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ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΑ 

ΧΩΡΟΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΑΠΟ2,5 ΕΤΏΝ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ: 

 
• Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα 

επιστημονικά δεδομένα.  
• Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτύσσονται σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.  
• Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, 
προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.  
• Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό 
στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.  
• Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.  
• Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς. 
 

 
 

 

 
ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΜΑΣ 

 

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, 

απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από 

μεταδοτικά νοσήματα. 

  Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες 

εγγράφονται στο Σταθμό, Σταθμούς υπό προϋποθέσεις και εφόσον έχουν τη 

δυνατότητα ένταξης σε κοινό πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Η δυνατότητα 

αυτή πρέπει να αναφέρεται σε ιατρική γνωμάτευση-έκθεση Κρατικού Νοσηλευτικού 

Ιδρύματος ή αρμόδιας Δημόσιας Υπηρεσίας και της σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας 

κατόπιν ελέγχου και συνεννόησης με την οικογένεια. 

 Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το  Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει 

απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και 

όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα 

συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο 

του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του 

παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες 

ιατρικές εξετάσεις 

 Για τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες που φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό δεν 

εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα, αλλά το πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού. 

 Όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παιδιά εμφανίσουν ειδικές δυσκολίες, η 

υπηρεσία επιλαμβάνεται μέσω των αρμοδίων της οργάνων και εισηγείται για την 

συνέχιση ή μη της φιλοξενίας τους. 
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Ειδικότερα: 

 

 Στα Παιδικά Τμήματα γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους 

στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο). 

 Η απαιτούμενη ηλικία πρέπει να συμπληρώνεται κατά την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης 

του σχολικού έτους. 

 Τα εγγραφόμενα νήπια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ζαχάρως 
και εγγράφονται κατά προτεραιότητα μοριοδοτούμενα (δημότες και κάτοικοι). 

 Δεν αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή ή λόγω 

της εργασίας ενός ή και τον δυο γονέων εντός των ορίων του Δήμου Ζαχάρως σε 

συνδυασμό με ύπαρξη κενής θέσης. 

 Κατά την εγγραφή πραγματοποιείται μοριοδότηση με την οποία επιλέγονται κατά 

προτεραιότητα τα παιδιά εργαζομένων γονέων και τα παιδιά οικογενειών που ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 

Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου 

πραγματοποιείται με απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον συντρέχουν οι 

κάτωθι περιπτώσεις: 
 

 Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι Γονείς/Κηδεμόνες των παιδιών . 

 Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών, τα 

οποία δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από το Σταθμό. 

 Όταν δεν καταβάλλεται από τους Γονείς/Κηδεμόνες η οικονομική τους συμμετοχή, εφόσον 

αυτή προβλέπεται, για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει 

σοβαρός λόγος. 

 Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές προφορικές και έγγραφες ειδοποιήσεις 

στους γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα, τους όρους λειτουργίας του 

Τμήματος και τις κοινώς εννοούμενες κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές. 

 Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μηνός συνεχόμενα απουσιάζουν τα παιδιά 

αδικαιολόγητα από τον Σταθμό και εφόσον ειδοποιηθούν οι Γονείς/Κηδεμόνες. 

 Όταν το παιδί συμπληρώνει την ηλικία εγγραφής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση (στο 

τέλος κάθε περιόδου). 

 Η κενή θέση συμπληρώνεται αυτόματα από το πρώτο επιλαχόν παιδί όπως αυτό ορίζεται 

στον πίνακα κατάταξης - μοριοδότησης του Σταθμού της ίδιας ηλικιακής ομάδας για την 

εύρυθμη και παιδαγωγικά σωστή λειτουργία των τμημάτων. 
 

 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΑΣ 

 

 Η λειτουργία των Σταθμών ξεκινά από τις 7:00 το πρωί και λήγει στις 15:00 το απόγευμα 

(07:00 π. μ. – 15:00 μ. μ.). 

 Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου 

του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
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 Οι  Σταθμοί δεν λειτουργεί από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου, καθώς και από τη 
Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.  

   Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Τριών 
Ιεραρχών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του Σταθμού και την ημέρα εθνικής 
εορτής.  

 Με απόφαση της Διοίκησης είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας Παιδικών Σταθμών λόγω 

απολύμανσης/ απεντόμωσης ή δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων σοβαρών λόγων που 

επικαλείται στην απόφαση της. 

 Οι παιδικοί Σταθμοί τηρούν στο ακέραιο τις επίσημες οδηγίες και διατάξεις που τους 

αφορούν σχετικά με τα μέτρα που ανακοινώνονται από τα συναρμόδια υπουργεία σχετικά 

με την αποτροπή της διάδοσης του νέου Κορονοϊού. 

 Σε περίπτωση απουσίας ή καθυστέρησης στην προσέλευση του παιδιού οι γονείς οφείλουν 

να ενημερώνουν την Προϊσταμένη του Σταθμού. Δεν είναι αποδεκτή η κατ’ εξακολούθηση 

καθυστερημένη προσέλευση και αποχώρηση. 

 Μετά το τέλος της προσέλευσης η πόρτα θα παραμένει κλειστή για λόγους ασφάλειας. 

 Τα παιδιά παραλαμβάνονται από το Γονέα / Κηδεμόνα ή άλλο ενήλικο πρόσωπο που 

υποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Γονέα / Κηδεμόνα νομίμως εξουσιοδοτημένο και 

θα είναι υποχρεωμένο να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα, ενώ κάθε αλλαγή προσώπου θα 

πρέπει να γνωστοποιείται στο Σταθμό εγγράφως και άμεσα. 

 
Οι Παιδικοί  Σταθμοί μας, ανάλογα με την υποδομή τους συγκροτούνται ως εξής: 

 

Παιδικοί Σταθμοί: 

α) τμήμα  από 2,5 ετών έως 3 ετών 

β) τμήμα από 3 ετών  έως την εγγραφή τους σε νηπιαγωγείο  
 

ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Η οργάνωση της παιδαγωγικής δράσης με γνώμονα τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών 

στηρίζεται στην στάση και τη δράση του παιδαγωγού η οποία περιγράφεται ως εξής: 

ο/η Παιδαγωγός Προσχολικής αγωγής πρέπει: 

 Να είναι φορέας ποικίλων υλικών και ερεθισμάτων. 

 Να βοηθά τα παιδιά στην ατομική εξελικτική τους διαδρομή. 

 Να παρέχει συναισθηματική ασφάλεια, αποδοχή και ευκαιρίες. 

 Να δουλεύει συνεργατικά με τα παιδιά και όχι για λογαριασμό τους. 

 Να συνδυάζει την ατομική με την ομαδική απασχόληση. 

 Να παρέχει στα παιδιά δυνατότητα επιλογών. 

 Να μην χρησιμοποιεί τη στέρηση ή την υλική ανταμοιβή. 

 Να αποδέχεται και μην κρίνει την «δουλειά» του παιδιού. 

 Το πρόγραμμα απασχόλησης βρεφών και νηπίων, το οποίο εκπονείται ανάλογα με τα 

ειδικά χαρακτηριστική της ομάδας, καθώς επίσης και τα ειδικά προγράμματα αγωγής 

σχεδιάζονται από τις Προϊσταμένες των Τμημάτων, τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

καθώς και από Παιδαγωγούς οι οποίοι μπορούν από κοινού να συμμετέχουν σε 

αντίστοιχη ομάδα ή επιτροπή. 
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Ημερήσιο Πρόγραμμα παιδιών 
 

Το ημερήσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις αλλαγές των 

εποχών, τις καιρικές συνθήκες, σε βιωματικά περιστατικά και στην δυναμική της ομάδας. 

Ωστόσο, το ωρολόγιο πρόγραμμα πρέπει να τηρείται προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

εύρυθμη λειτουργία των Σταθμών και να δημιουργείται το αίσθημα της ασφάλειας και της 

χρονικής διαδοχής στα φιλοξενούμενα παιδιά καθώς μόνο έτσι μπορούν να κατανοήσουν την 

έννοια του χρόνου. 
 

 Σταθερά χρονικά σημεία αποτελούν οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, οι 

οποίες πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, οι ώρες του πρωινού, του γεύματος, η ώρα 

της ελεύθερης απασχόλησης και η ώρα της μεσημβρινής ανάπαυσης. 

 Το ημερήσιο πρόγραμμα, έχοντας σταθερά τα σημεία που αναφέρθηκαν, σε 

συνδυασμό με τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα, εξασφαλίζει την αρμονική 

σωματική, ψυχική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. 

 Στα πλαίσια του Προγράμματος, τα παιδιά προσεγγίζονται έχοντας ως μέσο την 

παιγνιώδη παιδαγωγική πρακτική, τον διάλογο και την διάθεση επεξήγησης, με 

στοργή, υπομονή, γνώση και αγάπη. 

 Βάση του Προγράμματος είναι η ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους 

μέσα από το παιχνίδι και τις παιγνιώδεις δράσεις καθώς και η εμπέδωση κλίματος 

αποδοχής, ισονομίας, ελευθερίας και ασφάλειας καθώς τα μεγαλύτερα παιδιά από 

τον Γνωστικό Εγωκεντρισμό θα ξεκινήσουν να αποκτούν ενδιαφέρον και για τα 

συναισθήματα και τις επιδιώξεις των ομηλίκων της ομάδας τους (ενσυναίσθηση, 

κοινωνικοποίηση και απόκτηση Θεωρίας του Νου). 

 
 

 
Ενδεικτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα Απασχόλησης παιδιών 

 

 

β) Για τα νήπια: 
 

7:00 π.μ.–08:45 π.μ.: Προσέλευση - Υποδοχή των παιδιών. Ελεύθερες δραστηριότητες στις 

γωνιές δραστηριοτήτων. 

8:45 π.μ.–9:00π.μ.: Προετοιμασία των παιδιών για το πρωινό. Ατομική υγιεινή, προετοιμασία 

τραπεζαρίας. 
 

9:00π.μ.–9:30π.μ.: Ομάδες εργασίας για συμμετοχή στο σερβίρισμα και την τακτοποίηση της 

τραπεζαρίας. Πρωινό φαγητό. 
 

9:30π.μ.-10:00π.μ.: Συζήτηση με τα παιδιά και Προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της 

ημέρας, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, ρυθμική και ασκήσεις στο χώρο. 
 

10:00π.μ.-11:00π.μ.: Οργανωμένη θεματική ή διαθεματική δραστηριότητα, παράλληλα ή 

μεμονωμένα εργαστήρια ζωγραφικής, κολλητικής, κουκλοθέατρου, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, 

πηλού, κηπουρικής μαγειρικής κλπ., παροχή φρέσκων φρούτων για πρόγευμα. 
 

11:00π.μ.-12:00π.μ.: Διάλειμμα (μη κατευθυνόμενο παιχνίδι) των παιδιών διάρκειας περίπου 30 

λεπτών. Ελεύθερες δραστηριότητες ή ομαδικά παιχνίδια. Προγραφικές, προαναγνωστικές και 

προμαθηματικές ασκήσεις με παιγνιώδη προσέγγιση. Ελεύθερο και συμβολικό παιχνίδι στις 

γωνιές δραστηριοτήτων. Προετοιμασία για το μεσημεριανό φαγητό. Ατομική υγιεινή πριν από το 
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γεύμα. 
 

12:00π.μ.–12:30 μ.μ.: Μεσημβρινό γεύμα. Ομάδες εργασίας για συμμετοχή στο σερβίρισμα, 

τακτοποίηση τραπεζαρίας, δεξιότητες συνεστίασης. Ατομική υγιεινή μετά το γεύμα. 
 

12:300μ.μ.–14:45 μ.μ.: Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών . Οργανωμένες δραστηριότητες στις 

γωνιές όπως παραμύθι, ανάγνωση παιδικών βιβλίων, ακρόαση απαλής μουσικής, παιχνίδια 

αντιληπτικής ικανότητας, παιχνίδι στις γωνιές γνώσεων και επιτραπέζια παιχνίδια (puzzles, 

memos, τόμπολες ταύτισης, ενσφηνώματα κλπ) 
 

 

 
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΑΣ 
 

 Το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους ξεκινά η λειτουργία των Σταθμών με την προσαρμογή των 

παιδιών σε αυτή την καινούρια συνθήκη. Η προσαρμογή είναι η εναρκτήρια παιδαγωγική 

δραστηριότητα και η επιτυχία της καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή ένταξη των 

παιδιών στη ζωή του Σταθμού. 

 Τα βρέφη και τα νήπια προσέρχονται για ολιγόωρη παραμονή στο Σταθμό με σταδιακή 

κλιμάκωση των ωρών παραμονής τους ανάλογα με τον ατομικό τους ρυθμό. Βασικός στόχος 

είναι η αβίαστη προσαρμογή των παιδιών ώστε περίπου στο τέλος της τρίτης εβδομάδας 

προσέλευσης τους, να μπορούν να παραμένουν στον σταθμό περισσότερες ώρες. 

 Συνήθως, μετά το πέρας του Σεπτεμβρίου σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν προσαρμοστεί και 

προσέρχονται στους Σταθμούς στο πλήρες επιθυμητό τους ωράριο. 

 Εάν κάποιο παιδί εγγραφεί αργότερα, για την προσαρμογή του προβλέπεται να ακολουθηθεί 

επακριβώς η εν λόγω ισχύουσα παιδαγωγική διαδικασία 

 Για να επιτευχθεί ομαλή προσαρμογή απαιτείται πλήρης συνεργασία της οικογένειας με το 

προσωπικό των Σταθμών και αποδοχή από τους γονείς των παιδαγωγικών συμβουλών που 

δέχονται από τον/την Προϊστάμενο/η και τους παιδαγωγούς της δομής. 

 Κατά την συγκεκριμένη περίοδο οι γονείς πρέπει να φροντίσουν να έχουν οργανώσει το 

πρόγραμμά τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην διαδικασία της 

προσαρμογής του παιδιού τους. 

 Στην περίοδο της προσαρμογής οι γονείς δεν επιτρέπεται να παραμένουν στο χώρο του 

Σταθμού για παιδαγωγικούς λόγους αλλά και με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της 

διασποράς του Νέου Κορονοϊού. 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

 Στα βρέφη και τα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά 

διατροφή (πρωινό, πρόγευμα -συνήθως φρούτα εποχής και μεσημεριανό γεύμα κάθε 

ημέρα.  

 Το διαιτολόγιο των παιδιών  καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές επιταγές 

και την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή διατροφή των παιδιών. Το διαιτολόγιο 

εκπονείται από την/τον Παιδίατρο, τον Προϊστάμενο  του Σταθμού. 

 Αναρτάται δε, σε εμφανές σημείο του Σταθμού για άμεση ενημέρωση των γονέων. 

 Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών 

και νωπού κρέατος ενώ το ψάρι που προσφέρεται είναι κατεψυγμένο (εξαιτίας 

λειτουργικών και υγιεινολογικών ιδιαιτεροτήτων), γαλακτοκομικών προϊόντων κλπ. σε 
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επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες. Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για την 

αποφυγή χορήγησης ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικά, χρωστικές και 

γλυκαντικές ουσίες. 

 Το διαιτολόγιο μας το οποίο είναι βασισμένο στην Μεσογειακή Διατροφή, προάγει την 

υγιεινή θρέψη ενώ συνάδει και υποστηρίζει οργανικά τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών. 

 Κατά τον τρόπο παρασκευής των γευμάτων τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής 

όπως ισχύουν κάθε φορά και το περιεχόμενο του διαιτολογίου προσαρμόζεται στις εποχές. 

 Προωθείται η ποικιλία στα γεύματα στον τρόπο παρασκευής τους ώστε τα παιδιά να τα 

καταναλώνουν ευχάριστα και να εξοικειώνονται με όλες τις ομάδες τροφίμων. 

 Σε περίπτωση τροφικής δυσανεξίας ή αλλεργίας κάποιου παιδιού, οι Γονείς/Κηδεμόνες 

προσκομίζουν βεβαίωση Παιδίατρου σχετικά με τις τροφές που πρέπει να καταναλώνονται 

από το παιδί τους. 

 Η χορήγηση παρασκευασμένης τροφής από τον Γονέα/Κηδεμόνα επιτρέπεται μόνο με 

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα επισυνάπτεται και η ιατρική βεβαίωση αιτιολόγησης. 

Υπεύθυνοι για την ποιότητα του παρασκευασμένου φαγητού είναι αποκλειστικά οι γονείς 

που το προσκομίζουν στο Σταθμό. 

 Ο φορέας δεν παρασκευάζει ειδικά γεύματα διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στο 

προγραμματισμένο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο. 

 Για λόγους ανωτέρας βίας ενδέχεται κάποιες φορές να αλλάξει το προγραμματισμένο             

διαιτολόγιο (πχ αδυναμία εφοδιασμού του Σταθμού από τον προμηθευτή κλπ 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο 

Σταθμό, αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο Σταθμός και ενεργείται από 
παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται το Σταθμό ανά 15 ημέρες.  

 Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενημερώνεται από τον παιδίατρο που 
παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθμού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα της 
φιλοξενίας του στον Σταθμό. 

 Ο παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα υγιεινής 
των παιδιών, κατ’ ελάχιστο τρεις φορές μέσα στη σχολική χρονιά ή και συχνότερα, αν αυτό 
θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιμο λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού.  

 Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού 
προσωπικού του Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην 
υγεία των παιδιών. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος του προσωπικού του σταθμού 
καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.  

 Σε περίπτωση οποιουδήποτε νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως 
τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθμό θα 
πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Ιατρική Βεβαίωση για τη νόσο από την οποία 
έπασχε το παιδί, αλλά και για την αποθεραπεία του. 

    Εάν κατά τη διάρκεια της ημέρας αρρωστήσει κάποιο παιδί, ειδοποιούνται οι γονείς, οι 

οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν άμεσα. 

    Επίσης, αν χρειαστεί, καλείται ο/η παιδίατρος και επιλαμβάνεται αρχικά εκείνος/η του 

περιστατικού. 

 
Διαχείριση Ασθενειών και Τραυμάτων 

 

Για την προστασία του παιδιού που ασθενεί (ιώσεις, γαστρεντερίτιδες εμετοί, λοιμώδη 

νοσήματα, διάρροια, πυρετός κλπ) στον χώρο του Σταθμού και την ταυτόχρονη προφύλαξη της 
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υγείας του αλλά και των υπολοίπων παιδιών, οι ενέργειες που επιβάλλεται να 

πραγματοποιούνται είναι οι εξής: 
 

 Άμεση ενημέρωση του/της παιδιάτρου της υπηρεσίας και της οικογένειας του παιδιού που 

παρουσίασε συμπτώματα ασθένειας. 

 Παραμονή του παιδιού σε ειδικό χώρο μόνωσης στον Σταθμό έως ότου το παραλάβουν οι 

γονείς του. 

 Παραμονή του παιδιού για 24 – 48 ώρες στο σπίτι μετά την αποδρομή της ασθένειας, 

προκειμένου να υπάρχει βεβαιότητα για την μη μετάδοση της, και σε κάθε περίπτωση 

συμμόρφωση της οικογένειας με τις οδηγίες της/του παιδιάτρου της υπηρεσίας. 

 Γνωμάτευση ιατρού προκειμένου το παιδί να επιστρέψει στον Σταθμό, όπου θα αναφέρεται 

αναλυτικά το είδος της ασθένειας, τα συμπτώματα που παρουσίασε καθώς και την 

ημερομηνία έναρξης και λήξης των συμπτωμάτων  . 

 Παιδιά που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή (αντιβιοτικά) και δεν είναι συμπτωματικά, 

γίνονται δεκτά στον Σταθμό εφόσον έχουν παραμείνει απύρετα επί δυο εικοσιτετράωρα. Εάν 

τους χορηγείται φαρμακευτική θεραπεία θα πρέπει η χορήγηση του σκευάσματος να γίνεται 

σε ώρες που το παιδί βρίσκεται στο οικογενειακό του περιβάλλον. 

 Σε ειδικές περιπτώσεις (λοιμώδεις και μεταδοτικές ασθένειες, μηνιγγίτιδα, Κοξάκι, οστρακιά, 

οξύουροι κτλ.), η οικογένεια οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον/την Προϊστάμενο/η του 

Σταθμού. 

 Ο χειρισμός φαρμάκων από το προσωπικό του Σταθμού δεν επιτρέπεται. 

 Η χορήγηση συνηθισμένων αντιπυρετικών είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις (υψηλός 

πυρετός) και μετά από συννενόηση με το γονέα και τον Παιδίατρο του Σταθμού. 

 Παιδιά που αναρρώνουν από μυοσκελετικές κακώσεις, τραυματισμούς, εγκαύματα κλπ, 

γίνονται δεκτά στο Σταθμό μετά το πέρας της θεραπείας και την απόσυρση των κάθε είδους 

θεραπευτικών μέσων και βοηθημάτων όπως είναι οι γυψονάρθηκες, οι νάρθηκες, το αυχενικό 

κολάρο, οι γάζες, οι επίδεσμοι, τα ράμματα κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται 

γνωμάτευση ειδικού γιατρού περί της ικανότητας επανόδου του παιδιού στον Σταθμό και ότι 

τούτο δεν επιβαρύνει την υγεία του και δεν χρήζει ειδικής αντιμετώπισης. 

 Σε περιπτώσεις φθειρίασης του τριχωτού της κεφαλής με την ανθρώπειο φθείρα το παιδί 

γίνεται δεκτό στον Σταθμό μετά από επτά ημερολογιακές ημέρες (και σε κάθε περίπτωση 

σύμφωνα με τις οδηγίες του/της παιδιάτρου της υπηρεσίας) προκειμένου να αποκλειστεί 

κατά το δυνατόν ο κίνδυνος μετάδοσης. Κατά το διάστημα αυτό η οικογένεια οφείλει να 

ακολουθήσει επιμελώς αντιφθειρική αγωγή. Σε περιπτώσεις συνεχόμενης υποτροπής 

προκειμένου να επιστρέψει το παιδί στον Σταθμό η υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από την 

οικογένεια να προσκομίσει γνωμάτευση ιατρού δερματολόγου ότι το παιδί δεν φέρει πλέον 

ψείρες. 

 Ειδική διάταξη: Όσο διαρκεί η πανδημία του νέου Κορονοϊού (covid 19) οι γονείς είναι 

υποχρεωμένοι να τηρούν απαρέγκλιτα τις υγειονομικές οδηγίες που εκδίδονται από τους 

αρμόδιους φορείς και εφαρμόζονται από τους Παιδικούς Σταθμούς. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

Για την φοίτηση των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό Ζαχάρως έχει αποφασισθεί από το 

Δημοτικό Συμβούλιο  η υποχρέωση των γονέων για την καταβολή μηνιαίου ποσού αντιτίμου 

παρεχόμενων υπηρεσιών, το ύψος του οποίου έχει παραμείνει αμετάβλητο τα τελευταία 

χρόνια,  
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Ειδικότερα: 

 Η οικονομική εισφορά των γονέων πρέπει να εξοφλείται τις 10 πρώτες ημέρες 

εκάστου μηνός με καταβολή του ποσού στο Ταμείο του Δήμου Ζαχάρως και 

προσκόμιση του αντίστοιχου παραστατικού στον Σταθμό που φοιτά το παιδί τους. Η 

μη προσκόμιση των αντίστοιχων αποδεικτικών στο Σταθμό φοίτησης του παιδιού, 

συνεπάγεται την μη πιστοποίηση της εξόφλησης της οικονομικής εισφοράς από 

μέρους της οικογένειας. 

 Η οικονομική εισφορά είναι υποχρεωτική για κάθε οικογένεια από της εγγραφής του 

παιδιού και μέχρι της λήξεως της λειτουργίας του Σταθμού (την 31η Ιουλίου εκάστου 

έτους) ή μέχρι τη διαγραφή, εάν αυτή πραγματοποιηθεί νωρίτερα από τη λήξη του 

σχολικού έτους. (ελάχιστες παρουσίες παιδιού πέντε(5) το μήνα.) 

 Εάν η οικογένεια δεν καταβάλλει το ποσό που της αναλογεί για διάστημα πέραν των 

δύο μηνών χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα έχει 

ειδοποιηθεί να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό, τότε το παιδί διαγράφεται από τον 

Σταθμό. 

 Το Δημοτιικό Συμβούλιο με Απόφασή του μπορεί να απαλλάσσει από την καταβολή 

τροφείων ή να προβαίνει σε εκπτώσεις αυτών, για οικογένειες που τελούν σε 

οικονομική δυσπραγία, που έχουν σημαντικά προβλήματα και ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες. 
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