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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 
 

Άρκρο 1 
ΕΚΣΑΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

Ο Κανονιςμόσ αυτόσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τον πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ των Παιδικϊν 
και Βρεφονθπιακϊν τακμϊν που μεταβιβάηονται ςε Διμουσ και Κοινότθτεσ, ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 
16065 απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ- Τγείασ και Πρόνοιασ 
(ΦΕΚ 497/22.4.2002). 

 
Άρκρο 2 

ΚΟΠΟ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 

 Οι Παιδικοί και Βρεφονθπιακοί τακμοί που είναι κυρίαρχα χϊροσ αγωγισ και αςφαλοφσ διαμονισ για 
παιδιά προςχολικισ θλικίασ ςκοπό ζχουν: 

 Να παρζχουν ενιαία προςχολικι αγωγι ςφμφωνα με τα πλζον ςφγχρονα επιςτθμονικά δεδομζνα. 

 Να βοθκοφν τα παιδιά να αναπτυχκοφν ολόπλευρα, ςωματικά, νοθτικά, ςυναιςκθματικά και 
κοινωνικά. 

 Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τισ διαφορζσ που τυχόν προκφπτουν από το πολιτιςτικό, οικονομικό 
και μορφωτικό επίπεδο των γονζων τουσ. 

 Να εξυπθρετοφν τουσ γονείσ και παράλλθλα να τουσ ευαιςκθτοποιοφν πάνω ςε κζματα ςφγχρονθσ 
παιδαγωγικισ και ψυχολογίασ. 

 Να βοθκοφν τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ ςτθν ομαλι μετάβαςι τουσ από το οικογενειακό ςτο 
ςχολικό περιβάλλον. 

 Να παρζχουν θμεριςια διατροφι και φροντίδα ςτα παιδιά που φιλοξενοφν τθρϊντασ τουσ κανόνεσ 
υγιεινισ και αςφάλειασ. 

 
Άρκρο 3 

ΔΙΟΙΚΗΗ 
 Οι Παιδικοί και Βρεφονθπιακοί τακμοί είναι ενταγμζνοι ςτο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου Μεγαρζων  ςφμφωνα με το ΦΕΚ 2326/17-9-2013 τευχ. Βϋ.  
 Σο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου Μεγαρζων διοικείται 

από το Διοικθτικό υμβοφλιο, που αποτελείται από πζντε ζωσ δεκαπζντε μζλθ, τα οποία μαηί με 
τουσ αναπλθρωτζσ τουσ ορίηονται από το Δθμοτικό υμβοφλιο.  

 Μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου μπορεί να είναι ο Διμαρχοσ ι ο Πρόεδροσ τθσ κοινότθτασ, 
δθμοτικοί ι κοινοτικοί ςφμβουλοι και δθμότεσ ι κάτοικοι που είναι χριςτεσ των υπθρεςιϊν του 
νομικοφ προςϊπου ι που ζχουν ανάλογθ επαγγελματικι ι κοινωνικι δράςθ ι ειδικζσ γνϊςεισ, 
ανάλογα με το ςκοπό του νομικοφ προςϊπου, κακϊσ και ζνασ εκπρόςωποσ των εργαηομζνων του 
νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτό απαςχολεί περιςςότερουσ από δζκα (10) εργαηομζνουσ. 

 Η κθτεία των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 
Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου Μεγαρζων ορίηεται με τθν απόφαςθ του δθμοτικοφ ι 
κοινοτικοφ ςυμβουλίου. Λιγει πάντοτε με τθν εγκατάςταςθ του νζου διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Σα 
μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου μποροφν να αντικαταςτακοφν κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, 
με απόφαςθ δθμοτικοφ ςυμβουλίου για ςοβαρό λόγο που ανάγεται ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων 
τουσ. Ωσ Αντιπρόεδροσ εκλζγεται από το Δθμοτικό υμβοφλιο ζνα από τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου. 
 

Άρκρο 4 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

4.1 Δικαίωμα εγγραφισ 
 
 Δικαίωμα εγγραφισ ςτουσ Παιδικοφσ και Βρεφονθπιακοφσ τακμοφσ ζχουν όλα τα παιδιά, ςφμφωνα 

με τισ ειδικζσ προβλζψεισ του παρόντοσ άρκρου, απαγορευμζνθσ απολφτωσ τθσ εγγραφισ παιδιϊν 
εφόςον και για όςο διάςτθμα πάςχουν από μεταδοτικά νοςιματα.  
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 Ειδικότερα ςτουσ αποκλειςτικά Βρεφικοφσ τακμοφσ γίνονται δεκτά παιδιά θλικίασ από 8 μθνϊν ζωσ 
2,5 ετϊν, ςτουσ Νθπιακοφσ από 2,5 ετϊν ζωσ τθν θλικία εγγραφισ τουσ ςτθν Τποχρεωτικι 
Εκπαίδευςθ. τουσ δε μικτοφσ Βρεφονθπιακοφσ τακμοφσ από 8 μθνϊν ζωσ τθν θλικία εγγραφισ ςτο 
Νθπιαγωγείο. τουσ νθπιακοφσ ςτακμοφσ δεν γίνονται δεκτά παιδιά που δεν αυτοεξυπθρετοφνται. 
Δεν γίνονται δεκτά βρζφθ ι νιπια τα οποία ζχουν ςοβαρά προβλιματα ςωματικισ ι ψυχικισ υγείασ 
και που θ αγωγι τουσ χρειάηεται ειδικευμζνο προςωπικό και ειδικζσ δομζσ. Επίςθσ δεν γίνονται 
δεκτά τα πάςχοντα από λοιμϊδθ νοςιματα.  

 Σα προαναφερόμενα θλικιακά όρια κα πρζπει να ιςχφουν όχι κατά τθν θμερομθνία αίτθςθσ 
εγγραφισ αλλά τθν 1θ επτεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ. 

 Σα εγγραφόμενα ςτουσ Παιδικοφσ τακμοφσ παιδιά προζρχονται κατά κφριο λόγο από τθν περιοχι 
του Διμου Μεγαρζων , χωρίσ να αποκλείεται και θ περίπτωςθ εγγραφισ παιδιοφ που διαμζνει ςε 
όμορθ περιοχι και θ εγγραφι είναι εφικτι λόγω τθσ φπαρξθσ κενισ κζςθσ ι με τθν εγγραφι 
εξυπθρετείται ιδιαίτερα οξυμζνθ κοινωνικι ανάγκθ των γονζων. 

 Κατά τθν εγγραφι επιλζγονται τα παιδιά εργαηομζνων γονζων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων 
οικογενειϊν, προτιμομζνων εκείνων που ζχουν ανάγκθ φροντίδασ από διάφορα κοινωνικά αίτια 
(όπωσ π.χ. παιδιά ορφανά από δφο ι ζνα γονζα, παιδιά αγάμων μθτζρων, διαηευγμζνων ι ςε 
διάςταςθ γονζων, παιδιά που προζρχονται από γονείσ με ςωματικι ι πνευματικι αναπθρία, 
πολφτεκνων οικογενειϊν κ.λ.π). 

 
1.2 Νζα εγγραφι  

 
Για τθν εγγραφι των παιδιϊν ςτουσ Βρεφονθπιακοφσ και Παιδικοφσ τακμοφσ απαιτοφνται τα εξισ 
δικαιολογθτικά: 
α) Αίτθςθ τθσ μθτζρασ ι του πατζρα ι του κθδεμόνα του παιδιοφ (διατίκεται) 
β) Πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ του παιδιοφ. 
γ) Βεβαίωςθ εργαςίασ όταν πρόκειται: 

 Δθμόςιο, ΟΣΑ ι ΝΠΔΔ αυτϊν: πρόςφατθ βεβαίωςθ εργαςίασ 
 Ιδιωτικόσ τομζασ: βεβαίωςθ εργαςίασ τελευταίου μινα από τον εργοδότθ τθσ μθτζρασ  με 

κακαρζσ αποδοχζσ, θμερομθνία πρόςλθψθσ, ωράριο εργαςίασ και ειδικότθτα ςυνοδευόμενθ 
από αντίγραφο μθχανογραφθμζνων ενςιμων του τελευταίου τριμινου ι ςχετικι βεβαίωςθ 
αςφαλιςτικοφ φορζα ι αντίγραφο τθσ αναγγελίασ πρόςλθψθσ ι αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ με 
τον εργοδότθ.  

Ελεφκεροι επαγγελματίεσ:  
Αυτοαπαςχολοφμενοι εκτόσ πρωτογενι τομζα απαιτείται: 
 Αντίγραφο τθσ Διλωςθσ Ζναρξθσ Επιτθδεφματοσ ςτθν ΔΟΤ ι βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα 

ότι ζχουν καταβλθκεί ι ρυκμιςτεί ειςφορζσ,  
 Τπεφκυνθ διλωςθ περί μθ διακοπισ τθσ άςκθςθσ του επιτθδεφματοσ.  

 
Απαςχολοφμενοι ςτον πρωτογενι τομζα, απαιτείται: 
 βεβαίωςθ αςφαλίςεωσ από τον ΟΓΑ ι βεβαίωςθ από τον ΟΓΑ ότι ζχουν καταβλθκεί ι 

ρυκμιςτεί ειςφορζσ. 
 
 Για παιδί ορφανό απαιτείται λθξιαρχικι πράξθ του αποβιϊςαντοσ γονζα, εάν αυτό δεν αναφζρεται 

ςτο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.    
 Για γονείσ φοιτθτζσ ι ςπουδαςτζσ απαιτείται βεβαίωςθ τελευταίου εξαμινου ςπουδϊν από τθ 

Γραµματεία τθσ χολισ.  
 Για γονζα που υπθρετεί τθ ςτρατιωτικι του κθτεία απαιτείται βεβαίωςθ από αρμόδια ςτρατιωτικι 

υπθρεςία.  

 Για διαηευγμζνουσ απαιτείται αντίγραφο διαηευκτθρίου (εάν αυτό δεν αναφζρεται ςτο 
πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ).  

 Για γονείσ ςε διάςταςθ απαιτείται αίτθςθ διαηυγίου ι οποιοδιποτε αποδεικτικό ζγγραφο τθσ 
διάςταςθσ, κακϊσ και δικαςτικι απόφαςθ επιμζλειασ».  
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δ) Βεβαίωςθ γιατροφ για τθν καλι ςωματικι και πνευματικι υγεία του παιδιοφ και ότι μπορεί να 
παρακολουκιςει παιδικό ςτακμό. Εάν ςυντρζχει ιδιαίτερο κζμα υγείασ βεβαίωςθ από τον αρμόδιο γιατρό 
ι υγειονομικι επιτροπι. 
ε) Εκκακαριςτικό ςθμείωμα του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ. 
ςτ) Τπεφκυνθ διλωςθ παραλαβισ παιδιοφ από γονζα ι κθδεμόνα. 
η) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που το Διοικθτικό υμβοφλιο κεωρεί απαραίτθτο. 
θ) Για τθν εγγραφι παιδιών αλλοδαπών γονζων ςτον τακμό εκτόσ των προθγουμζνων 
δικαιολογθτικϊν απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι και θ άδεια νόμιμθσ διαμονισ ςτθ χϊρα μασ, όπωσ αυτι 
αποδεικνφεται από τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ. 
Αν κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ του Παιδικοφ τακμοφ εκκενωκεί μια κζςθ, τότε επιλζγεται παιδί 
από τισ αιτιςεισ που ζχουν ιδθ υποβλθκεί και κατϋ εξαίρεςθ αν κρικεί αναγκαίο είναι δυνατόν να 
ειςαχκεί και παιδί που υπζβαλε αίτθςθ μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ (π.χ παιδιά αξιωματικϊν μετά από 
μετάκεςθ, Δθμ. Τπαλλιλων κ.λ.π.) 
 
4.3 Επανεγγραφι 
 
Για τθν επανεγγραφι του παιδιοφ απαιτείται: 
Α) αίτθςθ ανανζωςθσ εγγραφισ και  
Β) τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο 4.2 του παρόντοσ εκτόσ του πιςτοποιθτικοφ γεννιςεωσ. 
 
 Η υποβολι των αιτιςεων γίνεται ςτο γραφείο τθσ Διοίκθςθσ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου Μεγαρζων επί τθσ οδοφ 28θσ Οκτωβρίου 62, 19100 Μζγαρα. 
Σθλ.: 2296022161 Φαξ: 2296021510. 

 Σα ζντυπα διατίκενται ςτουσ κατά τόπουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ και ςτο site του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου Μεγαρζων (www.irodoros.gr). 

  Οι αιτιςεισ εγγραφισ υποβάλλονται από  1 Ιουνίου μζχρι 30 Ιουνίου κάκε ζτουσ και ςε όλθ τθ 
διάρκεια του ζτουσ εφόςον υπάρχουν κενζσ κζςεισ. 

 Με τθν αίτθςθ κα κατατίκενται όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Ελλιπισ αίτθςθ δεν κα γίνεται 
δεκτι.  

 Η αίτθςθ κατατίκεται από τουσ γονείσ ι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο άτομο.   

 Εντόσ του μθνόσ επτεμβρίου θ υπθρεςία προβαίνει ςε εξζταςθ των αιτιςεων, για να αποφαςίςει για 
τθν επιλογι των φιλοξενουμζνων παιδιϊν, κατάςταςθ των οποίων αναρτάται ςτο πίνακα 
ανακοινϊςεων του κάκε Παιδικοφ τακμοφ. 

 Η εγγραφι γίνεται με απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 Σο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου Μεγαρζων ςυμμετζχει 
ςε επιδοτοφμενο πρόγραμμα παροχισ κζςεων φιλοξενίασ με αντίςτοιχθ επιδότθςθ οικονομικισ 
ςυμμετοχισ. Όταν υπάρχει εντολι τοποκζτθςθσ ςε παιδικό ςτακμό ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ, 
παφει να ιςχφει θ αίτθςθ ι θ τυχόν εγγραφι νθπίου με τθν διαδικαςία του παρόντοσ άρκρου. 

 Με τθν εγγραφι των παιδιϊν οι γονείσ/κθδεμόνεσ αποδζχονται  τον παρόντα Κανονιςμό Λειτουργίασ. 

 Μετά τθν εγγραφι, οι γονείσ καταβάλλουν με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του νομικοφ 
προςϊπου το ποςό εγγραφισ ποςοφ φψουσ 60€ για κάκε παιδί. ε περίπτωςθ αδερφϊν το ποςό 
διαμορφϊνεται ςε 90€. 

 Κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ των ςτακμϊν, δεν επιτρζπεται θ παραμονι των γονζων ι κθδεμόνων 
εκτόσ αν τουσ ηθτθκεί από τον υπεφκυνο του ςτακμοφ. Επιπλζον θ παραλαβι των παιδιϊν γίνονται 
από τουσ γονείσ ι άτομα νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνα και πραγματοποιείται μόνο εντόσ των ςτακμϊν. 

 ε ειδικζσ και κατϋεξαίρεςθ και επείγουςεσ περιπτϊςεισ (οι οποίεσ αιτιολογοφνται με τα απαραίτθτα 
επίςθμα ζγγραφα) ο Πρόεδροσ ςε ςυνεργαςία με τον προϊςτάμενο αποφαςίηει για κάκε παιδί που 
χριηει άμεςθσ ανάγκθσ φιλοξενίασ. 

 

θμείωςθ: Οποιαδιποτε μεταβολι τθσ οικογενειακισ κατάςταςθσ  πρζπει  να δθλϊνεται ζγκαιρα ςτον 
παιδικό  ςτακμό.  
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Άρκρο 5 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ 
 Γίνονται δεκτά παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ εφόςον ζχουν τθ δυνατότθτα ζνταξθσ ςε κοινό πλαίςιο 

λειτουργίασ Παιδικοφ τακμοφ. Η δυνατότθτα αυτι πρζπει να αναφζρεται ςε ιατρικι γνωμάτευςθ-
ζκκεςθ Κρατικοφ Νοςθλευτικοφ Ιδρφματοσ ι Αςφαλιςτικοφ Οργανιςμοφ ι αρμόδιασ Δθμόςιασ 
Τπθρεςίασ.  

 Δε γίνονται δεκτά παιδιά, τα οποία ζχουν ςοβαρό πρόβλθμα ςωματικισ ι/και ψυχικισ υγείασ (π.χ. 
βαριζσ κακυςτεριςεισ, πολλαπλζσ αναπθρίεσ) κακϊσ και παιδιά που για τθν αγωγι τουσ χρειάηονται 
ειδικζσ δομζσ, ειδικευμζνο προςωπικό.  

 Οι υποβλθκείςεσ αιτιςεισ εξετάηονται από Επιτροπζσ που ορίηονται με απόφαςθ Δ.. και 
αποτελοφνται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, τον Πρόεδρο, τον Προϊςτάμενο, και τον Τπεφκυνο 
του αντίςτοιχου Παιδικοφ τακμοφ. Η κάκε Επιτροπι προκειμζνου να προβεί ςτθν εκτίμθςθ τθσ 
κατάςταςθσ και τθν οριςτικι ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ, λαμβάνει υπόψθ τθ δυνατότθτα φιλοξενίασ και 
ζνταξθσ του παιδιοφ ςε ςχζςθ με παράγοντεσ όπωσ θ υλικοτεχνικι υποδομι, οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ 
του Παιδικοφ τακμοφ και, εάν κρικεί απαραίτθτο, ςυναντάται με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και το παιδί, 
ςτον χϊρο του Παιδικοφ τακμοφ. Η Επιτροπι προτείνει τον πλθςιζςτερο Παιδικό τακμό που μπορεί 
να καλφψει τισ ανάγκεσ του Παιδιοφ 

 Σα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ φιλοξενοφνται ςτουσ Παιδικοφσ τακμοφσ Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» ζωσ τθν θλικία εγγραφισ τουσ ςτθν υποχρεωτικι 
εκπαίδευςθ.  

 ε κάκε τμιμα παιδιϊν Παιδικοφ τακμοφ μπορεί να ενταχκεί ζνα παιδί με ειδικζσ ανάγκεσ.  

 Όταν κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ παιδί το οποίο δεν ζχει εγγραφεί ωσ παιδί με ειδικζσ 
ανάγκεσ, εμφανίςει ειδικζσ δυςκολίεσ, θ αρμόδια Επιτροπι μεριμνά κατά τα αναφερόμενα ςτο παρόν 
άρκρο. Η Επιτροπι αποφαςίηει για τθ ςυνζχιςθ ι μθ τθσ φιλοξενίασ του παιδιοφ. 

 Μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ μπορεί να επιτρζπεται θ ςτιριξθ εντόσ τθσ τάξθσ από άτομο εκτόσ 
του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» 

 Για τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ που φιλοξενοφνται ςτον Παιδικό τακμό, δεν εφαρμόηεται ειδικό 
πρόγραμμα, αλλά το πρόγραμμα του Παιδικοφ τακμοφ κατά τα αναφερόμενα ςτον παρόντα 
Κανονιςμό.  

 Σο τμιμα παιδιϊν που δζχεται παιδί με ειδικζσ ανάγκεσ ενιςχφεται με επιπλζον παιδαγωγό, εφόςον 
προβλζπεται ςε ζκκεςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ.  

 Ο Προϊςτάμενοσ, ο υπεφκυνοσ και οι παιδαγωγοί του τμιματοσ παιδιϊν του Παιδικοφ τακμοφ που 
φιλοξενεί παιδί με ειδικζσ ανάγκεσ, κρίνεται απαραίτθτο να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και να 
παρακολουκοφν τθν πορεία ζνταξθσ του παιδιοφ. Επίςθσ, κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία τουσ με 
τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και τουσ ειδικοφσ από τουσ οποίουσ παρακολουκείται το παιδί εκτόσ του 
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ». 

 
Άρκρο 6 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΦΟΡΑ  

  τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» 

του Διμου Μεγαρζων δεν καταβάλλονται τροφεία. 

 Σο ∆ιοικθτικό υμβοφλιο διατθρεί το δικαίωμα, µε απόφαςι του , θ οποία κα είναι ςφµφωνθ µε τον 
κοινωνικό χαρακτιρα των παρεχοµζνων υπθρεςιϊν, να  ορίηει κριτιρια  υποχρζωςθσ µθνιαίασ 
οικονοµικισ ειςφοράσ ςτισ οικογζνειεσ των φιλοξενουµζνων  παιδιϊν, ςφµφωνα µε τθν οικονοµικι 
τουσ δυνατότθτα.  

 τθν περίπτωςθ επιβολισ οικονομικισ ειςφοράσ, αυτι πρζπει να γνωςτοποιείται µε ανάρτθςθ πριν 
τθν ζναρξθ του χρονικοφ διαςτιματοσ υποβολισ των αιτιςεων για εγγραφι.   

 Με τθν ίδια απόφαςι του, το ∆ιοικθτικό υμβοφλιο ορίηει τισ περιπτϊςεισ των οικογενειϊν που 
μποροφν να απαλλαγοφν από τθν καταβολι τθσ οικονομικισ ειςφοράσ ι που κα καταβάλλουν αυτι 
µειωμζνθ.  
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Άρκρο 7 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Η διακοπι τθσ φιλοξενίασ των παιδιϊν από τουσ Παιδικοφσ τακμοφσ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου Μεγαρζων ενεργείται πάντοτε με απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου και εφόςον ςυντρζχουν οι πιο κάτω περιπτϊςεισ. 
 όταν το ηθτιςουν με αίτθςι τουσ οι γονείσ ι οι κθδεμόνεσ των παιδιϊν. 
 όταν εμφανιςτοφν ςοβαρά προβλιματα ςτθν ςυμπεριφορά ι τθν υγεία των παιδιϊν που δεν 

μποροφν να αντιμετωπιςτοφν από το τακμό, μετά από προθγοφμενθ επικοινωνία με τουσ γονείσ 
και ειδικό γιατρό. 

 όταν δεν καταβάλλεται από τουσ γονείσ θ οικονομικι τουσ ςυμμετοχι εφόςον αυτό προβλζπεται 
για χρονικό διάςτθμα πζραν των δφο μθνϊν, χωρίσ να υπάρχει ςοβαρόσ προσ τοφτο λόγοσ και 
αφοφ πρϊτα ειδοποιθκοφν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποςό. 

 όταν κατϋ εξακολοφκθςθ και παρά τισ ςχετικζσ ζγγραφεσ ειδοποιιςεισ ςτουσ γονείσ, αυτοί δεν 
ςυμμορφϊνονται με το πρόγραμμα και τουσ όρουσ λειτουργίασ του τακμοφ. 

 όταν κατϋ εξακολοφκθςθ και πζραν του ενόσ (1) μθνόσ (ςυνεχόμενα) απουςιάηουν αδικαιολόγθτα 
από τον τακμό. 

 όταν κατϋ επανάλθψθ εμφανιςτοφν περιςτατικά ανάρμοςτθσ ςυμπεριφοράσ των γονζων.   
 

Άρκρο 8 
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Οι παιδικοί  ςτακμοί του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου 
Μεγαρζων δεν διακζτουν μεταφορικό μζςο για τθ μεταφορά των παιδιϊν. Οι γονείσ ευκφνονται  για τθ 
μεταφορά των παιδιϊν από και προσ τον ςτακμό.  

 
Άρκρο 9 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΣΑΘΜΩΝ 
 Η λειτουργία των Παιδικϊν- Βρεφονθπιακϊν τακμϊν αρχίηει τθν 1θ επτεμβρίου και λιγει τθν 31θ 

Ιουλίου του επόμενου ζτουσ, επί πζντε θμζρεσ, δθλαδι από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι. 

 Οι Παιδικοί τακμοί δεν λειτουργοφν από 24 Δεκεμβρίου μζχρι και τθσ 6θσ Ιανουαρίου κακϊσ και από 
τθν Μεγάλθ Πζμπτθ μζχρι και τθν Κυριακι του Θωμά. 

 Οι Παιδικοί τακμοί επίςθσ διακόπτουν τθν λειτουργία τουσ κατά τισ επίςθμεσ αργίεσ των Δθμοςίων 
Τπθρεςιϊν κακϊσ και του Πολιοφχου του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ που λειτουργεί ο Παιδικόσ τακμόσ 
ι του εορταςμοφ Εκνικοφ Σοπικοφ γεγονότοσ. 

 Η λειτουργία των Παιδικϊν τακμϊν αρχίηει από τισ 7:00 π.μ. και λιγει ςτισ 3:00 μ.μ.για τθν Δθμοτικι 
Ενότθτα Μεγάρων και από τισ 7:00 π.μ. και λιγει ςτισ 4:00 μ.μ για τθν Δθμοτικι Ενότθτα Νζασ 
Περάμου. Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου μπορεί να παρατείνεται για δφο (2) ϊρεσ επιπλζον 
το ωράριο λειτουργίασ του Παιδικοφ τακμοφ εφόςον υπθρετεί ςϋ αυτόν το προςωπικό που 
απαιτείται και με τθν υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ ςϋ αυτό ι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ 
ανάπαυςθ ςε άλλθ θμζρα. 

 ε κάκε περίπτωςθ ο χρόνοσ λειτουργίασ και το ωράριο κα προςαρμόηονται ςφμφωνα µε τισ  ςχετικζσ 
διατάξεισ – αποφάςεισ κ.λ.π. που κα ιςχφουν κάκε φορά.  

 Με απόφαςθ Δθμάρχου ι Προζδρου είναι δυνατι θ αναςτολι λειτουργίασ των ςτακμϊν λόγω 
απολφμανςθσ ι δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν ι άλλου ςοβαροφ λόγου. 

 ε περιπτϊςεισ ςυμμετοχισ του προςωπικοφ ςε απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ, οι υπεφκυνοι οφείλουν 
να ενθμερϊνουν ςχετικά τουσ γονείσ μία (1) θμζρα πριν. 

 

Άρκρο 10 

«ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ»  

Η προςαρμογι είναι θ εναρκτιρια παιδαγωγικι δραςτθριότθτα που θ επιτυχία τθσ κακορίηει τθν ομαλι 
και αβίαςτθ ζνταξθ του παιδιοφ ςτο πρϊτο ςχολικό περιβάλλον.  
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Η είςοδόσ του ςτον ςτακμό και επομζνωσ ο πρϊτοσ αποχωριςμόσ του από το οικογενειακό του 
περιβάλλον πρζπει να γίνεται ςταδιακά, αβίαςτα και να λαμβάνονται υπϋ όψιν οι ανάγκεσ και οι 
ιδιαιτερότθτεσ κάκε παιδιοφ.  
 
Για το λόγο αυτό οι ςτακμοί  ζχουν κεςπίςει τθν περίοδο προςαρμογισ κατά το µινα επτζμβριο.  
Σο αναλυτικό πρόγραµµα προςαρμογισ για τα βρεφικά και νθπιακά τμιματα, ςχεδιάηεται από το 
παιδαγωγικό προςωπικό κάκε παιδικοφ ςτακμοφ.  
 

Άρκρο 11 

υγκρότθςθ ςτακμών ςε Σμιματα 
 Κάκε Βρεφονθπιακόσ τακμόσ πρζπει να ςυγκροτείται: 

α) Από τμιματα παιδιϊν 8 μθνϊν -2,5 ετϊν 
β)Από τμιματα νθπίων 2,5 ετϊν – 3,5 ετϊν 
γ) Από τμιματα νθπίων 3,5 ετϊν – 4,5 ετϊν 
δ) Από τμιματα νθπίων 4,5 ετϊν – 5,5 ετϊν 

 ε κάκε βρεφικό τμιμα φιλοξενοφνται δεκαπζντε (15) βρζφθ με δφο (2) ι τρία (3) μζλθ του 
παιδαγωγικοφ προςωπικοφ. 

 Κάκε νθπιακό τμιμα Παιδικοφ τακμοφ εξυπθρετεί ζωσ 25 παιδιά με δφο (2) μζλθ του παιδαγωγικοφ 
προςωπικοφ και ςε κάκε περίπτωςθ με το παιδαγωγικό προςωπικό που προβλζπεται κάκε φορά από 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ που ρυκμίηουν τα τθσ αναλογίασ παιδαγωγικοφ προςωπικοφ και παιδιϊν. 

  
Άρκρο 12 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 τουσ Παιδικοφσ και Βρεφονθπιακοφσ τακμοφσ εφαρμόηεται θμεριςιο πρόγραμμα δθμιουργικισ 

απαςχόλθςθσ που εξαςφαλίηει τθν αρμονικι ψυχοςωματικι ανάπτυξθ. τα πλαίςια του 
προγράμματοσ αυτοφ τα παιδιά προςεγγίηονται με μζςο τθ ςτοργι, το διάλογο, τθν επεξιγθςθ και τθν 
εμπιςτοςφνθ. Ρθτά απαγορεφεται ςτο προςωπικό των Παιδικϊν τακμϊν θ καταναγκαςτικι επιβολι 
απόψεων ι θ επιβολι ςωματικισ τιμωρίασ, παραβίαςθ δε τθσ απαγόρευςθσ αυτισ αποτελεί 
ςοβαρότατο πεικαρχικό παράπτωμα. Βάςθ του θμερθςίου προγράμματοσ απαςχόλθςθσ είναι θ 
κοινωνικοποίθςθ και ομαλι ςυναναςτροφι των παιδιϊν μεταξφ τουσ, θ ενίςχυςθ τθσ εξελικτικισ τουσ 
πορείασ και θ εμπζδωςθ κλίματοσ ελευκερίασ και αςφάλειασ. 

 Σο θμεριςιο πρόγραμμα είναι ευζλικτο, τθροφνται όμωσ οριςμζνα βαςικά χρονικά ςθμεία αυτοφ 
όπωσ προςζλευςθ, αναχϊρθςθ των παιδιϊν, ϊρεσ φαγθτοφ, διαλείμματοσ, ανάπαυςθσ. Ενδεικτικά το 
πρόγραμμα απαςχόλθςθσ των παιδιϊν είναι: 

 
Για τα βρζφθ: 

 7:00 – 9:00 Προςζλευςθ βρεφϊν. Ικανοποίθςθ ατομικϊν αναγκϊν, ανάπαυςθ ι ελεφκερθ 
απαςχόλθςθ. 

 9:00 – 9:30 Πρωινό 
 9:30 – 12:00 Ατομικά προγράμματα για εξζλιξθ του παιδιοφ ςτθν κοινωνικι, ςυναιςκθματικι, νοθτικι 

και κινθτικι του ανάπτυξθ και υποβοικθςθ κατάκτθςθσ αυτονομίασ 
 12:00 – 13:00 Προετοιμαςία – φαγθτό 
 13:00 – 14:30 Ανάπαυςθ – ταδιακι αναχϊρθςθ των βρεφϊν που φεφγουν νωρίσ 
 14:30 – 16:00 Ελεφκερθ απαςχόλθςθ των βρεφϊν με τουσ προαναφερόμενουσ ςτόχουσ.  
 Προετοιμαςία – Αναχϊρθςθ 

 
Για τα νιπια: 

 7:00 - 9:00 (Μετά τθν ϊρα αυτι δεν γίνονται δεκτά βρζφθ ι νιπια εκτόσ εξαιρετικϊν περιπτϊςεων 
για τισ οποίεσ οι γονείσ κα ειδοποιοφν τον προϊςτάμενο του  ςτακμοφ.  Σα  παιδιά  μπορεί να 
παραδίδονται  και να παραλαμβάνονται και  από άλλο πρόςωπο  µε πλιρθ  ενθλικίωςθ που  
υποδεικνφεται  µε  γραπτι  εξουςιοδότθςθ  ι  υπεφκυνθ  διλωςθ  του  γονζα. Σα παιδιά  μποροφν να  
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παραλαμβάνονται νωρίτερα  εφϋ  όςον   υπάρχουν ειδικοί λόγοι για  τουσ  οποίουσ  οι  γονείσ  
ενθμερϊνουν  τον  προϊςτάμενο  του  ςτακμοφ.) 
Τποδοχι των παιδιϊν. Ο παιδαγωγόσ προτρζπει και ενκαρρφνει τα παιδιά να ενςωματωκοφν ςε 
ομάδεσ παιχνιδιοφ ι απαςχόλθςθσ ςτισ «παιδαγωγικζσ γωνιζσ δραςτθριοτιτων» ςυμβολικοφ 
χαρακτιρα, ςτισ γωνιζσ γνϊςεων (βιβλίου κ.λ.π.) ι τουσ προτείνει απαςχόλθςθ με το οικοδομικό- 
καταςκευαςτικό υλικό ι άλλο παιδαγωγικό υλικό. 
 9:00  – 9:15 Προςευχι. Υμνοσ ςτο Δθμιουργό και τθ φφςθ. 
 9:15 – 9:30 Προετοιμαςία των παιδιϊν για το πρωϊνό (ομάδεσ ςτθν τουαλζτα για ατομικι υγιεινι, 

ετοιμαςία τραπεηαρίασ). υγχρόνωσ γίνεται ςυηιτθςθ, ςυναιςκθματικζσ ανταλλαγζσ μεταξφ των 
παιδιϊν και του παιδαγωγοφ. 

 9:30  – 10:00 Πρωινό. Σα παιδιά- με ομάδεσ εργαςίασ- ςυμμετζχουν ςτο ςερβίριςμα και ςτθν 
τακτοποίθςθ τθσ τραπεηαρίασ. 

 10:00  – 10:30 Ο παιδαγωγόσ προγραμματίηει και ςυηθτά με τα παιδιά τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 
θμζρασ. 

 10:30  – 12:00  Παράλλθλα ι μεμονωμζνα εργαςτιρια ηωγραφικισ, κολλθτικισ, κουκλοκζατρου, 
κεατρικοφ παιχνιδιοφ, νεροφ, πθλοφ, κθπουρικισ, μαγειρικισ, οικολογικοφ πειραματιςμοφ κ.λ.π ι 
παιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ του ίδιου χαρακτιρα. Μουςικοκινθτικζσ – ρυκμικζσ 
δραςτθριότθτεσ, αςκιςεισ χϊρου από γυμναςτι και μουςικό. Διάλειμμα των παιδιϊν- εκ 
περιτροπισ ανά ζνα ι δφο τμιματα- διάρκειασ γφρω ςτα 30 λεπτά. Ελεφκερθ απαςχόλθςθ ςτισ 
«γωνιζσ» ι ομαδικά παιχνίδια ςτθν τάξθ και ςτθν αυλι, ψυχοκινθτικζσ δραςτθριότθτεσ. 
Προανάγνωςθ – Προγραφι - Προαρίκμθςθ. Προετοιμαςία για το μεςθμεριανό (ατομικι υγιεινι). 

 12:00 - 13:00   Μεςθμεριανό φαγθτό. Σα παιδιά με ομάδεσ εργαςίασ ςυμμετζχουν ςτο 
ςερβίριςμα και τθν τακτοποίθςθ τθσ τραπεηαρίασ.  

 13:00 – 13:30  ταδιακι αναχϊρθςθ των παιδιϊν που φεφγουν νωρίσ. Ήςυχεσ δραςτθριότθτεσ 
(άκουςμα μουςικισ, αφιγθςθ παραμυκιοφ, μυκοπλαςία, τραγοφδι- διάβαςμα βιβλίου). 
Δραςτθριότθτεσ ςτισ γωνιζσ γνϊςεων- πλθροφόρθςθσ. Παιχνίδια με λόγο. Παιχνίδια για τθν 
εξζλιξθ τθσ αντιλθπτικισ ικανότθτασ των παιδιϊν. Παντομίμα. Αυτοςχεδιαςμοί, φανταςία. 

 13:30- 15:00  Ελεφκερθ απαςχόλθςθ. Σακτοποίθςθ των τάξεων. Αναχϊρθςθ. 
Σο παραπάνω πρόγραμμα προςαρμόηεται ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε επιμζρουσ θλικίασ. 
 

Άρκρο 13 

« ΑΘΕΝΕΙΕ ΠΑΙΔΙΩΝ »  

Αν το παιδί ζχει κάποια αλλεργία ι δυςανεξία ςε ςυγκεκριμζνα είδθ τροφισ, οι γονείσ υποχρεοφνται να 

ενθμερϊςουν εγγράφωσ τθν υπεφκυνθ του παιδικοφ ςτακμοφ. 

Όταν  το  παιδί  αρρωςτιςει   κατά  τθ  διάρκεια  τθσ  λειτουργίασ  του  ςτακμοφ ειδοποιοφνται ζγκαιρα οι 
γονείσ του και το παραλαμβάνουν. Σο παιδί  παραμζνει εκτόσ του ςτακμοφ ζωσ τθν πλιρθ ανάρρωςι του.  
Η επιςτροφι  µετά από αςκζνεια πρζπει να ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ του κεράποντοσ παιδιάτρου ςτθν 
οποία κα αναφζρεται:  

 Η νόςοσ από τθν οποία ζπαςχε το παιδί.  

 Η αποκατάςταςθ τθσ υγείασ του.   

 ε περίπτωςθ που θ νόςοσ ιάκθκε αλλά κρίνεται απαραίτθτθ θ χοριγθςθ φαρμακευτικισ αγωγισ, ο 
Παιδικόσ ςτακμόσ φιλοξενίασ αναλαμβάνει τθ χοριγθςθ του φαρμάκου με τθν προχπόκεςθ: 

 τθσ προςκόμιςθσ ςτον Παιδικό ςτακμό γνωμάτευςθσ του κεράποντοσ ιατροφ όπου 
αναγράφεται θ φαρμακευτικι αγωγι και θ δοςολογία. 

 ότι οι γονείσ κα υπενκυμίηουν τθλεφωνικά ςτον παιδαγωγό για τθν ϊρα λιψθσ του 
φαρμάκου και κα ζχουν ςυμπλθρϊςει ςχετικι  υπεφκυνθ διλωςθ. 

 ε περίπτωςθ λοιμϊδουσ νοςιματοσ οι γονείσ υποχρεοφνται να ειδοποιιςουν αμζςωσ τον Παιδικό 
ςτακμό.  

 ε περίπτωςθ ςοβαροφ ζκτακτου περιςτατικοφ όπωσ π.χ. ατφχθμα, ειδοποιείται ο παιδίατροσ και  θ 
διεφκυνςθ ,οι οποίοι δίνουν κατευκφνςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ του περιςτατικοφ, και οι γονείσ του 
παιδιοφ.  
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 Οι γονείσ ζχουν τθν υποχρζωςθ να ζχουν ςτθν διάκεςθ του ςτακμοφ ςτακερό τθλζφωνο για 
επικοινωνία κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ που το παιδί βρίςκεται ςτο ςτακμό ϊςτε να είναι ανά 
πάςα ςτιγμι εφικτι θ επικοινωνία µαηί τουσ για τουσ ανωτζρω λόγουσ.  

 ε καμία περίπτωςθ τα παιδιά δεν μεταφζρονται µε τα ιδιωτικά αυτοκίνθτα  του προςωπικοφ ( 
καλείται το Ε.Κ.Α.Β.).            

 ε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ψειρϊν το παιδί παραμζνει τουλάχιςτον δυο θμζρεσ  ςτο ςπίτι και ςε κάκε 
περίπτωςθ μζχρι να κακαρίςει από τισ ψείρεσ.  

 τουσ Παιδικοφσ ςτακμοφσ τθρείται ιατρικό αρχείο ςτο οποίο αναγράφεται από το παιδαγωγικό 
προςωπικό  κάκε ςοβαρό περιςτατικό (π.χ. ατφχθμά, αςκζνεια που ςυμβαίνει κατά τθν παραμονι του 
παιδιοφ ςτον παιδικό ςτακμό).     

 Για κάκε παιδί τθρείται φάκελοσ υγείασ που ενθμερϊνεται από τον παιδίατρο.    

Η περιφροφρθςθ τθσ υγείασ του παιδιοφ αποτελεί επίςθσ υποχρζωςθ και του λοιποφ προςωπικοφ του 
Παιδικοφ ςτακμοφ, το οποίο εφαρμόηει πιςτά όλα τα απαραίτθτα µζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ και 
ευκφνεται για κάκε αμζλεια ι παράλειψθ που μπορεί να ζχει επίπτωςθ ςτθν υγεία των παιδιϊν.     

 
Άρκρο 14 

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
τα βρζφθ και ςτα νιπια του κάκε Παιδικοφ τακμοφ παρζχεται θ απαραίτθτθ ποιοτικά και ποςοτικά 
τροφι (πρωϊνό και μεςθμεριανό κάκε μζρα). Για τουσ Παιδικοφσ τακμοφσ που ζχουν παρατεταμζνθ 
λειτουργία λαμβάνεται μζριμνα για τθν επιπρόςκετθ διατροφι των παιδιϊν. 
 
Σο διαιτολόγιο των παιδιϊν κακορίηεται ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ παιδιατρικζσ απόψεισ για τθν υγιεινι 
διατροφι των παιδιϊν. Ωσ βάςθ για το ποςοτολόγιο τροφίμων και διαιτολογίου λαμβάνεται το κατϋ αρχιν 
διαλαμβανόμενο ςτθν υπϋ αρικμ. Γ2α/οικ.4108/1988 Απόφαςθ Τπουργοφ Τγείασ, Προνοίασ και 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΦΕΚ546τ. Β) το πρόγραμμα διατροφισ αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο του 
Παιδικοφ τακμοφ και ενθμερϊνονται ςχετικά οι γονείσ. Ιδιαίτερθ μζριμνα λαμβάνεται για τθν χοριγθςθ 
ςτα παιδιά νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν, νωποφ κρζατοσ και γαλακτοκομικϊν προϊόντων κ.λ.π. ςε 
επαρκείσ για τισ ανάγκεσ τουσ ποςότθτεσ όπωσ επίςθσ και θ μθ χοριγθςθ ειδϊν διατροφισ που περιζχουν 
ςυντθρθτικά,  χρωςτικζσ, τεχνθτά γλυκαντικζσ κ.λ.π. ουςίεσ. 
 

Άρκρο 15 
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Σο προςωπικό των παιδικϊν – βρεφονθπιακϊν ςτακµϊν είναι υποχρεωµζνο :  
 Να ςυµβάλλει µε όλεσ τισ δυνάµεισ του ςτθν εφρυκµθ λειτουργία τουσ.  

 Να καλλιεργεί και να αναπτφςςει περαιτζρω τισ γνϊςεισ του παρακολουκϊντασ τισ επιςτθµονικζσ 
εξελίξεισ.  

 Να εκτελεί τα κακικοντα που του ανακζτουν ευςυνείδθτα.  

 Να γνωρίηει τα άρκρα και τισ διατάξεισ του παρόντοσ Εςωτερικοφ Κανονιςµοφ Λειτουργίασ.  

 Να αφιερϊνει ςτα κακικοντα που του ανακζτουν όλθ τθν δραςτθριότθτά του για τθν καλφτερθ 
εκτζλεςθ και απόδοςι του.  

 Να εκτελεί πρόκυµα, εκτόσ από τα ειδικά κακικοντα και οτιδιποτε άλλο του ανατεκεί από τον 
προϊςτάµενο του τµιµατοσ προκειµζνου να διαςφαλιςκεί θ εφρυκµθ λειτουργία του ςτακµοφ.  

 Να εξυπθρετεί ευςυνείδθτα τα ςυµφζροντα του  ςτακµοφ και να ςυµβάλλει µε όλεσ τισ δυνάµεισ και 
τισ γνϊςεισ του για τθν ςωςτότερθ λειτουργία του.  

 Να ςυµπεριφζρεται µε ευγζνεια και κατανόθςθ ςτουσ γονείσ και κθδεµόνεσ των παιδιϊν του 
ςτακµοφ, µε τουσ οποίουσ διατθρεί ςχζςεισ που δεν ξεπερνοφν τα όρια τθσ δεοντολογίασ του χϊρου 
και του επαγγζλµατοσ.  

 Να διευκολφνει και να εξυπθρετεί πρόκυµα τουσ πολίτεσ  

 Να ςζβεται τθ δοµι τθσ ιεραρχίασ και να ςυνεργάηεται αρµονικά µε τουσ προϊςταµζνουσ του, κακϊσ 
και µε το υπόλοιπο προςωπικό του ςτακµοφ.  
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 Να εµπλουτίηει τισ γνϊςεισ ςχετικά µε τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ και ψυχολογίασ του παιδιοφ, 
παρακολουκϊντασ επιµορφωτικά ςεµινάρια, διαλζξεισ κ.λ.π. που διοργανϊνονται από τον ςτακµό ι 
άλλουσ φορείσ.  

 Σο προςωπικό των Παιδικϊν ςτακμϊν κατά τθν διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ του, δφναται να 
αναλαμβάνει μθ εξειδικευμζνεσ επικουρικζσ δραςτθριότθτεσ που μπορεί να μθν άπτονται των άμεςων 
και ειδικϊν κακθκόντων του, εφόςον αυτό κρικεί αναγκαίο από τον υπεφκυνο του Παιδικοφ ςτακμοφ. 

Σο ωράριο του προςωπικοφ κακορίηεται από τον προϊςτάμενο ςε ςυνεργαςία  µε τθν διεφκυνςθ µε 

βάρδιεσ ϊςτε να καλφπτεται το ωράριο λειτουργίασ  του  τακμοφ και να εξαςφαλίηεται θ εφρυκμθ 

λειτουργία του.    

Σο προςωπικό των Παιδικϊν τακμϊν εφοδιάηεται με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείασ, που κεωρείται από 
τθν αρμόδια Τγειονομικι Τπθρεςία. 
 

Άρκρο 16 
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ 
Σθν διοικθτικι εργαςία του κάκε Παιδικοφ ςτακμοφ αςκεί ο υπεφκυνοσ του ςτακμοφ. 
Ο εκάςτοτε υπεφκυνοσ ορίηεται από τθν Προϊςτάμενο του τμιματοσ και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ  
α) τθσ Διεφκυνςθσ και β) του Προζδρου.  
Σο ωράριο του Τπευκφνου Τπαλλιλου είναι 8 ϊρεσ και διαμορφϊνεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 
Παιδικοφ τακμοφ από τθν Διεφκυνςθ εκτόσ αν υπάρξει λόγοσ αλλαγισ ςυνεπείασ μεταβολισ του Κϊδικα 
Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων. 
Αν ο υπεφκυνοσ είναι παιδαγωγόσ και αςκεί και κακικοντα παιδαγωγοφ το ωράριο διαμορφϊνεται ςε 6 
ϊρεσ. 
Οι υπεφκυνοι κάκε Παιδικοφ τακμοφ φροντίηουν για τα εξισ: 

 Διεξάγουν τθν αλλθλογραφία του Παιδικοφ τακμοφ. 

 Ενθμερϊνουν τουσ γονείσ για τισ αιτιςεισ εγγραφισ και παρζχουν κάκε πλθροφορία για τθν 
λειτουργία του Παιδικοφ τακμοφ προσ τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των υποψθφίων μακθτϊν. 

 Σθροφν τα εξισ βιβλία:  

 Βιβλίο Μθτρϊου με διευκφνςεισ, τθλζφωνα και παρατθριςεισ ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνθ 
όλθ θ δφναμθ του Παιδικοφ τακμοφ. 

 Βιβλίο παρουςίασ- απουςίασ και ειςόδου- εξόδου του προςωπικοφ όπου καταγράφονται οι 
ϊρεσ εργαςίασ κάκε εργαηομζνου κακϊσ και οι ολιγόωρεσ απουςίεσ του. 
Ευρετιριο με διευκφνςεισ και τθλζφωνα όλου του προςωπικοφ. 

 Βιβλίο του βαςικοφ κινθτοφ μθ αναλωςίμου εξοπλιςμοφ, όπου καταγράφονται τα μθ 
αναλϊςιμα περιουςιακά ςτοιχεία του Παιδικοφ τακμοφ. 

 Βιβλίο κίνθςθσ αναλωςίμων υλικϊν όπου εμφανίηεται θ κακθμερινι εγγραφι των αναγκαίων 
προσ χριςθ αγακϊν.  

 Φροντίηουν για τθν πιςτι εφαρμογι του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Παιιδικοφ τακμοφ, των 
εγκυκλίων και των οδθγιϊν τθσ Διοίκθςθσ και είναι υπεφκυνοι για τθν τάξθ, τθν λειτουργία και για 
τθν κακαριότθτα του Παιδικοφ τακμοφ. 

 Κρατοφν ςε ςυνεργαςία με το εκπαιδευτικό προςωπικό τα κλειδιά τθσ ειςόδου και τθσ αποκικθσ 
υλικϊν και τροφίμων. τουσ Παιδικοφσ τακμοφσ όπου υπάρχει μαγειρείο είναι υπεφκυνοσ για τθν 
ποςοτικι και ποιοτικι παράδοςθ και παραλαβι των τροφίμων  

 Επιμελοφνται τον ζγκαιρο εφοδιαςμό του Παιδικοφ τακμοφ ςε ότι αφορά τα αναγκαία είδθ και 
τρόφιμα και είναι υπεφκυνοι ζναντι τθσ Διεφκυνςθσ για περιπτϊςεισ ελλείψεων λόγω 
κακυςτερθμζνων παραγγελιϊν. 

 Ενθμερϊνουν τον κλάδο των Βρεφονθπιοκόμων και Νθπιαγωγϊν  για τα ειςερχόμενα κάκε φορά 
ζγγραφα. 

 Ενθμερϊνουν κακθμερινϊσ το μαγειρείο τα αργότερο μζχρι τισ 9:30π.μ. για τθ δφναμθ του 
Παιδικοφ τακμοφ προκειμζνου να παραςκευαςτοφν οι ανάλογεσ μερίδεσ.   
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 Ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθ Διεφκυνςθ του νομικοφ προςϊπου για κάκε  τεχνικό πρόβλθμα του 
Παιδικοφ τακμοφ. 

 υντάςςουν ι εκτελοφν κάκε ζγγραφο ι εργαςία που δεν  αναφζρεται μεν ςτο παρόν άρκρο αλλά 
εμπίπτει ςτισ προβλεπόμενεσ  αρμοδιότθτεσ από τον Τπαλλθλικό Κϊδικα και ηθτείται από τθν 
Διεφκυνςθ. 

 Πραγματοποιοφν τισ απαραίτθτεσ προμικειεσ και ελζγχουν ποςοτικά αλλά και παρακολουκοφν 
ποιοτικά κάκε ειςερχόμενο είδοσ (τρόφιμο ι αντικείμενο). ε περίπτωςθ ακατάλλθλου είδουσ 
ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθ Διεφκυνςθ με κοινοποίθςθ και προσ τον  Πρόεδρο. 

 υγκαλοφν μία (1) φορά τον μινα το προςωπικό για ςυηιτθςθ και ενθμζρωςθ ςε γενικότερα 
κζματα που απαςχολοφν τον Παιδικό  ςτακμό και για προγραμματιςμό νζων δραςτθριοτιτων. 

 

 Είναι υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ του ωραρίου του προςωπικοφ. 

 Δεν επιτρζπουν τθν είςοδο μθ εξουςιοδοτθμζνων ατόμων ςτισ αίκουςεσ απαςχόλθςθσ των 
νθπίων. 

 Ο/Η υπεφκυνοσ του Παιδικοφ τακμοφ κα προζρχεται από το εκπαιδευτικό προςωπικό. Ο/Η 
υπεφκυνοσ του Παιδικοφ τακμοφ ςυνεργάηεται με τθ Διεφκυνςθ για τθν άμεςθ επίλυςθ των 
προβλθμάτων που προκφπτουν ςτον Παιδικό τακμό. Επίςθσ ο/θ υπεφκυνοσ του Παιδικοφ 
τακμοφ ςυνεργάηεται με τθν παιδαγωγικι ομάδα του Παιδικοφ τακμοφ . 

 16. Οι εβδομαδιαίεσ ϊρεσ εργαςίασ του παιδαγωγικοφ προςωπικοφ ανακοινϊνονται από τον 
υπεφκυνο, με βάρδιεσ, ϊςτε να καλφπτεται το ωράριο λειτουργίασ του Παιδικοφ τακμοφ. 

 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ/ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 

Οι εκπαιδευτζσ και των δφο  ειδικοτιτων φροντίηουν για τθν ςωςτι ψυχοςωματικι υγεία και 
ψυχοκινθτικι εξζλιξθ των παιδιϊν με τθν πραγματοποίθςθ ειδικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων τα 
οποία προςαρμόηονται ανάλογα με τθν θλικία των παιδιϊν του τμιματοσ: 

 Ειςθγοφνται για τον ζγκαιρο εφοδιαςμό των αικουςϊν με τα απαιτοφμενα είδθ και ευκφνονται 
για τθν είςοδο κάκε ατόμου ςε αυτζσ. 

 Επιβλζπουν για τθν τακτοποίθςθ των επίπλων κακϊσ και για τον κατάλλθλο αεριςμό, τθν υγιεινι 
και τθν κακαριότθτα των αικουςϊν. Απαςχολοφν τα παιδιά ςφμφωνα με το θμεριςιο πρόγραμμα 
απαςχόλθςθσ. 

 Είναι υπόχρεοι και υπεφκυνοι για τθν καλι κατάςταςθ των  εποπτικϊν μζςων διδαςκαλίασ κακϊσ 
και κάκε είδουσ υλικό που τουσ ζχει διατεκεί. Ειδοποιοφν άμεςα και ζγκαιρα για οποιαδιποτε 
μεταβολι. 

 Εποπτεφουν για τθ ςωςτι διανομι του φαγθτοφ, που πραγματοποιείται από τουσ φροντιςτζσ και 
επιβλζπουν τα παιδιά κατά τθν ϊρα του φαγθτοφ τουσ. 

 Ενθμερϊνουν τουσ αρμόδιουσ και τον παιδίατρο για κάκε φποπτο ςχετικά με τθν υγεία τουσ 
περιςτατικό, διατθροφν επαφι με τα  παιδιά και τθροφν κάρτα ψυχοςωματικισ ςυμπεριφοράσ ςε 
ςυνεργαςία με τουσ παιδιάτρουσ. 

 Φροντίηουν για τθν ικανοποίθςθ των ατομικϊν και ςωματικϊν αναγκϊν των παιδιϊν και ιδίωσ των 
βρεφϊν. 

 Δφναται να ςυμμετζχουν ςτισ προγραμματιςμζνεσ από τθ Διεφκυνςθ παρακολουκιςεισ ειδικϊν 
εκπαιδευτικϊν εμιναρίων που γίνονται είτε υπό τθν αιγίδα του Διμου ςε ςυνεργαςία με τουσ 
ςυνδικαλιςτικοφσ φορείσ είτε από άλλουσ φορείσ με ςκοπό τθν ομαλότερθ ςφγκλιςθ, των 
διαφορετικϊν υποδομϊν βαςικισ  εκπαίδευςθσ. (Πτυχιοφχοι χολϊν, Σ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι., κ.λ.π) και τθν  
καλφτερθ επιμόρφωςι τουσ. 

 Ενθμερϊνουν ςε ειδικζσ ςυγκεντρϊςεισ τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ με τουσ οποίουσ πρζπει να 
διατθροφν αρμονικζσ ςχζςεισ για τθν πρόοδο, ςυμπεριφορά και ψυχοςωματικι ανάπτυξθ των 
παιδιϊν.  
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 Σθροφν βιβλίο παρουςίασ των παιδιϊν και ενθμερϊνουν τουσ  αρμόδιουσ για τισ κακυςτεριςεισ 
των παιδιϊν κακϊσ και για τισ  απουςίεσ τουσ. 

 Λόγω τθσ άμεςθσ επαφισ τουσ με τα παιδιά προςφζρουν ςϋ αυτά με υπομονι και ςτοργι όλεσ τισ 
δυνατότθτεσ για να αναπτφξουν τθν προςωπικότθτά τουσ επιδιϊκοντασ ςυνεχϊσ να 
δθμιουργιςουν ςϋ αυτά ικανότθτα ςυγκζντρωςθσ, αυτενζργειασ, εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ 
και ςτισ προςωπικζσ δυνατότθτζσ τουσ. ε καμία περίπτωςθ και για οποιοδιποτε λόγο δεν 
επιτρζπεται θ κακι μεταχείριςθ των παιδιϊν (εκφοβιςμόσ, ςωματικι ποινι). 

 Κακϋ όλθ τθν διάρκεια τθσ παραμονισ ςτο χϊρο του τακμοφ οφείλουν να φζρουν ευπρεπι 
ενδυμαςία. 

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 
 Βοθκάει το προςωπικό τθσ προθγοφµενθσ παραγράφου ςε όλα τα κακικοντά του ςφµφωνα µε τισ 

οδθγίεσ του. τθν περίπτωςθ απουςίασ του, το αντικακιςτά  απευκυνόµενθ ςτον προϊςτάµενο του 
παιδικοφ ςτακµοφ για βοικεια και υποςτιριξθ.    Εάν δεν επαρκεί το παιδαγωγικό προςωπικό, 
καταρτίηει ςε ςυνεργαςία µε τθν αρχαιότερθ παιδαγωγό του Παιδικοφ ςτακμοφ, το πρόγραμμα 
του τμιματοσ  και φροντίηει για τθν εκτζλεςι του.   

 Επιλαμβάνονται τθσ κακαριότθτασ των παιδιϊν ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ (απϊλεια 
κοπράνων, εμετοφ κ.λ.π) 

 τα κακικοντα του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ περιλαμβάνονται και οι εκδθλϊςεισ. 

 Οι εκτόσ θμερθςίου προγράμματοσ εκδθλϊςεισ ζχουν ωσ ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ επαφισ των 
παιδιϊν με τθν κοινωνία, τθν εκτόσ αίκουςασ εκπαίδευςι τουσ, τθν τζρψθ, τθν ψυχαγωγία τουσ, 
τθν ςυμμετοχι τουσ ςε κρθςκευτικζσ ι εκνικζσ επετείουσ κακϊσ και τθν επίδειξθ των επιδόςεϊν 
τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. 

Οι κυριότερεσ εκδθλϊςεισ που αποτελοφν το κορμό του εκτόσ του κακθμερινοφ προγράμματοσ 
εκπαιδευτικοφ ζργου είναι: 
 Αγιαςμόσ κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ περιόδου. 
 Χριςτουγεννιάτικθ γιορτι με τθ ςυμμετοχι όλων των παιδιϊν όλων των τμθμάτων και 

αναφορά ςτο κζμα με απλά λόγια. 
 Αποκριάτικθ γιορτι κατά Παιδικό τακμό ι κατά ομάδεσ Παιδικϊν τακμϊν. 
 Επίςκεψθ ςε πάρκο, μουςεία, παρακολοφκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων κ.α. 
 Κατά τισ εκνικζσ επετείουσ τθσ 28θσ Οκτωβρίου και 25θσ Μαρτίου κα γίνεται αναφορά υπό 

μορφι διθγιματοσ- παραμυκιοφ των γεγονότων τθσ θμζρασ από τουσ νθπιαγωγοφσ και κα 
τονίηεται ο εκνικόσ αγϊνασ των Ελλινων. Σο Διοικ. υμβοφλιο διατθρεί το δικαίωμα για τθν 
εμφάνιςθ (ςυμμετοχι) των παιδικϊν ςτακμϊν ςτθν παρζλαςθ τθσ 25θσ Μαρτίου. 

 Η αποχαιρετιςτιρια εκδιλωςθ κα γίνεται το βϋ δεκαπενκιμερο του Ιουνίου και κα λαμβάνουν 
μζροσ όλα τα παιδιά.  

Προσ όφελοσ των παιδιϊν οι Παιδικοί ςτακμοί για τα τμιματα διοργανϊνουν εξόδουσ παιδαγωγικοφ, 
πολιτιςτικοφ και ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα. Είναι µόνο θμεριςιεσ και δεν διαρκοφν πζραν του χρόνου 
θμεριςιασ απαςχόλθςθσ ςτουσ παιδικοφσ  ςτακμοφσ προγραµµατίηονται από τον προϊςτάμενο και το 
παιδαγωγικό προςωπικό  του παιδικοφ ςτακμοφ οι οποίοι αναλαμβάνουν υπϋ ευκφνθ τουσ τθν επίβλεψθ 
των παιδιϊν και μποροφν να βοθκθκοφν  ςτο ζργο τουσ από αρικμό γονζων κακϊσ επίςθσ και από το 
λοιπό προςωπικό του Παιδικοφ ςτακμοφ. Για τθ ςυμμετοχι ςε αυτζσ χρειάηεται θ γραπτι ςυναίνεςθ των 
γονζων ι κθδεμόνων. Ολοιμερεσ ι πολυιμερεσ εκδρομζσ απαγορεφονται. Όςα παιδιά δεν παίρνουν 
μζροσ ςτισ εξόδουσ προςζρχονται κανονικά ςτον Παιδικό  ςτακμό.  

 

ΣΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ /ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Οι καλοφμενοι υπάλλθλοι τραπεηαρίασ και υπάλλθλοι κακαριότθτασ αποτελοφν ειδικότθτεσ με ξεχωριςτζσ 
μεν ςυμβάςεισ εργαςίασ αλλά όμωσ ςε μικροφσ Παιδικοφσ τακμοφσ ι ςε περιπτϊςεισ ανάγκθσ 
αλλθλοκαλφπτουν οι μεν τουσ δε. 
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ΣΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟ 

 ερβίρει το φαγθτό τθρϊντασ απαρζγκλιτα και µε ςυνζπεια όλουσ τουσ κανόνεσ υγιεινισ και 
αςφαλοφσ παραςκευισ και διανομισ των φαγθτϊν ( κατάλλθλθ ενδυμαςία, μαηεμζνα μαλλιά, όχι 
κοςμιματα, ιατρικόσ ζλεγχοσ κ.τ.λ. ).  

 Βρίςκεται ςτθν τραπεηαρία, κατά τθ διάρκεια του φαγθτοφ και βοθκάει τα  παιδιά όπου αυτό 
χρειάηεται.  

 Μαηεφει τα πιάτα και κακαρίηει τα  τραπζηια.  

 Κακαρίηει κακθμερινά τουσ χϊρουσ τθσ κουηίνασ – τραπεηαρίασ και τα αντικείμενα, ζπιπλα και 
ςυςκευζσ που αποτελοφν τον εξοπλιςμό τθσ ( ντουλάπια, νεροχφτθ, ψυγείο κ.τ.λ.).  

 Φροντίηει ςε ςυνεργαςία µε τον προϊςτάµενο και το παιδαγωγικό προςωπικό να ςερβίρει το 
φαγθτό µε τρόπο που να προάγεται θ αιςκθτικι και να ενιςχφεται θ αυτοεξυπθρζτθςθ των 
παιδιϊν.     

 ∆ζχεται τισ οδθγίεσ των παιδαγωγϊν ςχετικά µε τθν οργάνωςθ των γευμάτων, µε ςτόχο πάντοτε  θ 
ϊρα του φαγθτοφ να καλφπτει, όχι µόνο τθν αναγκαία βιολογικι ανάπτυξθ αλλά να αποτελεί και 
ευκαιρία για φυςικι και κοινωνικι γνϊςθ.  

 Αποδζχεται τθ ςυµµετοχι των παιδιϊν ςτο ςερβίριςµα και ςε κάκε δραςτθριότθτα που ςυνδζεται 
µε το φαγθτό.  

 Αντιµετωπίηει τα παιδιά µε θρεµία και ευγζνεια και ςζβεται τον ατοµικό ρυκµό του κάκε παιδιοφ 
ςτο φαγθτό. Σο ίδιο ευγενικά ςυµπεριφζρεται και ςτουσ γονείσ, κάκε φορά που για κάποιο λόγο 
ζρχεται ςε επαφι µαηί τουσ.  

 ε περίπτωςθ απουςίασ ι ζλλειψθσ τθσ τραπεηοκόµου αναλαµβάνει τα κακικοντά τθσ θ 
µαγείριςςα, βοθκοφµενθ από τθν κακαρίςτρια.  

  

ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 Εκτελοφν τισ εργαςίεσ όλων των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων του Παιδικοφ τακμοφ, κακϊσ 
και κάκε άλλθ εργαςία που τουσ ανατίκεται από τον προϊςτάμενο του Παιδικοφ τακμοφ. 

 Κακαρίηει κακθµερινά όλουσ τουσ χϊρουσ του ςτακµοφ (αίκουςεσ, τουαλζτεσ, αποκικεσ, αυλζσ, 
πεηοδρόµιο τθσ ειςόδου του ςτακµοφ, βοθκθτικοφσ χϊρουσ κ.τ.λ 

 Είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τθν ευπρεπι εμφάνιςθ του Παιδικοφ τακμοφ, των αικουςϊν 
διδαςκαλίασ και τθσ τραπεηαρίασ. 

 Βοθκοφν  κατά προτεραιότθτα τον μάγειρα για τθν προετοιμαςία του φαγθτοφ των παιδιϊν ςε 
περίπτωςθ που δεν υπάρχει βοθκόσ μαγείρου. 

 Φροντίηουν για τθν διανομι του φαγθτοφ, παρευρίςκονται δε ςτο χϊρο τθσ τραπεηαρίασ και 
βοθκοφν τουσ υπαλλιλουσ των κλάδων βρεφονθπιοκομίασ και νθπιαγωγϊν κακϋ όλθ τθν διάρκεια 
του φαγθτοφ των παιδιϊν. 

 Παραλαμβάνουν από τον Διοικθτικό υπάλλθλο τα υλικά κακαριότθτασ και τον ιματιςμό του 
Παιδικοφ τακμοφ με πράξθ παραλαβισ και παράδοςθσ. Οφείλουν να μεριμνοφν για τθν καλι 
ςυντιρθςθ του υλικοφ που παρζλαβαν, για τθν κακαριότθτα, για το ςιδζρωμα και για τθν 
αποκικευςι του και ζχουν ευκφνθ για κάκε απϊλεια ι αδικαιολόγθτθ καταςτροφι του. 

 Φζρουν κακϋ όλθ τθν διάρκεια τθσ παρουςίασ τουσ ςτον Παιδικό τακμό ειδικι ενδυμαςία που 
κακορίηεται και χορθγείται από τθν Διεφκυνςθ. Φροντίηουν για τθν απόλυτθ κακαρότθτα και 
ευπρζπεια τθσ ενδυμαςίασ τουσ. 

 Επιλαμβάνονται τθσ κακαριότθτασ του χϊρου του Παιδικοφ τακμοφ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ (απϊλεια κοπράνων, εμετοφ κ.λ.π) και των παιδιϊν όταν δεν υπθρετεί υπάλλθλοσ 
κατθγορίασ Βοθκϊν Βρεφοκόμων. 

 Πλζνουν ςε τακτά διαςτιµατα όλα τα  παιχνίδια, µετά από ςυνεννόθςθ µε το παιδαγωγικό 
προςωπικό.  
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 Ζχει τθν ευκφνθ τθσ κακαριότθτασ των χϊρων που λερϊνονται από παιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ.  

 υµπεριφζρεται ςτα παιδιά µε θρεµία και ευγζνεια. Σο ίδιο ευγενικι είναι και µε τουσ γονείσ, 
όταν ζρχεται ςε επαφι µαηί τουσ.  

 Εκτελοφν κάκε άλλθ εργαςία ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ με υπόδειξθ του Τπευκφνου.   

 
ΜΑΓΕΙΡΑ 

Οι υπάλλθλοι του Κλάδου των Μαγείρων: 

 Παραλαμβάνουν από τον Διοικθτικό υπάλλθλο ι τον τεχνολόγο τροφίμων τθν αναγκαία ποςότθτα 
τροφίμων και υπογράφουν ςτο βιβλίο αποκικθσ τροφίμων για τισ παραλθφκείςεσ ποςότθτεσ. 

 Είναι υπεφκυνοι για τθν επιμελθμζνθ και ζγκαιρθ παραςκευι του φαγθτοφ ςφμφωνα με τισ 
δθλωκείςεσ μερίδεσ και το ιςχφον ποςοτολόγιο και διαιτολόγιο. 

 Είναι υπεφκυνοι για τθν ςυντιρθςθ των τροφίμων ςτο χϊρο του  μαγειρείου κακϊσ και για τθν 
υγιεινι του ςερβιριηομζνου προγεφματοσ και μεςθμεριανοφ. 

 Είναι απόλυτα υπόλογοι για τα μαγειρικά ςκεφθ που παραλαμβάνουν από τον υπάλλθλο του 
κλάδου των Διοικθτικϊν με πράξθ παραλαβισ και παράδοςθσ ςτο βιβλίο κινθτϊν μθ αναλωςίμων 
υλικϊν. Φροντίηουν για τθν κακαριότθτα των ςκευϊν και ζχουν ευκφνθ για κάκε αδικαιολόγθτθ 
φκορά ι απϊλεια αυτϊν. 

 ε όλεσ τισ πράξεισ τουσ βοθκοφνται από τον υπάλλθλο βοθκό  μαγείρου ι από τουσ φροντιςτζσ 
χϊρου όταν υπάρχει προσ τοφτο εντολι λόγω κυρίωσ ζλλειψθσ βοθκοφ μαγείρου. 

 Κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ τουσ ςτον Παιδικό τακμό τόςο οι  μάγειροι όςο και οι 
βοθκοί μαγείρου φζρουν ειδικι ενδυμαςία κακϊσ και κάλυμμα κεφαλισ όπωσ ορίηει ο νόμοσ περί 
υγιεινισ χϊρων παραςκευισ φαγθτϊν. 

 
Άρκρο 17 

 
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ  

 Μεριµνά για τθ ςτζγαςθ νζων ςτακµϊν και τθ µεταςτζγαςθ των ιδθ λειτουργοφντων, όταν κρικεί 
αναγκαίο και ςυνεργάηεται µε τισ αρµόδιεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν διαµόρφωςθ των νζων 
ακινιτων  ϊςτε να καταςτοφν κατάλλθλα ,είτε αυτά είναι ιδιόκτθτα είτε είναι µιςκωµζνα.  

 Αναλαµβάνει τον εξοπλιςµό των νζων Παιδικϊν ςτακµϊν µε τα απαραίτθτα ζπιπλα, ςκεφθ, 
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ κ.τ.λ.  

 υνεργάηεται µε τουσ προϊςταµζνουσ των τµθµάτων των ςτακµϊν για τθν ςυντιρθςθ, τυχόν 
επιςκευζσ και βελτιϊςεισ των εγκαταςτάςεων των ακινιτων, των επίπλων,  ςκευϊν κ.λ.π. και 
προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ τισ αρµόδιεσ τεχνικζσ ι άλλεσ υπθρεςίεσ ζγκαιρα, 
ϊςτε όλεσ οι εργαςίεσ να γίνονται κατά τα διαςτιµατα που οι Παιδικοί ςτακµοί παραµζνουν 
κλειςτοί, πλθν εκτάκτων επιςκευϊν.  

 Επιµελείται για τθν αςφάλεια των κτιρίων των Παιδικϊν ςτακµϊν και ςυνεργάηεται µε τισ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν υλοποίθςθ των προτάςεων των µθχανικϊν αςφαλείασ.  

 Αναλαµβάνει και παρακολουκεί τθν πραγµατοποίθςθ των αναγκαίων προµθκειϊν.  

 υγκεντρϊνει ζγκαιρα από τουσ προϊςταµζνουσ των τµθµάτων των παιδικϊν ςτακµϊν τισ 
ειςθγιςεισ µε τισ αναγκαίεσ ποςότθτεσ για τθν προµικεια όλων των ειδϊν και υλικϊν, που 
χρειάηονται για τθ λειτουργία κάκε παιδικοφ ςτακµοφ, ςε ετιςια βάςθ, όπωσ τρόφιµα, είδθ 
κακαριότθτασ, εκπαιδευτικό υλικό, γραφικι φλθ νθπίων, υλικά εορταςτικϊν εκδθλϊςεων, ςκεφθ 
κουηίνασ, λευκά είδθ, πετςζτεσ, κουρτίνεσ ,µοκζτεσ  θλεκτρικά είδθ κ.λ.π., προβαίνει ςτθν 
οµαδοποίθςθ  και ειςθγείται ςτισ αρµόδιεσ υπθρεςίεσ µελετϊν και προµθκειϊν 
παρακολουκϊντασ τθν  ζγκαιρθ εκτζλεςθ τουσ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των παιδικϊν 
ςτακµϊν.  
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 υνδράµει ςτθν πραγµατοποίθςθ εκδθλϊςεων εκτόσ των χϊρων των παιδικϊν ςτακµϊν 
αναλαµβάνοντασ τθν ανεφρεςθ τθσ αίκουςασ εκδιλωςθσ, τθ διαµόρφωςθ τθσ τισ αναγκαίεσ 
προµικειεσ και τισ τυχόν µεταφορζσ των αναγκαίων ειδϊν .  

 Αναλαµβάνει τθν διεκπεραίωςθ των τιµολογίων µε τα ςυνοδεφοντα δικαιολογθτικά ςτισ αρµόδιεσ 
υπθρεςίεσ.  

 Προτείνει τισ προβλζψεισ εςόδων εξόδων κατά τθ ςφνταξθ του Προχπολογιςμοφ του Ν.Π.Δ.Δ. 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου Μεγαρζων.  

 υγκεντρϊνει τα δελτία παρουςίασ όλου του τμιματοσ προσ υπογραφι και διεκπεραίωςθ και 
τθρεί βιβλίο του Προςωπικοφ  ςτο οποίο καταχωρεί όλεσ τισ µεταβολζσ, όπωσ µετακινιςεισ, 
άδειεσ κ.λ.π.      

 Σζλοσ εκτελεί κάκε εργαςία που του ανατίκεται από τθ διεφκυνςθ για τον καλφτερο ςυντονιςµό 
τθσ λειτουργίασ των παιδικϊν ςτακµϊν.  

 

Άρκρο 18 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

Όλο το προςωπικό των ςτακµϊν, υπό τον ζλεγχο και τθν ευκφνθ του προϊςταμζνου, 
υποβάλλεται τακτικά ςε προλθπτικό ζλεγχο και εφοδιάηεται µε ειδικό βιβλιάριο υγείασ , που 
κεωρείται απ’ τθν αρµόδια Τγειονοµικι Τπθρεςία.  O φάκελοσ  µε  τα  ανωτζρω ςτοιχεία  είναι 
απόρρθτοσ και φυλάςςεται ςε  αςφαλζσ  µζροσ  µε  ευκφνθ  του  προϊςτάµενου.  

 
Άρκρο 19 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
 Οι ϊρεσ προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ του προςωπικοφ κακορίηονται  με Απόφαςθ του 

Δθμοτικοφ υμβουλίου και είναι ανάλογεσ με τισ ανάγκεσ,  το ωράριο εργαςίασ και τισ ϊρεσ 
λειτουργίασ του Παιδικοφ τακμοφ. 

 Απαγορεφεται θ απομάκρυνςθ του προςωπικοφ από τον Παιδικό  τακμό κατά τισ εργάςιμεσ 
ϊρεσ. 

 Εφόςον ςυντρζχουν ιδιαίτερα ςοβαροί προςωπικοί ι υπθρεςιακοί λόγοι, επιτρζπεται ολιγόωρθ 
απομάκρυνςθ του υπάλλθλοι, μετά από ειδικι άδεια του Προϊςταμζνου. 

 Σο παιδαγωγικό  προςωπικό δεν υπθρετεί ςε τάξθ όπου φιλοξενείται το παιδί  του, εκτόσ από 
ειδικζσ περιπτϊςεισ κατόπιν κρίςεωσ από τθν Δ/νςθ . 

 Σο προςωπικό δικαιοφται διατροφισ από το ίδιο φαγθτό που παραςκευάηεται για τα 
φιλοξενοφμενα παιδιά. Η διατροφι αυτι δεν κεωρείται ζμμεςθ μιςκολογικι παροχι του 
προςωπικοφ, αλλά αποβλζπει ςτθν εξυπθρζτθςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του Παιδικοφ τακμοφ. 
Κατά ςυνζπεια δεν επιτρζπεται θ χοριγθςθ ςτο προςωπικό, φαγθτοφ ςε χριμα ι ςε είδοσ ι θ 
χωριςτι παραςκευι φαγθτοφ για το προςωπικό. ε κάκε περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ μεταφορά 
φαγθτοφ από το προςωπικό εκτόσ του χϊρου του Παιδικοφ τακμοφ. 

 Απαγορεφεται το κάπνιςµα ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του ςτακµοφ.  

 

Άρκρο 20 
Ο παρόν Κανονιςμόσ ιςχφει από τθν θμζρα ψιφιςθσ του από το Δθμοτικό υμβοφλιο. Ανακαλείται, 

ςυμπλθρϊνεται ι τροποποιείται μόνο με απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

Είναι διακζςιμοσ ςτο site του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Διμου 

Μεγαρζων (www.irodoros.gr). 

Κάκε κζμα που αναφζρεται ςτθ λειτουργία των Παιδικϊν – Βρεφονθπιακϊν τακμϊν και δεν 

περιλαμβάνεται ςτον παρόντα Κανονιςμό ρυκμίηεται με απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου. 


