουν για τα εξής: 

1.∆ιεξάγουν την αλληλογραφία του Σταθµού. 

2.∆έχονται τις αιτήσεις εγγραφής και παρέχουν κάθε πληροφορία για την λειτουργία του 

Σταθµού προς τους γονείς και κηδεµόνες των υποψηφίων µαθητών. 

3.Συντάσσουν και αποστέλλουν προς τον Αντιδήµαρχο και τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών 

Υπηρεσιών καταστάσεις µε τους υποψηφίους µαθητές κατά το πρώτο 15θήµερο κάθε Ιουνίου 

σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα κοινωνικά κριτήρια. 

4.Εισπράττουν τα τροφεία και τα δικαιώµατα εγγραφής, τα οποία αποδίδουν στον αρµόδιο 

ταµία της ∆ιεύθυνσης Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου. Στους Σταθµούς στους οποίους η προσέλευση 

των παιδιών γίνεται µε λεωφορεία η είσπραξη των µηνιαίων τροφείων είναι δυνατόν να γίνει και κατά 

την επιβίβαση – αποβίβαση των παιδιών. 
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5.Συγκεντρώνουν µε την συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού και προσκοµίζουν στη 

∆ιεύθυνση στο τέλος κάθε µήνα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την σύνταξη του απολογισµού του 

Σταθµού. 

6.Συγκεντρώνουν και προσκοµίζουν στη ∆ιεύθυνση όποτε τους ζητηθεί αναλυτικά στοιχεία για 

την σύνταξη του προϋπολογισµού. 

7.Τηρούν τα εξής βιβλία:  

α) Βιβλίο Μητρώου µε διευθύνσεις, τηλέφωνα και παρατηρήσεις στο οποίο είναι εγγεγραµµένη 

όλη η δύναµη του Σταθµού. 

β) Βιβλίο παρουσίας- απουσίας και εισόδου- εξόδου του προσωπικού όπου καταγράφονται οι 

ώρες εργασίας κάθε εργαζοµένου καθώς και οι ολιγόωρες απουσίες του. 

γ) Ευρετήριο µε διευθύνσεις και τηλέφωνα όλου του προσωπικού. 

δ) Ειδικό βιβλίο δυνάµεως όπου καταχωρείται καθηµερινά σε συνεργασία µε το εκπαιδευτικό 

προσωπικό κάθε τάξης η δύναµη του Σταθµού κατά τµήµα. Στο τέλος κάθε µήνα αποστέλλεται 

συνολική κατάσταση παρουσιών των παιδιών και καταβολής τροφείων στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών 

Υπηρεσιών. 

ε) Βιβλίο του βασικού κινητού µη αναλωσίµου εξοπλισµού, όπου καταγράφονται τα µη 

αναλώσιµα περιουσιακά στοιχεία του Σταθµού. 

στ) Βιβλίο κίνησης αναλωσίµων υλικών όπου εµφανίζεται η καθηµερινή εγγραφή των 

αναγκαίων προς χρήση αγαθών. Στους τροφοδότες τηρείται ειδικό βιβλίο κινήσεως αποθήκης 

τροφίµων, το οποίο ενηµερώνεται καθηµερινά από τον τεχνολόγο τροφίµων ή από τον ∆ιοικητικό 

υπάλληλο. 

8. Φροντίζουν για την έγκαιρη εντός του πρώτου 10ηµέρου είσπραξη των καθορισµένων από 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µηνιαίων τροφείων και εκδίδουν τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις. 

9.Φροντίζουν για την πιστή εφαρµογή του Κανονισµού Λειτουργίας του Σταθµού, των 

εγκυκλίων και των οδηγιών της ∆ιοίκησης και είναι υπεύθυνοι για την τάξη, την λειτουργία και για 

την καθαριότητα του Σταθµού. 

10.Κρατούν σε συνεργασία µε το εκπαιδευτικό προσωπικό τα κλειδιά της εισόδου και της 

αποθήκης υλικών και τροφίµων. Στους Σταθµούς όπου υπάρχει µαγειρείο ο ∆ιοικητικός υπάλληλος 

είναι υπεύθυνος για την ποσοτική και ποιοτική παράδοση και παραλαβή των τροφίµων εκτός αν 

υπάρχει ειδικός τεχνολόγος τροφίµων. 

11.Επιµελούνται τον έγκαιρο εφοδιασµό του Σταθµού σε ότι αφορά τα αναγκαία είδη και 

τρόφιµα και είναι υπεύθυνοι έναντι της ∆ιεύθυνσης για περιπτώσεις ελλείψεων λόγω καθυστερηµένων 

παραγγελιών. 

12.Ενηµερώνουν τον κλάδο των Βρεφονηπιοκόµων και Νηπιαγωγών  για τα εισερχόµενα κάθε 

φορά έγγραφα. 

13.Ενηµερώνουν καθηµερινώς το µαγειρείο τα αργότερο µέχρι τις 9:30π.µ. για τη δύναµη του 

Σταθµού προκειµένου να παρασκευαστούν οι ανάλογες µερίδες.   

14.Ενηµερώνουν τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών για κάθε  τεχνικό πρόβληµα του 

Σταθµού. 

15.Συντάσσουν ή εκτελούν κάθε έγγραφο ή εργασία που δεν  αναφέρεται µεν στο παρόν άρθρο 

αλλά εµπίπτει στις προβλεπόµενες  αρµοδιότητες από τον Υπαλληλικό Κώδικα και ζητείται από την 

∆ιεύθυνση. 

16.Καθ΄ όλη την διάρκεια παραµονής στον χώρο του Σταθµού  φροντίζουν µαζί µε την 

υπεύθυνη του Παιδικού Σταθµού για την ευπρεπή εµφάνιση τόσο των ιδίων, όσο και του χώρου 

υποδοχής των γονέων, οφείλουν δε να τηρούν τις προς τούτο υποδείξεις της ∆ιοίκησης και της 

∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

17.Πραγµατοποιούν τις απαραίτητες προµήθειες και ελέγχουν ποσοτικά αλλά και 

παρακολουθούν ποιοτικά κάθε εισερχόµενο είδος (τρόφιµο ή αντικείµενο). Σε περίπτωση 

ακατάλληλου είδους ενηµερώνουν εγγράφως τη ∆ιεύθυνση µε κοινοποίηση και προς τον  

Αντιδήµαρχο. 

 

β) Παιδαγωγικό προσωπικό 

1.Οι υπάλληλοι του Σταθµού µε την ειδικότητα του Βρεφοκόµου είναι υπεύθυνοι για την 

φροντίδα των βρεφών και προνηπίων ενώ οι υπάλληλοι της ειδικότητας του Νηπιαγωγού 

επιµελούνται της εκπαίδευσης των νηπίων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και των προνηπίων. 
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2.Οι εκπαιδευτές και  των δύο  ειδικοτήτων φροντίζουν για την σωστή ψυχοσωµατική υγεία 

και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών µε την πραγµατοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων τα οποία προσαρµόζονται ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών του τµήµατος: 

α)Εισηγούνται για τον έγκαιρο εφοδιασµό των αιθουσών µε τα απαιτούµενα είδη και 

ευθύνονται για την είσοδο κάθε ατόµου σε αυτές 

β)Επιβλέπουν για την τακτοποίηση των κρεβατιών των παιδιών και των λοιπών επίπλων 

καθώς και για τον κατάλληλο αερισµό, την υγιεινή και την καθαριότητα των αιθουσών. Απασχολούν 

τα παιδιά σύµφωνα µε το ηµερήσιο πρόγραµµα απασχόλησης. 

γ) Προγραµµατίζουν ανά µήνα το εκπαιδευτικό πρόγραµµα καθώς και κάθε είδους βασική 

δραστηριότητα. Το φύλλο του µηνιαίου  προγράµµατος αναρτάται στην είσοδο κάθε αίθουσας. Τέλος 

αντίγραφο του εκπαιδευτικού προγράµµατος κάθε µηνός αποστέλλεται στον Τµηµατάρχη για το 

αρχείο της ∆ιεύθυνσης και για τον συντονισµό του εκπαιδευτικού προγράµµατος των Σταθµών. 

δ) Είναι υπόχρεοι και υπεύθυνοι για την καλή κατάσταση των  εποπτικών µέσων διδασκαλίας 

καθώς και κάθε είδους υλικό που τους έχει διατεθεί. Ειδοποιούν άµεσα και έγκαιρα για οποιαδήποτε 

µεταβολή. 

ε)Εποπτεύουν για τη σωστή διανοµή του φαγητού, που πραγµατοποιείται από τους φροντιστές 

και επιβλέπουν τα παιδιά κατά την ώρα του φαγητού τους. 

στ)Επιλαµβάνονται για την ανάπαυση των παιδιών.  

ζ)Ενηµερώνουν τους αρµόδιους και τον παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά µε την υγεία τους 

περιστατικό, διατηρούν επαφή µε τα  παιδιά και τηρούν κάρτα ψυχοσωµατικής συµπεριφοράς σε 

συνεργασία µε τους παιδιάτρους. 

η)Φροντίζουν για την ικανοποίηση των ατοµικών και σωµατικών αναγκών των παιδιών και 

ιδίως των βρεφών. 

θ)Επιµελούνται του καθηµερινού ιµατισµού των βρεφών (κλινοσκεπάσµατα κ.λ.π.) τον οποίο 

παραλαµβάνουν από τον ∆ιοικητικό υπάλληλο του Σταθµού και µεριµνούν για την αποτροπή  κάθε 

απώλειας ή αδικαιολόγητης καταστροφής του. 

ι)∆ύναται να συµµετέχουν στις προγραµµατισµένες από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών 

παρακολουθήσεις ειδικών εκπαιδευτικών Σεµιναρίων που γίνονται είτε υπό την αιγίδα του ∆ήµου σε 

συνεργασία µε τους συνδικαλιστικούς φορείς είτε από άλλους φορείς µε σκοπό την οµαλότερη 

σύγκλιση, των διαφορετικών υποδοµών βασικής  εκπαίδευσης. (Πτυχιούχοι Σχολών, Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι., 

κ.λ.π) και την  καλύτερη επιµόρφωσή τους. 

ια)Ενηµερώνουν σε ειδικές συγκεντρώσεις τους γονείς και κηδεµόνες µε τους οποίους πρέπει 

να διατηρούν αρµονικές σχέσεις για την πρόοδο, συµπεριφορά και ψυχοσωµατική ανάπτυξη των 

παιδιών. Προς τούτο οι µεν Σταθµοί που βρίσκονται εντός των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων καλούν 

τους γονείς για ενηµέρωση δύο φορές ετησίως οι δε εκτός των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων τουλάχιστον 

ανά τρίµηνο κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου. 

ιβ)Τηρούν βιβλίο παρουσίας των παιδιών µε υπογραφή των γονέων  κατά την προσέλευση και 

αποχώρησή τους  και ενηµερώνουν τους  αρµόδιους για τις καθυστερήσεις των παιδιών καθώς και για 

τις  απουσίες τους. 

ιγ)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 

δηµιουργήσουν σ΄ 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). 

3.Το ωράριο των νηπιαγωγών- βρεφονηπιοκόµων ανά Σταθµό καθορίζεται από τη ∆ιεύθυνση 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, σύµφωνα πάντοτε µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την συλλογική σύµβαση 

των αρµοδίων συνδικαλιστικών οργάνων. 

4.Καθ΄ όλη την διάρκεια της παραµονής στο χώρο του Σταθµού οφείλουν να φέρουν ευπρεπή 

ενδυµασία. 

5.Ο/Η υπεύθυνος του Παιδικού Σταθµού θα προέρχεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η 

ρύθµιση αυτή θα ενταχθεί στον υπό τροποποίηση Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης. Ο/Η υπεύθυνος του Σταθµού συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών 

για την άµεση επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν στον Παιδικό Σταθµό. Επίσης ο/η 

υπεύθυνος του Σταθµού συνεργάζεται µε την παιδαγωγική οµάδα του Σταθµού (ολοµέλεια των 

εκπαιδευτικών του Σταθµού). 
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 Επίσης µέσα στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι και οι εκδηλώσεις. 

Οι εκτός ηµερησίου προγράµµατος εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της επαφής των 

παιδιών µε την κοινωνία, την εκτός αίθουσας εκπαίδευσή τους, την τέρψη, την ψυχαγωγία τους, την 

συµµετοχή τους σε θρησκευτικές ή εθνικές επετείους καθώς και την επίδειξη των επιδόσεών τους 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

Οι κυριότερες εκδηλώσεις που αποτελούν το κορµό του εκτός του καθηµερινού προγράµµατος 

εκπαιδευτικού έργου είναι: 

-α) Αγιασµός κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου. 

-β) Περίπατοι, τουλάχιστον ένας ανά δίµηνο και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. 

-γ) Χριστουγεννιάτικη γιορτή µε τη συµµετοχή όλων των παιδιών όλων των τµηµάτων και 

αναφορά στο θέµα µε απλά λόγια ώστε να αναπτύσσεται το θρησκευτικό συναίσθηµα των 

παιδιών. 

-δ) Αποκριάτικη γιορτή κατά Σταθµό ή κατά οµάδες Σταθµών. 

-ε) Μοίρασµα λαµπάδας και τσούγκρισµα αυγού ανά Σταθµό. 

-στ) Κατά τις εθνικές επετείους της 28
ης

 Οκτωβρίου και 25
ης

 Μαρτίου θα γίνεται αναφορά υπό 

µορφή διηγήµατος- παραµυθιού των γεγονότων της ηµέρας από τους νηπιαγωγούς και θα 

τονίζεται ο εθνικός αγώνας των Ελλήνων. 

-ζ) Η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση θα γίνεται το πρώτο ∆εκαπενθήµερο του Ιουνίου και θα 

λαµβάνουν µέρος όλα τα παιδιά. 

 

γ) Παιδίατροι των Σταθµών 

 Ο Παιδίατρος του Σταθµού εκτελεί υγειονοµική υπηρεσία και επισκέπτεται το Σταθµό όπως 

ορίζεται στην υπογραφείσα σύµβαση, καλείται όµως και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατ΄ 

ελάχιστο όριο 1 φορά την εβδοµάδα. 

1.Υποβάλλει σε ιατρική εξέταση κατά τακτά διαστήµατα όλα τα παιδιά και παρακολουθεί τη 

διανοητική και σωµατική τους ανάπτυξη. Σε συνεργασία µε τους γονείς ελέγχει για την τήρηση των 

υποχρεώσεων των εµβολιασµών τους και εξετάζει έκτακτα περιστατικά µετά από υπόδειξη των 

γονέων ή των διδασκόντων. 

2.Τηρεί τις καρτέλες παρακολούθησης της υγείας των παιδιών υπό το πρίσµα του ιατρικού 

απορρήτου και για σοβαρά ζητήµατα υγείας έρχεται σε επικοινωνία πρώτα µε τους γονείς και 

ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

3.Υποδεικνύει τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την υγιεινή των παιδιών καθώς και για 

την άψογη υγειονοµική κατάσταση του Σταθµού. 

4.∆ιατηρεί στο Σταθµό φαρµακείο µε τα κατά την κρίση του απαραίτητα φάρµακα και 

εκπαιδεύει για την παροχή πρώτων βοηθειών δύο, κατά την κρίση του καταλληλότερους υπαλλήλους 

από το διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό. Ελέγχει κατά διαστήµατα την καλή κατάσταση του 

φαρµακείου και είναι υπεύθυνος γι΄ αυτήν. 

5.Υποδεικνύει τα κατάλληλα µέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από λοιµώδη νοσήµατα 

και επιδηµίες και αναπτύσσει δραστηριότητες αγωγής υγείας για τα παιδιά σε συνεργασία µε το 

προσωπικό και τους γονείς. Προς τούτο καλεί σε συγκεντρώσεις δύο φορές κατά έτος τους γονείς προς 

ενηµέρωση. 

6.Ελέγχει την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων του Παιδικού Σταθµού. 

7.Συντάσσει τον Ιανουάριο και τον Μάιο κάθε έτους και διαβιβάζει προς τον Αντιδήµαρχο και 

τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών έκθεση υγειονοµικής κατάστασης των Σταθµών, των παιδιών 

και του προσωπικού που ελέγχει, στην οποία και διατυπώνει τις προσωπικές του προτάσεις και 

κρίσεις. 

8.Καθορίζει σε συνεργασία µε τους τεχνολόγους τροφίµων το είδος, την ποσότητα και την 

ποιότητα του ηµερησίου διαιτολογίου των παιδιών. 

9.Παρακολουθεί συνεργαζόµενος µε την Κοινωνική Λειτουργό και την Ψυχολόγο την 

ψυχοσωµατική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών. 

10.Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στο Σταθµό παιδιού που απουσίαζε από σοβαρή 

ασθένεια µε βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκοµίζεται από τους γονείς και τη προσωπική του 

εξέταση. 
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δ) Ο/Η Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος Παιδικών Σταθµών 

Ο/Η Ψυχολόγος του Σταθµού, εφόσον υπηρετεί, παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα 

ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων συνεργαζόµενος στενά µε τον Παιδίατρο, τον/την 

Κοινωνική Λειτουργό και το παιδαγωγικό προσωπικό. Επίσης βοηθά και συµβουλεύει  το 

παιδαγωγικό προσωπικό για την καλύτερη απόδοση στην εργασία τους µε διαλέξεις, συζητήσεις και 

ιδιαίτερες συναντήσεις. 

 

ε)Ο/Η  Κοινωνικός Λειτουργός 

Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός συµβάλλει στην πρόληψη ή αντιµετώπιση προβληµάτων των 

παιδιών κάθε Σταθµού και των οικογενειών τους εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτό ζητηθεί ή 

είναι εκ των πραγµάτων αναγκαίο. Πραγµατοποιεί τις κοινωνικές έρευνες σε συνεργασία µε το 

παιδαγωγικό προσωπικό µε το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή. Συνεργάζεται µε τον Παιδίατρο του 

Σταθµού. 

 

στ) Μουσικοί- Γυµναστές Παιδικών Σταθµών 

Ο µουσικός είναι αυτός που έχει σκοπό να εισάγει το παιδί στην µουσική προπαιδεία, να 

αναπτύξει το µουσικό του αισθητήριο και την δηµιουργικότητά του, στα πλαίσια της γενικότερης 

ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, καθώς και να κάνει τα παιδιά (κυρίως από 2,5 µέχρι 6 ετών) να 

γευτούν τη χαρά της µουσικής έκφρασης. 

Από την άλλη ο γυµναστής φροντίζει ώστε να αποκτήσει τα παιδί αντίληψη του σώµατός του και να 

αναπτύξει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού του, ενώ συµβάλλει στο να συνειδητοποιήσει 

τις δυνατότητές του και να αποκτήσει συντονισµό και αυτοέλεγχο των κινήσεών του.   

 

ζ) Τεχνολόγοι τροφίµων 

1.Οι τεχνολόγοι τροφίµων αποτελούν ειδικό  επιστηµονικό προσωπικό και είναι υπεύθυνοι για 

την ορθή και υγιεινή διατροφή των παιδιών. 

2.Οι τεχνολόγοι τροφίµων: 

α) µεριµνούν για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των τροφίµων που προµηθεύονται οι 

Παιδικοί Σταθµοί. 

β) Συντάσσουν έκθεση µε τις παρατηρήσεις τους επί του ελέγχου, την οποία και υποβάλλουν 

στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών µαζί µε πιθανές προτάσεις ή ενέργειές τους. 

γ) Αποστέλλουν για έλεγχο στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε Πανεπιστηµιακό ή σε 

Κτηνιατρικό Εργαστήριο κάθε δείγµα, το οποίο κατά την άποψή τους δεν πληροί  τους όρους υγιεινής. 

δ) Συντάσσουν τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισµών ειδών 

διατροφής της ∆ιεύθυνσης και διεξάγουν τις σχετικές έρευνες αγοράς.  

ε) Το ωράριό τους είναι 7 ½ ώρες την ηµέρα µε ώρα έναρξης 6:45π.µ. 

 

η) Υπάλληλοι του κλάδου των τραπεζοκόµων και καθαριότητας 

Οι καλούµενοι υπάλληλοι τραπεζαρίας και υπάλληλοι καθαριότητας αποτελούν ειδικότητες µε 

ξεχωριστές µεν συµβάσεις εργασίας αλλά όµως σε µικρούς Σταθµούς ή σε περιπτώσεις ανάγκης 

αλληλοκαλύπτουν οι µεν τους δε και ως εκ τούτου θα αναφέρονται µε το κοινό όνοµα φροντιστές 

χώρου. Τα καθήκοντά τους είναι τα εξής: 

1.Εκτελούν τις εργασίες όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Σταθµού, καθώς 

και κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον ∆ιοικητικό υπάλληλο του Σταθµού και το ωράριό 

τους είναι 71/2 ώρες την ηµέρα µε ώρα έναρξης 6:45π.µ.. 

2.Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ευπρεπή εµφάνιση του Σταθµού, των αιθουσών 

διδασκαλίας και της τραπεζαρίας. 

3.Βοηθούν  κατά προτεραιότητα τον µάγειρα για την προετοιµασία του φαγητού των παιδιών 

σε περίπτωση που δεν υπάρχει βοηθός µαγείρου. 

4.Φροντίζουν για την διανοµή του φαγητού, παρευρίσκονται δε στο χώρο της τραπεζαρίας και 

βοηθούν τους υπαλλήλους των κλάδων βρεφονηπιοκοµίας και νηπιαγωγών καθ΄ όλη την διάρκεια του 

φαγητού των παιδιών. 

5.Παραλαµβάνουν από τον ∆ιοικητικό υπάλληλο τα υλικά καθαριότητας και τον ιµατισµό του 

Σταθµού µε πράξη παραλαβής και παράδοσης στο ειδικό βιβλίο του κινητού και µη αναλώσιµου 

εξοπλισµού. Οφείλουν να µεριµνούν για την καλή συντήρηση του υλικού που παρέλαβαν, για την 

καθαριότητα, για το σιδέρωµα και για την αποθήκευσή του και έχουν ευθύνη για κάθε απώλεια ή 

αδικαιολόγητη καταστροφή του. 
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6.Φέρουν καθ΄ όλη την διάρκεια της παρουσίας τους στον Παιδικό Σταθµό ειδική ενδυµασία 

που καθορίζεται και χορηγείται από την ∆ιεύθυνση. Φροντίζουν για την απόλυτη καθαρότητα και 

ευπρέπεια της ενδυµασίας τους. 

7.Επιλαµβάνονται της καθαριότητας των παιδιών και του χώρου του Παιδικού Σταθµού σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (απώλεια κοπράνων, εµετού κ.λ.π) 

8.Εκτελούν κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης µε υπόδειξη του ∆ιευθυντού.   

 

θ) Υπάλληλοι του Κλάδου των Μαγείρων 

 Οι υπάλληλοι του Κλάδου των Μαγείρων: 

1.Παραλαµβάνουν από τον ∆ιοικητικό υπάλληλο ή τον τεχνολόγο τροφίµων την αναγκαία 

ποσότητα τροφίµων και υπογράφουν στο βιβλίο αποθήκης τροφίµων για τις παραληφθείσες 

ποσότητες. 

2.Είναι υπεύθυνοι για την επιµεληµένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού σύµφωνα µε τις 

δηλωθείσες µερίδες και το ισχύον ποσοτολόγιο και διαιτολόγιο. 

3.Είναι υπεύθυνοι για την συντήρηση των τροφίµων στο χώρο του  µαγειρείου καθώς και για 

την υγιεινή του σερβιριζοµένου προγεύµατος και µεσηµεριανού. 

4.Είναι απόλυτα υπόλογοι για τα µαγειρικά σκεύη που παραλαµβάνουν από τον υπάλληλο του 

κλάδου των ∆ιοικητικών µε πράξη παραλαβής και παράδοσης στο βιβλίο κινητών µη αναλωσίµων 

υλικών. Φροντίζουν για την καθαριότητα των σκευών και έχουν ευθύνη για κάθε αδικαιολόγητη 

φθορά ή απώλεια αυτών. 

5.Σε όλες τις πράξεις τους βοηθούνται από τον υπάλληλο βοηθό  µαγείρου ή από τους 

φροντιστές χώρου όταν υπάρχει προς τούτο εντολή λόγω κυρίως έλλειψης βοηθού µαγείρου. 

6.Το ωράριό τους είναι 71/2 ώρες την ηµέρα µε ώρα έναρξης 6:45π.µ.και καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της παρουσίας τους στο Σταθµό τόσο οι  µάγειροι όσο και οι βοηθοί µαγείρου φέρουν ειδική λευκή 

ενδυµασία καθώς και κάλυµµα κεφαλής όπως ορίζει ο νόµος περί υγιεινής χώρων παρασκευής 

φαγητών. 

 

ι) Οδηγοί λεωφορείων των Παιδικών Σταθµών 

Οι οδηγοί λεωφορείων των Παιδικών Σταθµών είναι: 

1.Υπεύθυνοι για την ασφαλή µεταφορά των φιλοξενουµένων παιδιών από και προς τον 

Παιδικό Σταθµό καθώς και σε λοιπές µετακινήσεις για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς λόγους. 

Οφείλουν να τηρούν σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους όρους ασφαλούς 

µεταφοράς παιδιών. 

2.Μαζί µε την συνοδό επιβλέπουν για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση καθώς και για την 

παράδοση των παιδιών στους γονείς και κηδεµόνες. 

3.Τηρούν επακριβώς τα δροµολόγια και τις προκαθορισµένες στάσεις επιβίβασης και 

αποβίβασης και σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής του προγράµµατος κίνησης φροντίζουν να 

ενηµερώσουν τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, καθώς και τους γονείς των παιδιών. 

4.Φέρουν πάντοτε µαζί τους βιβλίο διευθύνσεων και τηλεφώνων των παιδιών που µεταφέρουν, 

καθώς και τα τηλέφωνα του παιδαγωγικού προσωπικού του Σταθµού και των υπευθύνων της 

∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών για κάθε ενδεχόµενο. 

5.Είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα, την τακτική συντήρηση και τον έλεγχο του 

αυτοκινήτου από τις τεχνικές υπηρεσίες. Είναι πάντοτε ευγενικοί προς τους γονείς, τους συνοδούς και 

τα παιδιά. 

6.Εκτελούν τις εξωτερικές εκείνες εργασίες και αποστολές που εκπηγάζουν από τις συµβατικές 

τους υποχρεώσεις, (π.χ. εκδροµές, επισκέψεις κ.λ.π.) κατόπιν εντολών της ∆ιεύθυνσης. 

7.Κατά την διάρκεια της παραµονής τους στους Σταθµούς και µέχρι να πραγµατοποιήσουν το 

επόµενο δροµολόγιο, παραµένουν στο χώρο, ο οποίος χρησιµοποιείται σαν χώρος διαλείµµατος από το 

υπόλοιπο προσωπικό. 
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Άρθρο 12 

Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό 

1.Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού καθορίζονται  µε Απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και είναι ανάλογες µε τις ανάγκες,  το ωράριο εργασίας 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 υπάλληλοι, µετά από ειδική άδεια του Προϊσταµένου. 

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. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η µεταφορά φαγητού από το 

προσωπικό εκτός του χώρου του Παιδικού Σταθµού. 

 

Άρθρο 13 

Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθµών και δεν 

περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό ρυθµίζεται µε Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο την παραπέρα ενέργεια. 

 

Μειοψηφούν οι ∆.Σ. κ.κ. Σαχίνης Αγ., Αβραµόπουλος Π., Μπαρµπουνάκης Χ. 

Λευκό οι ∆.Σ. κ.κ. Κουράκης Ανδρ., Τσιτουρίδης Κ., Αράπογλου Χ., Ακριτίδου Μ., Αγκαθίδου ∆., 

Λειψιστινού Θ., Κουράκης Αναστ., Τσαρούχας Ν., Παπαδόπουλος Ελ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Θεσσαλονίκη 4-5-2007 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 Ακριβές αντίγραφο  
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