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΄Απθπο 1 

κοπόρ τος Παιδικού ταθμού 

 

Ο Παηδηθφο ηαζκφο είλαη θπξίαξρνο ρψξνο αγσγήο θαη αζθαινχο δηακνλήο γηα 
παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη έρεη σο ζθνπφ: 

- Να παξέρεη εληαία πξνζρνιηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηα πιένλ ζχγρξνλα 
επηζηεκνληθά δεδνκέλα. 

- Να βνεζά ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα, ζσκαηηθά, λνεηηθά, 
ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά. 

- Να εμαιείθεη θαηά ην δπλαηφ, ηηο δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ην 
πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο. 

-Να εμππεξεηεί ηνπο γνλείο θαη παξάιιεια λα ηνπο επαηζζεηνπνηεί πάλσ ζε ζέκαηα 
ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο. 

-Να βνεζά ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο απφ ην 
νηθνγελεηαθφ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

-Να παξέρεη εκεξήζηα δηαηξνθή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχλ ηεξψληαο 
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 

Άπθπο 2 

Διοικητικό ςμβούλιο 

 

- Σην Δ.Σ. ηεο  ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. όηαλ ηίζεηαη ζέκα πξνο ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηνλ 

Παηδηθό Σηαζκό  κεηέρεη έλαο εθπξόζωπνο ηωλ γνλέωλ ηωλ θηινμελνπκέλωλ  

παηδηώλ. 

Ο γνλέαο εθπξόζωπνο κε ηνλ αλαπιεξωηή ηνπ εθιέγνληαη από εηδηθή ζπγθέληξωζε 

γνλέωλ ηωλ θηινμελνπκέλωλ παηδηώλ ή αλ ζην Σηαζκό ππάξρεη Σύιινγνο Γνλέωλ από 

Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε. 

- Σην Δ.Σ. ηεο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. κεηέρεη επίζεο έλαο εθπξόζωπνο ηωλ εξγαδνκέλωλ 

ζ’απηό.  

Ο εθπξόζωπνο ηωλ εξγαδνκέλωλ αλήθεη ζε θαηεγνξίεο Π.Ε. ή Τ.Ε. θαηά πξνηίκεζε  



ζε θιάδνπο Παηδαγωγώλ θαη ππνδεηθλύεηαη κε ηνλ αλαπιεξωηή ηνπ από εηδηθή  

ζπλέιεπζε, ζηελ νπνία παίξλεη κέξνο ην ζύλνιν ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνλ Παηδηθό 

Σηαζκό. 

 

Άρθρο 3 

Δικαίωμα Εγγπαφήρ – Εγγπαφή Παιδιών 

 

1. Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηνλ Π.. έρνπλ λήπηα ειηθίαο 2 ½ εηψλ σο ηελ 
ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζην Νεπηαγσγείν ζην πξν-λεπηαθφ ηκήκα. 

2. Γελ γίλνληαη δεθηά λήπηα ηα νπνία έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 
ζσκαηηθήο (ινηκψδε λνζήκαηα) ή ςπρηθήο πγείαο (βαξηέο 
θαζπζηεξήζεηο) θαη πνπ γηα ηελ αγσγή ηνπο ρξεηάδνληαη εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ θαη εηδηθέο δνκέο. 

Παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ 
ηαηξφ θξαηηθνχ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, πνπ 
θξίλεη γηα ηελ δπλαηφηεηα ή κε έληαμήο ηνπο ζηελ νκάδα. 

3. Σα εγγξαθφκελα παηδηά πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πεξηνρή 
ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο, ρσξίο λ’ απνθιείεηαη θαη ε πεξίπησζε εγγξαθήο 
παηδηνχ πνπ δηακέλεη ζε φκνξε πεξηνρή. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, 
πξνυπφζεζε απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε θελήο ζέζεο ζηνλ Π.. θαζψο 
θαη ε ηδηαίηεξε θνηλσληθή αλάγθε ησλ γνλέσλ, ε νπνία αηηηνινγείηαη ζηε 
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ,. 

4. Καηά ηελ εγγξαθή επηιέγνληαη ηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ θαη 
ηα παηδηά νηθνλνκηθά αδπλάησλ νηθνγελεηψλ, πξνηηκψκελσλ εθείλσλ 
πνπ έρνπλ αλάγθε θξνληίδαο απφ δηάθνξα θνηλσληθά αίηηα (π.ρ. παηδηά 
νξθαλά απφ δχν ή έλα γνλέα, παηδηά άγακσλ κεηέξσλ, δηαδεπγκέλσλ 
ή ζε δηάζηαζε γνλέσλ, παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ γνλείο κε 
ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξία, πνιπηέθλσλ νηθνγελεηψλ, αλέξγσλ 
γνλέσλ, ζηξαηεπκέλνπ γνλείο, θ.ιπ.). Σν Γ.. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ. κ’ 
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα εμεηδηθεχζεη ηα θξηηήξηα απηά 
θαζηεξψλνληαο ηε κνξηνπνίεζή ηνπο. Γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ 
θνηλσληθψλ παξακέηξσλ εγγξαθήο ε ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ. κπνξεί λα 
δηελεξγεί θνηλσληθή έξεπλα, πνπ αλαιακβάλεη ν/ε Κνηλσληθή 
Λεηηνπξγφο, η’ απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή 
επηινγήο πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα εγγξαθή παηδηψλ. 

5. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ζηνλ Π.. απαηηνχληαη ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά : 

 

Α) Αίηεζε ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ παηδηνχ. 

Β) Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ. 

Γ) Βεβαίσζε εξγνδφηε φηη θαη νη δχν γνλείο είλαη εξγαδφκελνη κε 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ  

χςνπο ησλ απνδνρψλ ηνπο θη επηθπξσκέλν βηβιηάξην ελζήκσλ ησλ γνλέσλ. 

Γ) Βεβαίσζε ηαηξνχ γηα ηελ θαιή ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνχ. 



 

Δ) Αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θη  

αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο. 

η) Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ηνπ 
παηδηνχ. 

Ε) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..)  ηεο 
ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ. ζεσξεί απαξαίηεην. 

 

6. Οη αηηήζεηο εγγξαθήο ππνβάιινληαη απφ 15 Ηνπλίνπ κέρξη 15 Ηνπιίνπ 
θάζε έηνπο  

θαη θαζ’ φιε ηεο δηάξθεηαο ηνπ έηνπο εθφζνλ φζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο.  

7. ηηο εγγξαθέο θαη επαλεγγξαθέο πξνεγνχληαη ηα εγγεγξακκέλα λήπηα 
θαη ηα αδειθάθηα απηψλ. 

8. ε θάζε Π.. πξέπεη λα ππάξρνπλ 2 – 3 θελέο ζέζεηο παηδηψλ 
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη έθηαθηα θνηλσληθά πεξηζηαηηθά θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

9. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ.  κπνξεί λα εγγξάθεη παηδηά 
θαη πέξα απφ ηε δπλακηθφηεηα ηνπ ιεηηνπξγνχληνο Παηδηθνχ ηαζκνχ 
θαη κέρξη πνζνζηνχ 20% επ΄απηήο εθφζνλ ππεξεηεί ην πξνβιεπφκελν 
απφ ηηο δηαηάμεηο πξνζσπηθφ θαη ππάξρνπλ νη απαξαίηεηνη ρψξνη. 

Σα παηδηά ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ. γίλνληαη δεθηά πέξα ηεο 
δπλακηθφηεηαο ππνινγηδφκελα ζην πνζνζηφ 10% εθφζνλ πιεξνχλ ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. 

Γηα ηελ επαλεγγξαθή απαηηνχληαη φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πιελ 
ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ. 

 

 

Άρθρο 4 

Διακοπή Φιλοξενίαρ 

1. Ζ δηαθνπή θηινμελίαο ησλ παηδηψλ απφ ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ ηεο 
ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ.  ελεξγείηαη πάληνηε κε απφθαζε Γ.. Δπηρείξεζεο θη 
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πην θάησ πεξηπηψζεηο : 

 Όηαλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ. 
 Όηαλ εκθαληζζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ ζπκπεξηθνξά ή ηελ 

πγεία ησλ παηδηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λ’ αληηκεησπίζνπλ απφ ηνλ 
ηαζκφ, κεηά απφ πξνεγνχκελε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. 

 Όηαλ δελ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο γνλείο ε νηθνλνκηθή ηνπο ζπκκεηνρή 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ δχν (2) κελψλ ρσξίο λα ππάξρεη 
ζνβαξφο πξνο ηνχην ιφγνο θη αθνχ πξψηα εηδνπνηεζνχλ απηνί λα 
θαηαβάιινπλ ην νθεηιφκελν πνζφ. 



 Όηαλ θαη’ εμαθνινχζεζε θαη παξά ηηο ζρεηηθέο έγγξαθεο εηδνπνηήζεηο 
ζηνπο γνλείο, απηνί δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφγξακκα θαη ηνπο 
φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο δηαγξαθήο, ε ζέζε ζπκπιεξψλεηαη απφ ην παηδί, πνπ 
ε αίηεζή ηνπ έρεη πξνηεξαηφηεηα αλάινγα κε ηα θνηλσληθφ – νηθνλνκηθά 
θξηηήξηα.  

Άρθρο 5 

Στέζεις με Γονείς – Σσμμεηοτή Γονέων 

 

Δίλαη δεδνκέλε ε παξνπζία ησλ γνλέσλ ζηα δξψκελα ηνπ Π.. θαη 
απαξαίηεηε ε ζηελή ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ηαζκνχ γηα ηελ επίηεπμε 
ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο Γνκήο πνπ είλαη ε παξνρή πξνζρνιηθήο 
αγσγήο. 

Ζ επνηθνδνκεηηθή παξνπζία ησλ γνλέσλ θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο επηηπγράλεηαη 
κε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πιιφγνπ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 
δξψκελα ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ κε άιινπο ηξφπνπο. 

 

χιινγνο γνλέσλ 

 

ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο πιιφγνπ γνλέσλ ην Καηαζηαηηθφ ηνπ πιιφγνπ 
πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εζσηεξηθνχ 
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ ζπλεξγάδεηαη κε ην Γ..  ηεο 
ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖΣ. θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.. θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα φιεο ηηο 
απνθάζεηο ηνπ πξηλ απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

Οη απνθάζεηο απηέο πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη ζην ζθνπφ, ζηε θηινζνθία θαη 
ζηνπο ζηφρνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.., αιιηψο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. 

 

πκκέηνρε γνλέσλ – ρέζεηο κε νηθνγέλεηα 

 

Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο 
ζε πξνβιήκαηα αγσγήο θαη ςπρνινγίαο ησλ παηδηψλ ηνπο θξίλεηαη αλαγθαία 
θαη απαξαίηεηε. 

 πγθεληξψζεηο γνλέσλ νξγαλψλνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.. ζε 
ζπλεξγαζία κε ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. 
Μπνξνχλ λα είλαη ζπλνιηθέο γηα φινπο ηνπο γνλείο, θαηά ηάμε ή 
αηνκηθέο ζπλαληήζεηο. 

 Γνλείο πνπ δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε θάπνηνπο ηνκείο φπσο 
δσγξαθηθή, πειφο, κνπζηθή θ.ιπ. κεηά απφ πξνγξακκαηηζκέλα 
ξαληεβνχ κπνξεί λα εληάζζνληαη ζηα παηδαγσγηθά εξγαζηήξηα. 



 Γνλείο ιακβάλνπλ κέξνο ζε εθδειψζεηο, εθδξνκέο ή άιια παηδαγσγηθά 
πξνγξάκκαηα εθ΄ φζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π... 

 Δθπξφζσπνη ησλ γνλέσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηά απφ ζπλελλφεζε 
κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.. λα νξγαλψζνπλ εθδειψζεηο φπσο: εθζέζεηο 
βηβιίνπ, νκηιίεο θ.ι.π. ζε ρψξνπο ηνπ Π... Οη γνλείο αλαιακβάλνπλ 
απνθιεηζηηθά ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ εθδειψζεσλ. 

 Οη ρψξνη ηνπ Π.. κπνξεί λα παξαρσξεζνχλ ζηνπο γνλείο γηα 
ζπγθεληξψζεηο κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα ην νπνίν δηαβηβάδεηαη απφ ηνλ 
Γηεπζπληή ηνπ Π.. ζην Γ..  ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ. ην αίηεκα 
αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ν ζθνπφο ηεο. 

 Απαγνξεχεηαη ε παξέκβαζε θάζε κνξθήο ησλ γνλέσλ πξνο ηα άιια 
παηδηά ζηνπο ρψξνπο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ. 

 Ζ ζπλεξγαζία πξνζσπηθνχ ηνπ Π.. κε ηνπο γνλείο κπνξεί λα 
βνεζήζεη θαη λα θαζνδεγήζεη ζε ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη 
ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ εμαηηίαο δηάθνξσλ αηηίσλ (δηαδχγην, 
ζάλαηνο, γέλλεζε άιινπ παηδηνχ θ.ι.π.) 

Ζ ζπλεξγαζία θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ κπνξεί λα αλαδείμεη 
ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ. ζε θέληξν δσήο θαη ζεκείν 
αλαθνξάο ηεο θνηλσλίαο. 

 

Άρθρο 6 

Πόποι τος Παιδικού ταθμού 

 

               Πόξνη ηνπ Παηδηθνύ Σηαζκνύ είλαη νη αθόινπζνη: 

              1. Επηρνξεγήζεηο από Επξωπαϊθή Έλωζε, ην Κξάηνο, ην Δήκν θαη άιια ΝΠΔΔ θαη    

                 ΝΠΙΔ. 

 2. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ., ζύκθωλα κε ηνλ θνηλωληθό 

ραξαθηήξα ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ, κπνξεί λα νξίδεη θξηηήξηα επηβνιήο 

κεληαίαο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο (ηξνθεία) ζηηο νηθνγέλεηεο ηωλ θηινμελνύκελωλ 

παηδηώλ, ζύκθωλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δπλαηόηεηα(εμαηξνπκέλωλ ηωλ 

εληαγκέλωλ ζε επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα) . Σηελ πεξίπηωζε επηβνιήο νηθνλνκηθήο 

εηζθνξάο, απηή ζα γλωζηνπνηείηαη κε αλάξηεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ γηα εγγξαθή. Με ηελ ίδηα απόθαζή ηνπ ην 

Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην νξίδεη ηηο πεξηπηώζεηο ηωλ νηθνγελεηώλ πνπ κπνξνύλ λα 

απαιιαγνύλ από ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο ή πνπ ζα θαηαβάιινπλ 

απηή κεηωκέλε. Επίζεο ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα απαιιάμεη κε απόθαζή 

ηνπ όια ηα κέιε από ηελ νηθνλνκηθή εηζθνξά. 

 

Άρθρο 7 

Μεταφοπά μαθητών 

1. Σε πεξίπηωζε πνπ κεηαθέξνληαη παηδηά ζηνλ, Παηδηθό Σηαζκό κε κεηαθνξηθό 

κέζν πνπ απηόο δηαζέηεη, ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία 

κέηξα γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηωλ πξνδηαγξαθώλ αζθαινύο κεηαθνξάο. 

2. Τν θόζηνο κεηαθνξάο ηωλ παηδηώλ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. θαη κπνξεί λα θαιπθζεί κε πξόζζεηε εηζθνξά 

ηωλ γνλέωλ αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δπλαηόηεηα θαη είλαη 

αλεμάξηεην από ηελ νηθνλνκηθή εηζθνξά ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ.(πόξνη ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ)  



Άρθρο 8 

Λειτοςπγία ταθμού 

 

1. Η ιεηηνπξγία ηνπ Παηδηθνύ Σηαζκνύ αξρίδεη ηελ 1
ε
 Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 

31
ε
 Ινπιίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο, επί πέληε εκέξεο,δειαδή από Δεπηέξα έωο 

Παξαζθεπή. 

2. Σε πεξίπηωζε πνπ ε απαζρόιεζε ηωλ εξγαδόκελωλ κεηέξωλ θνξπθώλεηαη 

θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, ν Παηδηθόο Σηαζκόο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ην κήλα 

Αύγνπζην θαη λα δηαθόπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθά έλα κήλα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηωλ κελώλ Ινπλίνπ-Ινπιίνπ. 

3. Ο Σηαζκόο δελ ιεηηνπξγεί από 24 Δεθεκβξίνπ κέρξη θαη ηεο 5
εο

 Ιαλνπαξίνπ 

θαζώο θαη από ηε Μεγάιε Πέκπηε κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή ηνπ Θωκά. 

4. Ο Σηαζκόο επίζεο ζα δηαθόπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο 

ηωλ Δεκόζηωλ Υπεξεζηώλ θαζώο θαη ηνπ Πνιηνύρνπ ηνπ Δήκνπ ή ηνπ 

ενξηαζκνύ Εζληθνύ Τνπηθνύ γεγνλόηνο. 

5. Η ιεηηνπξγία ηνπ Σηαζκνύ αξρίδεη από ηελ 7.30 ώξα θαη ιήγεη 15.30.  

Με απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα δύν (2) 

ώξεο επηπιένλ ην ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ εθόζνλ ππεξεηεί ζ΄απηόλ 

ην πξνζωπηθό πνπ απαηηείηαη θαη κε ηελ ππνρξέωζε θαηαβνιήο απνδεκίωζεο 

ζ΄απηό ή ζε πεξίπηωζε αδπλακίαο αλάπαπζεο ζε άιιε κέξα. 

Άρθρο 9 

Σσγκρόηηζη Π.Σ. ζε Τμήμαηα – Αναλογίες Παιδιών - Προζωπικού 

1. Ο Παηδηθφο ηαζκφο Γήκνπ Σξνηδελίαο ζπγθξνηείηαη ζηα εμήο ηκήκαηα 
– ηάμεηο : 

 Σκήκα πξν-λεπίσλ απφ 2 ½ εηψλ έσο 4 εηψλ. 

1. Κάζε Νεπηαθφ Σκήκα θηινμελεί 25 πξν-λήπηα αλά κία Παηδαγσγφ. 
2. ε θάζε λεπηαθφ Σκήκα ππεξεηεί κία βνεζφο Παηδαγσγνχ. 
3. ε θάζε Π.. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (Ν. 1431/84), ηε  

δπλακηθφηεηα ηνπ ηαζκνχ θαζψο θαη ηνπο Ο.Δ.Τ. ππεξεηνχλ :  

 Έλαο ππάιιεινο θιάδνπ καγείξσλ (αλεμαξηήησο δπλακηθφηεηαο). 
 Έλαο ππάιιεινο θιάδνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο. 
 Οη αλαινγίεο πξνζσπηθνχ – παηδηψλ πνπ πξναλαθέξνληαη κπνξνχλ 

λα ηξνπνπνηεζνχλ λα αιιάμνπλ νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηηο 
ξπζκίδνπλ (Ν. 1431/84). 

Άρθρο 10 

Παιδαγωγικές Αρτές Παιδικού Σηαθμού 

1. Οη παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Π.. ηεο 
ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ. ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο είλαη νη εμήο : 

 εβαζκφο δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ φπσο νξίδεηαη ζην ζρεηηθφ ράξηε 
ηνπ Ο.Ζ.Δ., ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 

 Ζ δηαζθάιηζε θιίκαηνο ειεπζεξίαο, θαηαλφεζεο, άλεζεο, αζθάιεηαο 
θαη πγηεηλήο ησλ παηδηψλ. 



 Ο ζεβαζκφο ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο. 
 Ζ θάιπςε ηεο αλάγθεο ηνπο γηα ειεχζεξε έθθξαζε.  

2) Ζ φιε αηκφζθαηξα ζηνπο Π.. πξέπεη λα είλαη επράξηζηε, ήξεκε, 
ζπλεξγαηηθή θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρέζεηο αιιεινζεβαζκνχ 
κεηαμχ : 

 ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ παηδηψλ. 
 ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο. 
 ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ γνλέσλ. 

3) Μέζα πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 
αγσγήο θαη ηελ νκαιή ςπρνθηλεηηθή ηνπο εμέιημε είλαη : 

 αγάπε. 
 ε εκπηζηνζχλε θαη ε θαηαλφεζε. 
 ν δηάινγνο θαη ε επεμήγεζε. 
 ε απνδνρή ηεο ηδηαηηεξφηεηαο (πνιηηηθή, εζληθή, ζξεζθεπηηθή, 

θνηλσληθή). 

Άρθρο 11 

Βαζικές Αρτές ηης παιδαγωγικής δράζης και ηοσ τώροσ : 

1. Νεπηαθφ Σκήκα : 

 Ζ κεηάβαζε ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο απηήο απφ ην ζηάδην ηνπ 
κηκεηηζκνχ ζην ζηάδην ηνπ ζπκβνιηζκνχ θαηά ην νπνίν αλαπαξάγνπλ 
ξφινπο θαη θνηλσληθά πξφηππα, νδεγεί ζηελ αλάγθε ηεο νξγάλσζεο 
ησλ λεπηαθψλ ηκεκάησλ κε γσληέο δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. βηβιηνζήθεο, 
θνπθιφζπηηνπ, πεηξακαηηζκνχ, κεηακθίεζεο, ηαηξείνπ, κπαθάιηθνπ, 
ηαρπδξνκείνπ, θεπνπξηθήο, θ.ιπ.). 

 Ζ αλάγθε ησλ παηδηψλ λα πεηξακαηηζηνχλ, λα δεκηνπξγήζνπλ, λα 
εθθξαζηνχλ θαη λα κάζνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 
δνπιεχνπλ ζε κηθξέο νκάδεο, νδεγεί ζηελ νξγάλσζε ησλ 
παηδαγσγηθψλ εξγαζηεξίσλ (π.ρ. καγεηξηθήο – δαραξνπιαζηηθήο, 
δσγξαθηθήο, πεινχ, ξπζκηθήο, ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, λεξνχ, 
ινγηθνκαζεκαηηθψλ ελλνηψλ, πξνγξαθήο, θ.ιπ.). 

ηα ηκήκαηα απηά εθαξκφδνληαη θαη Δηδηθά – Πξνγξάκκαηα (φπσο 
θπθινθνξηαθήο, κνπζεηαθήο, δηαπνιηηηζκηθήο, πεξηβαιινληνινγηθήο 
αγσγήο θ.ιπ.). 

 Πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ ν Παηδηθφο ηαζκφο δηνξγαλψλεη εμφδνπο 
παηδαγσγηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα. Δίλαη κφλν 
εκεξήζηεο θαη δελ δηαξθνχλ πέξαλ ηνπ ρξφλνπ εκεξήζηαο 
απαζρφιεζεο ζηνλ Π.. Πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηνλ/ηελ Γηεπζπληή θαη 
ηηο παηδαγσγνχο ηνπ Π.., νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ππ’ επζχλε ηνπο 
ηελ επίβιεςε ησλ παηδηψλ θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζην έξγν ηνπο 
απφ αξηζκφ γνλέσλ θαζψο επίζεο θαη απφ ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 
ηνπ ηαζκνχ. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε απηέο ρξεηάδεηαη ε γξαπηή 
ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ. Οινήκεξεο ή πνιπήκεξεο 
εθδξνκέο απαγνξεχνληαη. 

 Οη παηδαγσγνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηεο ειηθίαο απηήο λα 
απηνεμππεξεηνχληαη (ζην ηκήκα, ζηελ ηνπαιέηα, ζηελ ηξαπεδαξία, ζηελ 
απιή θ.ιπ.). 



 

1. ε φιεο ηηο ειηθίεο ε νξγάλσζε ηεο παηδαγσγηθήο δξάζεο, κε γλψκνλα 
ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, ζηεξίδεηαη ζηε δξάζε θαη ζηάζε ηνπ 
παηδαγσγνχ, πνπ πξέπεη λα είλαη ε εμήο : 

 

 λα είλαη πξνκεζεπηήο πιηθνχ θαη εξεζηζκάησλ. 
 λα βνεζήζεη ηα παηδηά ζηελ αηνκηθή εμειηθηηθή ηνπο πνξεία. 
 λα παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα, απνδνρή θαη επθαηξίεο. 
 λα δνπιεχεη καδί κε ηα παηδηά θαη φρη γηα ινγαξηαζκφ ησλ παηδηψλ. 
 λα ζπλδπάδεη ηελ νκαδηθή κε ηελ αηνκηθή απαζρφιεζε. 
 λα δίλεη ζηα παηδηά δπλαηφηεηα επηινγψλ. 
 λα κελ επηβάιιεη δηθέο ηνπ επηινγέο θαη 
 λα κελ ρξεζηκνπνηεί ηελ αληακνηβή ή ηελ ζηέξεζε, ηελ θξίζε ηεο θαιήο 

ή θαθήο δνπιεηάο θαη ηελ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα παηδηά. 

 

1. Σν πξφγξακκα πξν- λεπίσλ θαζψο επίζεο θαη ηα Δηδηθά Πξνγξάκκαηα 
Αγσγήο ζρεδηάδνληαη απφ ηελ Γηεπζχληξηα θαη ηηο παηδαγσγνχο ηνπ 
Π.. ζε ζπλεξγαζία – φπνπ ρξεηαζζεί – κε ηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο 
ησλ Π.. (θνηλσληθή ιεηηνπξγφ – παηδνςπρνιφγν θ.ιπ.). 

Άρθρο 12 

Ημερήζια Απαζτόληζη ηων Παιδιών 

 

1). ηνλ Π.. εθαξκφδεηαη εκεξήζην πξφγξακκα απαζρφιεζεο πνπ 
εμαζθαιίδεη ηελ αξκνληθή ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, ηα παηδηά πξνζεγγίδνληαη κε κέζν ηε  

ζηνξγή, ηνλ δηάινγν, ηελ επεμήγεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε. Ρεηά απαγνξεχεηαη  

ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ θαηαλαγθαζηηθή επηβνιή απφςεσλ ή επηβνιή  

ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, παξαβίαζε δε ηεο απαγφξεπζεο απηήο απνηειεί  

ζνβαξφηαην πεηζαξρηθφ παξάπησκα. Βάζεη ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο  

απαζρφιεζεο είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη νκαιή ζπλαλαζηξνθή ησλ παηδηψλ  

κεηαμχ ηνπο, ε ελίζρπζε ηεο εμειηθηηθήο ηνπο πνξείαο θαη ε εκπέδσζε 
θιίκαηνο  

ειεπζεξίαο θαη αζθάιεηαο. 

1. Σν εκεξήζην πξφγξακκα είλαη επέιηθην, ηεξνχληαη φκσο νξηζκέλα 
βαζηθά ρξνληθά ζεκεία απηνχ, φπσο πξνζέιεπζε, αλαρψξεζε ησλ 
παηδηψλ, ψξεο θαγεηνχ, δηαιείκκαηνο, αλάπαπζεο. 

 

 



Δλδεηθηηθφ πξνγξάκκα απαζρφιεζεο παηδηψλ : 

Ζκεξήζην σξνιφγην πξφγξακκα λεπίσλ (2 ½ ρξνλψλ –4 ρξνλψλ). 

 

07:30 - 08:30 : Τπνδνρή ησλ παηδηψλ. Ο παηδαγσγφο πξνηξέπεη θαη 
ελζαξξχλεη  

ηα παηδηά λα ελζσκαησζνχλ ζε νκάδεο παηρληδηνχ ή  

απαζρφιεζεο ζηηο «παηδαγσγηθέο γσληέο δξαζηεξηνηήησλ»  

ζπκβνιηθνχ ραξαθηήξα, ζηηο γσληέο γλψζεσλ (βηβιίνπ θ.ιπ.) ή  

ηνπο πξνηείλεη απαζρφιεζε κε ην νηθνδνκηθφ – θαηαζθεπαζηηθφ  

πιηθφ ή άιιν παηδαγσγηθφ πιηθφ. 

 

08:30 - 09:00 : Πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα ην πξστλφ (νκάδεο ζηελ 
ηνπαιέηα  

γηα αηνκηθή πγηεηλή, εηνηκαζία ηξαπεδαξίαο). πλερίδεηαη ε  

ππνδνρή θαη γίλεηαη ζπδήηεζε, ζπλαηζζεκαηηθέο αληαιιαγέο  

κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ηνπ παηδαγσγνχ. 

 

09:00 - 09:30 : Πξστλφ. Σα παηδηά – κε νκάδεο εξγαζίαο – ζπκκεηέρνπλ ζην  

ζεξβίξηζκα θαη ζηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ηξαπεδαξίαο. 

 

09:30 - 10:00 : Ο παηδαγσγφο πξνγξακκαηίδεη θαη ζπδεηά κε ηα παηδηά ηηο  

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εκέξαο. Μνπζηθνθηλεηηθέο – ξπζκηθέο  

δξαζηεξηφηεηεο, αζθήζεηο ρσξνχ. 

 

10:00 - 11:00 : Παξάιιεια ή κεκνλσκέλα εξγαζηήξηα δσγξαθηθήο, 
θνιιεηηθήο,  

θνπθινζεάηξνπ, ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, λεξνχ, πεινχ,  

θεπνπξηθήο, καγεηξηθήο, νηθνινγηθνχ πεηξακαηηζκνχ θ.ιπ. ή  

παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ραξαθηήξα. 

 



11:00 - 12:00 : Γηάιεηκκα ησλ παηδηψλ – εθ πεξηηξνπήο αλά έλα ή δχν 
ηκήκαηα  

 δηάξθεηαο γχξσ ζηα 30 ιεπηά. Πξνεηνηκαζία γηα ην  

κεζεκεξηαλφ (αηνκηθή πγηεηλή). Διεχζεξε απαζρφιεζε ζηηο 
«γσληέο», ή νκαδηθά παηρλίδηα ζηελ ηάμε θαη ζηελ απιή, 
ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξναλάγλσζε – Πξνγξαθή 
– Πξναξίζκεζε.  

 

12:00 - 13:00 : Μεζεκεξηαλφ θαγεηφ. Σα παηδηά κε νκάδεο εξγαζίαο  

ζπκκεηέρνπλ ζην ζεξβίξηζκα θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο  

ηξαπεδαξίαο. Αηνκηθή πγηεηλή κεηά ην θαγεηφ – βνχξηζηζκα  

δνληηψλ. 

 

13:00 - 13:30 : ηαδηαθή αλαρψξεζε ησλ παηδηψλ πνπ θεχγνπλ λσξίο. 
Ήζπρεο  

δξαζηεξηφηεηεο (άθνπζκα κνπζηθήο, αθήγεζε παξακπζηνχ,  

κπζνπιαζία, ηξαγνχδη, δηάβαζκα βηβιίνπ). Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο  

γσληέο γλψζεσλ – πιεξνθφξεζεο. Παηρλίδηα κε ην ιφγν.  

Πξναλαγλσζηηθέο αζθήζεηο. Παηρλίδηα γηα ηελ εμέιημε ηεο  

αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ. Παληνκίκα.  

Απηνζρεδηαζκνί, θαληαζία. 

13:30 - 15:00 : Αλάπαπζε. 

15:00 - 15:30 : Απνγεπκαηηλφ. Διεχζεξε απαζρφιεζε. Σαθηνπνίεζε ησλ  

ηάμεσλ. Αλαρψξεζε. 

Σν παξαπάλσ πξφγξακκα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε 
επηκέξνπο ειηθίαο. Γηα παξάδεηγκα ηα παηδηά ειηθίαο 2 ½ ρξνλψλ – 3 ½ 
ρξνλψλ έρνπλ αλάγθε πεξηζζφηεξσλ ςπρνθηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
γεληθά δξαζηεξηνηήησλ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο ή ηα παηδηά 4  ρξνλψλ κπνξνχλ 
θαη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θχθινπο πξναλαγλσζηηθψλ – πξνγξαθηθψλ – 
πξνκαζεκαηηθψλ αζθήζεσλ. 

Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη : έλλνηεο ρψξνπ, ρξφλνπ (ην ζψκα ζην ρψξν 
θαη ην ρξφλν). Μεγέζε, ζρήκαηα, ρξψκαηα, Πξνγξαθή, πξναλάγλσζε, 
ινγηθνκαζεκαηηθέο έλλνηεο, αληηζηνηρίεο «δηαδξνκέο», «αγψλεο», «κνπζηθή θαη 
ξπζκηθή», παξακπζνζαιάηα, κπζνπιαζία «αγψλεο», εηθαζηηθά 
(πεινθαηαζθεπέο, δσγξαθηθή, θφιια, ςαιίδη γχξσ ζηα 3 ρξφληα), ζέαηξν 
ζθηψλ, ρνξφο, «παηρλίδη» κε ηε γξακκαηηθή. 



 Ζ πξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ αξρίδεη ζηηο 07:30 π.κ. θαη ιήγεη ηελ 08:30 
π.κ. 

Μεηά ηελ ψξα απηή δελ γίλνληαη δεθηά λήπηα εθηφο εμαηξεηηθψλ 
πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο νη γνλείο ζα εηδνπνηήζνπλ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 
Π.. 

 Ζ απνρψξεζε αξρίδεη κεηά ην κεζεκεξηαλφ γεχκα θαη νινθιεξψλεηαη 
ζηηο 15:30 κ.κ. 

 Οη γνλείο παξαδίδνπλ θαη παξαιακβάλνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ηηο 
παηδαγσγνχο. Σα παηδηά κπνξνχλ λα παξαδίδνληαη θαη λα 
παξαιακβάλνληαη απφ άιιν πξφζσπν πνπ ππνδεηθλχεηαη κε γξαπηή 
εμνπζηνδφηεζε απφ ην γνλέα. 

Άρθρο 13 

Γιαηροθή Παιδιών 

 

1. ηα λήπηα ηνπ ηαζκνχ παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 
ηξνθή (πξστλφ θαη κεζεκεξηαλφ θάζε εκέξα). Σν δηαηηνιφγην ησλ 
παηδηψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο παηδηαηξηθέο απφςεηο 
γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ησλ παηδηψλ. 

 

Χο βάζε γηα ην πνζνζηνιφγην ηξνθίκσλ θαη δηαηηνινγίνπ ιακβάλεηαη ην  

πεξηιακβαλφκελν ζηελ ππ’ αξηζκφ Γ2α/νηθ. 4108/1998 Απφθαζε Τπνπξγνχ  

Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 546 η.Β΄). 

Σν πξφγξακκα δηαηξνθήο αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηαζκνχ θαη  

ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά νη γνλείο. 

Ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ ρνξήγεζε ζηα παηδηά λσπψλ θξνχησλ 
θαη  

ιαραληθψλ, λσπνχ θξέαηνο θαη ςαξηψλ, γαιαθηνκηθψλ πξντφλησλ, θ.ιπ. ζε  

επαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο πνζφηεηεο, φπσο επίζεο ε κε ρνξήγεζε εηδψλ  

δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ ζπληεξεηηθέο ρξσζηηθέο, ηερλεηά γιπθαληηθέο θ.ιπ.  

νπζίεο. 

2. Σν εβδνκαδηαίν δηαηηνιφγην ησλ παηδηψλ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 
Γηεπζπληή ηνπ Π.. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παηδίαηξν, είηε ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Τγείαο, είηε ζπλεξγάηε   ηνπ Π.. 

3. Ζ ηξνθή παξαζθεπάδεηαη ζην καγεηξείν ηνπ Π.. 

 

Άρθρο 14 

Ιαηρική Παρακολούθηζη 



1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ, απνηειεί παξάιιειε 
ππνρξέσζε, πξνο ηελ αληίζηνηρε νηθνγελεηαθή, ηνπ παηδηθνχ ηαζκνχ 
θαη ζα ελεξγείηαη απφ Παηδίαηξν είηε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, 
είηε ζπλεξγάηε ηνπ Παηδηθνχ ζηαζκνχ ν νπνίνο ζα ηνλ επηζθέπηεηαη κηα 
θνξά ηελ εβδνκάδα. 

2. Γηα θάζε παηδί ζα ηεξείηαη Φάθεινο Τγείαο πνπ ζα ελεκεξψλεηαη απφ 
ην γηαηξφ. 

3. Μηα (1) θνξά ην κήλα ζα θαινχληαη νη γνλείο ζε ελεκεξσηηθέο 
ζπγθεληξψζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πγηεηλήο ησλ παηδηψλ. 

4. Ζ πεξηθξνχξεζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ ζα απνηειεί επίζεο 
ππνρξέσζε θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηαζκνχ, ην νπνίν ζα 
εθαξκφδεη πηζηά φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη 
ζα επζχλεηαη γηα θάζε ακέιεηα ή παξάιεηςε πνπ κπνξεί λα έρεη 
επίπησζε ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ ζα 
ππνβάιιεηαη θάζε ηξείο κήλεο ζε πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ έιεγρν,ζα 
εθνδηάδεηαη δε κε εηδηθφ αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο πνπ ζα ζεσξείηαη απφ 
ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία. 

 

Άρθρο 15 

Προζωπικό 

Ζ πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ ζα γίλεηαη κε ηηο 
ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ πξφζιεςε 
πξνζσπηθνχ ζε ΝΠΗΓ (Κνηλσθειήο Δπηρεηξήζεηο Γήκσλ). 

Άρθρο 16 

Γενικά Καθήκονηα Προζωπικού 

   Σν πξνζσπηθφ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ ζα είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπκβάιιεη 
κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα θαιιηεξγεί θαη ζα 
αλαπηχζζεη πεξαηηέξσ ηηο γλψζεηο ηνπ παξαθνινπζψληαο ηηο επηζηεκνληθέο 
εμειίμεηο θαη γεληθά λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαζέηνπλ επζπλείδεηα. 

Άρθρο 17 

Διδικά Καθήκονηα και Αρμοδιόηηηες Προζωπικού 

   Δλδεηθηηθά ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ ζα 
πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

1. Παηδαγσγηθφ Πξνζσπηθφ: 

o Φξνληίδεη γηα ηε ζσζηή ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη ςπρνθηλεηηθή εμέιημε 
ησλ παηδηψλ κε εμαηνκίθεπζε ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα 
κε ηελ ειηθία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Να απαζρνιεί ηα παηδηά ζχκθσλα 
κε ην εκεξήζην πξφγξακκα απαζρφιεζεο. 

o Δηζεγείηαη ηηο αλάγθεο εθνδηαζκνχ ησλ αηζνπζψλ γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ πξνγξάκκαηνο κε είδε (παηρλίδηα,είδε θαζαξηφηεηαο θιπ) 

Γ) Βνεζά ηα θηινμελνχκελα παηδηά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ 
ηνπο αλαγθψλ. Θα παξαθνινπζεί ηε δηαηξνθή θαη ηελ θαζαξηφηεηά ηνπο, 
ελζαξξχλνληαο ηελ απηνεμππεξέηεζή ηνπο. 



Γ) Δλεκεξψλεη ηνπο αξκφδηνπο θαη ηνλ Παηδίαηξν γηα θάζε χπνπην 
ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπο πεξηζηαηηθφ. 

Δ) Σεξεί βηβιίν παξνπζίαο ησλ παηδηψλ θαη ζα ελεκεξψλεη αξκνδίσο γηα 
ηηο θαζπζηεξήζεηο παηδηψλ ζηελ πξνζέιεπζή ηνπο είηε ζηηο απνπζίεο 
ηνπο. 

Σ) Λφγσ ηεο επαθήο ηνπ κε ηα παηδηά ζα πξνζθέξεη ζ΄απηά κε ππνκνλή 
θαη ζηνξγή φιεο ηηο δπλαηφηεηεο γηα λα αλαπηχμνπλ  ηελ πξνζσπηθφηεηά 
ηνπο επηδηψθνληαο ζπλερψο λα δεκηνπξγήζνπλ ζ΄απηά ηθαλφηεηα 
ζπγθέληξσζεο, απηελέξγεηαο, εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηηο 
πξνζσπηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο. ε θακία πεξίπησζε θη γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν δελ επηηξέπεηαη ε θαθή κεηαρείξηζε ησλ παηδηψλ (εθθνβηζκφο , 
ζσκαηηθή πνηλή). 

Ε) Δλεκεξψλεη κηα (1) θνξά ην κήλα ηνπο γνλείο γηα ηε γεληθή, ζθαηξηθή 
εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη δηαηεξεί αξκνληθή ζρέζε κε απηνχο. 

2. Βνεζφο Παηδαγσγνχ: 

  Θα βνεζά ην πξνζσπηθφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζε φια ηα 
θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παίξλεη απφ απηφ. ε 
πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, 
αληηθαζηζηά απηφ απεπζπλφκελεο ζηνλ Τπεχζπλν  ηνπ ηαζκνχ γηα 
βνήζεηα θαη ππνζηήξημε. 

3.Ο/Ζ Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο: 

   πκβάιιεη ζηελ πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ 
ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο εθφζνλ ζηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε απηφ δεηεζεί ή είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ αλαγθαίν. Θα 
πξαγκαηνπνηεί ηηο θνηλσληθέο έξεπλεο ζε ζπλεξγαζία κε ην παηδαγσγηθφ 
πξνζσπηθφ κε ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή. Θα ζπλεξγάδεηαη κε 
ηνλ Παηδίαηξν ηνπ ηαζκνχ. 

4.Ζ Μαγείξηζζα ή Μάγεηξαο: 

o  Θα είλαη ππεχζπλε/λνο γηα ην καγεηξείν θαη ηελ επηκειεκέλε θαη 
έγθαηξε Παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ, ζχκθσλα κε ην δηαηηνιφγην. 
Δπηκειείηαη ηδηαηηέξσο γηα  ηελ ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ πγηεηλήο 
ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο θαγεηνχ, εηζεγνχκελε/λνο θάζε 
ζρεηηθφ κέηξν. 

o Παξαιακβάλεη θαζεκεξηλά απφ ην Γηαρεηξηζηή βάζεη 
ππεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο ηελ αλαγθαία πνζφηεηα πιηθψλ γηα 
ην εκεξήζην θαγεηφ κε βάζε ην δηαηηνιφγην θαη ππνγξάθεη ην 
ζρεηηθφ δειηίν. 

Γ) Σαθηνπνηεί ηα καγεηξηθά ζθεχε θαη είδε εζηηάζεσο θαη θξνληίδεη                 
γηα ηελ θαιή θαηάζηαζή ηνπο επζπλφκελε/λνο γηα θάζε απψιεηα ή 
αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή. 

Γ) Πξνηείλεη ηελ ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ ζεσξεί απαξαίηεην γηα ηελ 
θαιή ιεηηνπξγία ηνπ καγεηξείνπ. 

 

5. Ζ Βνεζφο Μαγεηξείνπ ή Μαγείξηζζαο ή  Σξαπεδνθφκνο: 



Φξνληίδεη ηε δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ ζηα παηδηά θαη ζα θξνληίδεη γηα ηε 
ζπγθέληξσζε ησλ εηδψλ εζηίαζεο κεηά ην ηέινο ηνπ. Δπίζεο ζα βνεζά 
ηελ καγείξηζζα ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ. 

6. Σν Πξνζσπηθφ Καζαξηφηεηαο-Βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ, ζα εθηειεί ηηο 
εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαζψο  θαη θάζε άιιε 
βνεζεηηθή εξγαζία πνπ ζα ηνπ αλαηίζεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ 
ηαζκνχ. Υξεζηκνπνηεί πιηθά θαζαξηφηεηαο πνπ παξαιακβάλεη απφ 
ηνλ Γηαρεηξηζηή κε ππεξεζηαθφ ζεκείσκα. 

7. Ο Παηδίαηξνο πνπ ζα ζπκβάιιεηαη κε ην ηαζκφ κε ζχκβαζε 
έξγνπ,έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 

Α) Θα εμεηάδεη θαηά δηαζηήκαηα θαη θαη΄ειάρηζην φξην κηα θνξά ηελ 
εβδνκάδα φια ηα παηδηά ηνπ ηαζκνχ, ζα παξαθνινπζεί  ηελ αλάπηπμή 
ηνπο,ζεκεηψλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ αηνκηθή θαξηέια θάζε 
παηδηνχ. 

Β) Θα παξαθνινπζεί ζπλεξγαδφκελνο κε ηνλ/ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγφ 
θαη ηνλ Φπρνιφγν ηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

Γ) Θα εηζεγείηαη γηα ηελ δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ 
ηνπ παηδηνχ πνπ απνπζίαζε απφ ζνβαξή αζζέλεηα κε βάζε ην ηαηξηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηελ πξνζσπηθή 
ηνπ εμέηαζε. 

Γ) Θα ππνδεηθλχεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πγηεηλή 
ησλ παηδηψλ θαη γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηαζκνχ. Θα 
δηαηεξεί ζην ηαζκφ πξφρεηξν θαξκαθείν θαη γηα θάζε έθηαθην 
πεξηζηαηηθφ ζα παξέρεη ηελ ππεξεζία ηνπ. 

8. Ο/Ζ Φπρνιφγνο ηνπ ηαζκνχ, ζα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 
ζε ζέκαηα ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ θαη γνλέσλ 
ζπλεξγαδφκελνο ζηελά κε ηνλ Παηδίαηξν,ηνλ/ηελ Κνηλσληθή Λεηηνπξγφ 
θαη ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο ζα βνεζά θαη ζπκβνπιεχεη ην  
παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπο 
κε δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο ζπλαληήζεηο. 

9. Ο Οδεγφο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ παηδηψλ 
πξνο θαη απφ ηνλ ηαζκφ, ζα είλαη ππεχζπλνο  γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε 
θαη θαζαξηφηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ ηαζκνχ θαη ζα ηεξεί ζρνιαζηηθά 
ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη ηνπο φξνπο αζθαινχο κεηαθνξάο 
ησλ παηδηψλ. Θα εθηειεί εμσηεξηθέο εξγαζίεο ηνπ ηαζκνχ ζην 
κεζνδηάζηεκα ησλ κεηαθνξψλ. 

10. Σελ Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή εξγαζία ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ ζα αζθεί 
ν Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο θαη εάλ δελ ζα ππάξρεη ηα θαζήθνληα απηά ηα 
αζθεί ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ν 
νξηδφκελνο ππάιιεινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 109 ηνπ Ν. 1188/81 
φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Ο αλσηέξσ ππάιιεινο ζ΄αζθεί ηα αθφινπζα 
θαζήθνληα: 

1. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνλ έγθαηξν 
εθνδηαζκφ ηνπ ηαζκνχ κε ηα αλαγθαία ηξφθηκα θαη ινηπά 
πιηθά, γηα ηελ θαιή θχιαμε,ζπληήξεζε θαη δηάζεζή ηνπο θαζψο 
θαη γηα ηελ ινηπή ελ γέλεη πεξηνπζία ηνπ ηαζκνχ, ζχκθσλα κε 
ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ.. 

2. Θα ζπληάζζεη ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ ηαζκνχ θαη ζα ππνινγίδεη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
ηπρφλ πξφζζεηεο ακνηβέο (ππεξσξίεο θιπ) πνπ ζα πξνθχπηνπλ. 



Γ) Θα ηεξεί φια ηα βηβιία δηαρείξηζεο ζηα νπνία θαηαρσξεί φιεο ηηο 
απφ ην λφκν απαηηνχκελεο εγγξαθέο. 

Γ) Ζ Σακεηαθή  δηαρείξηζε ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ ζα αζθείηε απφ 
ηελ εηδηθή ηακηαθή ππεξεζία ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ.. 

Δ) Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε γεληθά ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 
Παηδηθνχ ηαζκνχ ηε ζπγθέληξσζε ησλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, 
φισλ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ έηζη ψζηε 
λα είλαη επρεξήο ν έιεγρνο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζε νπνηνδήπνηε 
ρξφλν. 

Σ) Θα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ γηα 
ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνπ 
ηζνινγηζκνχ,ηνπ ηαζκνχ εηζεγνχκελνο εγθαίξσο ηπρφλ 
αλακφξθσζή ηνπ. 

Ε) Θα εθηειεί θάζε άιιε εξγαζία δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο πνπ ζα 
ηνπ αλαηίζεηαη. 

 

Άρθρο 18 

Διδικοί Κανόνες  για ηο  Προζωπικό 

 

1.Οη ψξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Παηδηθνχ   
ηαζκνχ ζα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ.  θαη είλαη αλάινγεο κε ην σξάξην εξγαζίαο θαη ηηο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ. 

2. Απαγνξεχεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην ηαζκφ θαηά 
ηηο εξγάζηκεο ψξεο. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξνί 
πξνζσπηθνί ή ππεξεζηαθνί ιφγνη, ζα επηηξέπεηαη νιηγφσξε 
απνκάθξπλζε ηνπ ππάιιεινπ, κεηά απφ εηδηθή άδεηο ηνπ Γηεπζπληή. 

3. Σν πξνζσπηθφ δηθαηνχηαη δηαηξνθήο απφ ην ίδην θαγεηφ πνπ 
παξαζθεπάδεηαη γηα ηα θηινμελνχκελα παηδηά. Ζ δηαηξνθή απηή δελ 
ζεσξείηαη έκκεζε κηζζνινγηθή παξνρή ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά 
απνβιέπεη ζηε εμππεξέηεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ. 
Καηά ζπλέπεηα δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε ζην πξνζσπηθφ, θαγεηνχ 
ζε ρξήκα ή ζε είδνο ή ε ρσξηζηή παξαζθεπή θαγεηνχ γηα ην 
πξνζσπηθφ. 

 

Άρθρο 19 

Προϋπολογιζμός-Γιατείρηζη-Έργα-Προμήθειες 
 

1. Ο Πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ ηαζκνχ ζα 
πξνζδηνξίδεη ηα έζνδα θαη ζα θαζνξίδεη ηα φξηα ησλ εμφδσλ γηα 
θάζε νηθνλνκηθφ έηνο, ην νπνίν αξρίδεη ηελ πξψηε Ηαλνπαξίνπ 
θαη ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

2. Ο Πξνυπνινγηζκφο ζα εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ.  θαη γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζα 
απαηηείηαη γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ κε αλάινγε 



εθαξκνγή φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εγθξίζεηο πξνυπνινγηζκνχ 
δηαηάμεσλ. 

3. Οη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην Γήκν ζρεηηθά κε ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ, ηελ ηακεηαθή ππεξεζία,ηα δάλεηα, ηελ 
πεξηνπζία θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ 
Παηδηθφ ηαζκφ ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ.. 

4. Γηα ηα έξγα θαη ηηο κειέηεο έξγσλ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο, πεξί έξγσλ κειεηψλ Οξγαληζκψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

5. Οη πξνκήζεηεο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα 
κε ηηο θάζε θνξά ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γήκνπ. 

6. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζηελ δηάξθεηα ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ. ζα 
έρεη ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πνπ 
απνζθνπνχλ ζηε βαζηθή εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Παηδηθνχ 
ηαζκνχ θαη ζα ελεξγεί ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε κε πηζηή ηήξεζε 
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία. 

Άρθρο 20 

    Κάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ παηδηθνχ ηαζκνχ 
θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ξπζκίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Σξνηδελίαο. 

 

 


