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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από ηα Πραθηηθά ηες 4ες ΣΑΚΣΙΚΗ ζσλεδρίαζες ζηης 21-2-2019
Γεκοηηθού σκβοσιίοσ

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 57/2019
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΙΓΙΚΩΝ- ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ.
ην Γήκν Θεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο, ζήκεξα 21 ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα
20:00 ζπλήιζε ζε δεκφζηα ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Θεξαηζηλίνπ, ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, χζηεξα απφ ηε κε αξηζ. πξση. 6632/15-2-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 2 ηνπ Λ.
3852/2010.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ζαξάληα έλα (41) κειψλ
πξνζήιζαλ θαη ήηαλ παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε ηξηάληα έλα (31) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Αιεμίνπ Θσλ/λνο
Βαξιά ηαπξνχια
Βξεηηάθνο Ληθφιανο
Γθξφδνπ Άλλα
Γαβγηψηε Διέλε
Γαζθαιάθεο Δπζηξάηηνο
Γαηζέξε Βαζηιηθή
Γηαθάθε Δπγελία
Γηδπκηψηεο ψδσλ
Ενχπεο Εαραξίαο
Θεφδνηνο Κηιηηάδεο

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Θσκαΐδεο Γεκήηξηνο
Θαιακαξάο Γεψξγηνο
Θαπεηαλίδνπ Διέλε
Θαπνπζίδνγινπ Διέλε
Θαξαγηαλλίδεο Παλαγηψηεο
Θαηζαθάδνο Θπξηάθνο
Θαςνθφιεο Πέηξνο
Θεδέπεο Αζαλάζηνο
Θνχβαξεο Θσλ/λνο
Ιάινο Κελάο
Ιακπξίδεο Υξήζηνο

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ιεπηνπξγίδνπ Αηθαηεξίλε
Καξηάθεο Ληθφιανο
Κηράινγινπ ηπιηαλή
Κπνπδάλε Υξπζνχια
Ληέξνπ Θπξηαθή
Ληθνιάνπ Διέλε
Πεξδίθε Παλαγηψηα
αββνπνχινπ Βάηα
πξάθνπ ηαπξνχια

ΑΠΟΝΣΔ:
1.
2.
3.
4.

Θαξαγηαλλάθεο Υξήζηνο
Θπξακαξγηνχ Διέλε
Θσλζηαληηλίδεο Γεκήηξηνο
Ινχπεο Άγγεινο

5.
6.
7.
8.

Καλνπζηάδεο Υαξάιακπνο
Κειά – Φαξξνχ Αγγειηθή
Κειάο Φψηηνο
Κφζρνπ Δηξήλε

9. Κπισλάο Γεψξγηνο
10. Σζνχηζαο Ησάλλεο
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ηε πλεδξίαζε παξεπξέζε ν Γήκαξρνο θνο Υξήζηνο Βξεηηάθνο, ν νπνίνο πξνζθιήζεθε λνκίκσο.
Παξεπξέζε ε Πξφεδξνο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θεξαηζηλίνπ θα Αλαζηαζία Γξφζνπ
Παξεπξέζεζαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Λεθηάξηνο Σζαγθαιίδεο θαη νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υξήζηνο Κάλνο , Καξία Βνξγηά,
Παξαζθεπή Ιάππα θαη Λίθε Παπαληθνιάνπ.
Δπίζεο παξέζηε ε Γηεπζχληξηα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θα Διέλε Κπξγηαιή.
Κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Ληθφιανο Καξηάθεο, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηε ζπλέρεηα εηζήγαγε απφ ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ην 10ν ζέκα απηήο θαη αλαθέξζεθε ζην κε αξ. πξση.
6857/18-2-2019 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Απνηειεζκαηηθφηεηαο Πνηφηεηαο θαη Οξγάλσζεο ηεο Γηεχζπλζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
τεη.: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. κε αξηζκ. 99/2017.
2. Σελ ΘΤΑ κε αξηζκ. 41087/2017 (ΦΔΘ 4249/η. Β΄/5-12-2017) «Πξφηππνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ
Παηδηθψλ & Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ»
3. Σελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε κε αξηζκ. Τ1α/Γ.Π. OLK. 76785/2017 (ΦΔΘ 3758/η. Β΄/25-10-2017)
4. Σελ Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο κε αξηζκ. 131/2015 «Κεξηθή
ηξνπνπνίεζε Ο.Δ.Τ».
5. Σηο Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο κε αξηζκ. 135/2018, 256/2018 θαη
330 /2018
6. Σελ Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο κε αξηζκ. 121/2014 «Θαηάξγεζε
ΛΠΓΓ Γεκνηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο».
7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ
Οη Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί είλαη ρψξνη αγσγήο δηαπαηδαγψγεζεο θαη αζθαινχο δηακνλήο γηα παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο, απνζθνπψληαο ζηελ παξνρή πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη δηαπαηδαγψγεζεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ ζε
φια ηα παηδηά ψζηε λα ακβιπλζνχλ, θαηά ην δπλαηφ, νη δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ην πνιηηηζηηθφ,
νηθνλνκηθφ ή κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο
παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο, ζπλδξάκνληαο έηζη ζην γνλετθφ ηνπο ξφιν. Δπίζεο, νη Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί
ηαζκνί ζπληεινχλ ζηελ νκαιή κεηάβαζή ησλ παηδηψλ απφ ην νηθνγελεηαθφ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ παξνρή
δηαηξνθήο θαη θξνληίδαο ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχλ ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη ηέινο, ζηελ
δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ άλεξγσλ γνλέσλ.
ηνλ βαζκφ πνπ δπλάκεη ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζην κε αξηζκ. (2) ζρεηηθφ, ε θαηάξηηζε θαη ηήξεζε Θαλνληζκνχ
Ιεηηνπξγίαο Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή, ζαο ππνβάιινπκε ηνλ «Θαλνληζκφ
Ιεηηνπξγίαο Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ» ηνπ Γήκνπ καο, θαη παξαθαινχκε γηα ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο
απφθαζεο θαη ηελ παξαπνκπή ηνπ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην άθνπζε ηελ εηζήγεζε θαη έιαβε ππφςε:
1. Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. κε αξηζκ. 99/2017.
3. Σελ ΘΤΑ κε αξηζκ. 41087/2017 (ΦΔΘ 4249/η. Β΄/5-12-2017) «Πξφηππνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ
Παηδηθψλ & Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ»
4. Σελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε κε αξηζκ. Τ1α/Γ.Π. OLK. 76785/2017 (ΦΔΘ 3758/η. Β΄/25-10-2017)
5. Σηο ππ΄αξηζκ. 131/2015, 135/2018, 256/2018, 330 /2018 θαη 121/2014 Απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο
θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θνο Ληθφιανο Καξηάθεο έζεζε ην
εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα ζε ςεθνθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο απνπζίαδαλ νη θθ. Γεκνηηθνί χκβνπινη:
ηαπξνχια Βαξιά, Ληθφιανο Βξεηηάθνο, Διέλε Γαβγηψηε, Βαζηιηθή Γαηζέξε, ψδσλ Γηδπκηψηεο, Εαραξίαο Ενχπεο,
Γεκήηξηνο Θσκαΐδεο, Γεψξγηνο Θαιακαξάο, Παλαγηψηεο Θαξαγηαλλίδεο, Πέηξνο Θαςνθφιεο, Θσλ/λνο Θνχβαξεο,
Κελάο Ιάινο, Αηθαηεξίλε Ιεπηνπξγίδνπ θαη Βάηα αββνπνχινπ.
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Θαηφπηλ ηνχηνπ ην ψκα:
ΑΠΟΦΑΙΔ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηνλ «Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ» ηνπ Γήκνπ καο, σο εμήο:
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1/Σελ απφθαζε121/2014 Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο[ΦΔΘ2157/η.β/6-82014]«Θαηάξγεζε ΛΠΓΓ Γεκνηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο»
2/Σελ 131/2015 απφθαζε Γ. «Κεξηθή ηξνπνπνίεζε Ο.Δ.Τ» [ΦΔΘ
3/Σν Π.Γ. 99/2017 ΦΔΘ 141/η.Α΄/28-9-2017
4/ Σελ ΘΤΑ 41087/2017 [ΦΔΘ 4249/η.β/5-12-2017] «Πξφηππνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ &
Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ»
5/ηελ Τ1α/Γ.π.OLK Τγεηνλνκηθή δηάηαμε 76785 ΦΔΘ 3758 /η.Β΄/25-10-2017
6/ Απφθαζε 135/2018 Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
7/ ηηο ππ.αξ. 256 θαη 330 /2018 Απνθάζεηο ηνπ Γ..
8/Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ
Αποθαζίδοσκε:
ΑΡΘΡΟ 1

ΚΟΠΟ ΠΑΙΓΙΚΩΝ, ΒΡΔΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ

Οη Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί είλαη ρψξνη αγσγήο δηαπαηδαγψγεζεο θαη αζθαινχο δηακνλήο γηα παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη έρνπλ σο ζθνπφ:
 Λα παξέρνπλ πξνζρνιηθή αγσγή θαη δηαπαηδαγψγεζε ζχκθσλα κε ηα πιένλ ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα.
 Λα βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα: ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά.
 Λα παξέρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζε φια ηα παηδηά ψζηε λα ακβιπλζνχλ, θαηά ην δπλαηφ, νη δηαθνξέο πνπ ηπρφλ
πξνθχπηνπλ απφ ην πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ ή κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο.
 Λα επαηζζεηνπνηνχλ ηνπο γνλείο ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο, ζπλδξάκνληαο έηζη ζην
γνλετθφ ηνπο ξφιν.
 Λα βνεζνχλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
 Λα παξέρνπλ εκεξήζηα δηαηξνθή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχλ ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο.
 Λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο άλεξγνπο γνλείο.
ΑΡΘΡΟ 2

ΓΙΟΙΚΗΗ - ΔΠΟΠΣΔΙΑ

Οη Παηδηθνί , βξεθνλεπηαθνί θαη βξεθηθνί ζηαζκνί απνηεινχλ ηκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη
Αιιειεγγχεο. [ΦΔΘ 1038/η.Β/2016].
ε θάζε έλαλ απφ απηνχο ηνπνζεηείηαη πξντζηάκελνο πνπ επηιέγεηαη απφ ηνπο θιάδνπο πνπ αλαθέξνληαη γηα
ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ζην άξζξν 27. [ΦΔΘ 1038/η.Β/2016].
ΑΡΘΡΟ 3

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΓΙΩΝ

Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηνπο βξεθηθνχο ,βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο έρνπλ φια ηα παηδηά ηα νπνία θαηά
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ζηαζκνχ, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ απαηηνχκελε ειηθία θηινμελίαο ζην αληίζηνηρν ηκήκα
ηνπ ζηαζκνχ .
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πγθεθξηκέλα ζηνπο βξεθηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο γίλνληαη δεθηά παηδηά ειηθίαο 6 κελψλ (ηελ 1/9 θάζε έηνπο) έσο
2,5 εηψλ, ελψ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο εγγξάθνληαη παηδηά απφ 2,5 εηψλ (ηελ 1/9 θάζε έηνπο), έσο ηελ ειηθία
εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.
Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε εγγξαθή παηδηψλ, εθφζνλ θαη γηα φζν δηάζηεκα πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθά λνζήκαηα.
ηα βξεθηθά ηκήκαηα ησλ Βξεθηθψλ θαη ησλ κηθηψλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ κπνξνχλ λα θηινμελνχληαη θαη
βξέθε απφ 2 κελψλ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γίλνληαη δεθηά παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
Σα εγγξαθφκελα παηδηά πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο, ζηνλ
νπνίν θαηνηθνχλ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο παηδηνχ πνπ δηακέλεη ζε φκνξν Γήκν ζηελ πεξίπησζε
πνπ ππάξρεη θελή ζέζε ή κε ηελ εγγξαθή εμππεξεηείηαη ηδηαίηεξα νμπκέλε θνηλσληθή αλάγθε ησλ γνλέσλ, ε νπνία
δηθαηνινγείηαη εηδηθά ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.

Γηαδηθαζία εγγραθής

Γηα ηελ εγγξαθή παηδηνχ νη γνλείο/θεδεκφλεο ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνβάιινπλ έληππε αίηεζε – εξσηεκαηνιφγην ή
δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε πξνο ην Σκήκα Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ηνπ Γήκνπ
Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο ππεξεζίαο .
Καδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη πξσηφηππα ή απιά θσηναληίγξαθα ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ. Δπηζεκαίλεηαη
φηη, νη βεβαηψζεηο εξγνδφηε ησλ γνλέσλ, ε βεβαίσζε πγείαο βξεθψλ θαη λεπίσλ απφ ηνλ Παηδίαηξν ηνπο (έληππν πνπ
δίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία), θαζψο θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα είλαη πξσηφηππεο. Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ
κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά γίλεηαη ζηνπο θαηά ηφπνπο βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ
Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε γίλεη ειεθηξνληθά, ηα δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηεζνχλ ,
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλαθνηλψζεηο.
Ζ Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο, σο θαζ’ χιελ αξκφδηα, αλαθνηλψλεη εηεζίσο ην
ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επαλεγγξαθή θαη λέα εγγξαθή παηδηψλ ζηνπο Παηδηθνχο
ηαζκνχο.
Οη αηηήζεης εγγραθής σποβάιιοληαη από 10 Μαΐοσ κέτρη 31 Μαΐοσ θάζε έηοσς.

Γηθαηοιογεηηθά εγγραθής

1. Αίηεζε κε ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ παηδηνχ.
2. Πηζηνπνηεηηθφ Γέλλεζεο Σέθλνπ (Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, εθηφο ησλ αιινδαπψλ
παηδηψλ) θαη φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ.
3. Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Θαηάζηαζεο (Απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ εθηφο ησλ
αιινδαπψλ γνλέσλ) ή ιεμηαξρηθή πξάμε ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο.
4. Ηαηξηθή βεβαίσζε γηα ηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνχ (ην έληππν ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία ή
απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ) θαη θσηναληίγξαθν βηβιηαξίνπ πγείαο κε ηα εκβφιηα πνπ πξνβιέπνληαη αλάινγα κε
ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, πξφζθαηα απνηειέζκαηα θπκαηηoαληίδξαζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο απφςεηο ηεο
παηδηαηξηθήο.
5. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ησλ γνλέσλ ηνπ
ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο
6. Απνδεηθηηθφ δηεχζπλζεο θαηνηθίαο (ινγαξηαζκφο Σειεθψλνπ ή ΓΔΖ ή ΔΤΓΑΠ ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην) ή
νπνηνδήπνηε δεκφζην έγγξαθν ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο.
7. Τπεχζπλε δήισζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη θαη νη
πηζαλέο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ ζην ηξέρνλ έηνο (π.ρ. γέλλεζε θαη άιινπ παηδηνχ ε νπνία δελ αλαγξάθεηαη ζην
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο). Δάλ δελ ππάξρνπλ αιιαγέο δειψλεηαη φηη δελ έρεη αιιάμεη ε νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ.
8. Τπεχζπλε δήισζε γηα ην πνηνο ζα παξαιακβάλεη ην παηδί απφ ην ζηαζκφ πνπ ζα θηινμελείηαη.

Γηα εργαδόκελοσς γολείς:
Βεβαίσζε εξγνδφηε φηη θαη νη δχν γνλείο είλαη εξγαδφκελνη ή πξφθεηηαη λα εξγαζζνχλ εληφο κελφο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο, κε πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ απνδνρψλ ηνπο, θαη αληίγξαθν αλαγγειίαο
πξφζιεςεο ηεο αηηνχζαο/ηνπ αηηνχληνο ή ηεο ζχκβαζεο καδί κε ην έληππν Δ4 (εηήζηνο πίλαθαο πξνζσπηθνχ)..
Γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο:
Όζνη είλαη απηναπαζρνινχκελνη απαηηείηαη:
α. Αληίγξαθν πξφζθαηνπ ινγαξηαζκνχ νθεηιήο ζην αζθαιηζηηθφ ηακείν ή εξγφζεκν.

4

ΑΔΑ: Ψ3ΓΩΩΕΣ-ΞΦ5

θαη
β. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.1599/86 πεξί κε δηαθνπήο ηεο άζθεζεο ηνπ επηηεδεχκαηνο.
Γηα άλεξγνπο γνλείο απαηηείηαη:
Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ ή θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ, ηνπ γνλέα ή ησλ γνλέσλ πνπ είλαη άλεξγνη.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΓΗΑ ΔΗΓΗΘΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ

1.Αλαπεξία γνλέσλ ή ηέθλνπ κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ:
 Πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν απφθαζεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο γνλέσλ ή ηέθλνπ 67% θαη
άλσ.
Γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην θνηλφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ
απαηηείηαη
 γλσκάηεπζε απφ γηαηξφ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο ή έθζεζε Θξαηηθνχ Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή Αζθαιηζηηθνχ
Οξγαληζκνχ ή άιιεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.
Γηα ηελ εγγξαθή παηδηνχ αιινδαπψλ γνλέσλ ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ απφ ηξίηεο ρψξεο, εθηφο ησλ αλαθεξφκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη θαη ε
 άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα έρεη ιήμεη, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα φηη έρεη
θαηαηεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε αλαλέσζήο ηεο.
Γηα παηδί νξθαλφ απαηηείηαη
 ιεμηαξρηθή πξάμε ηνπ απνβηψζαληνο γνλέα, εάλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο.
Γηα δηαδεπγκέλνπο γνλείο ή γνλείο ζε δηάζηαζε:
 Πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν δηαδεπθηεξίνπ (εάλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο).
Γηα γνλείο ζε δηάζηαζε απαηηείηαη νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηεο δηάζηαζεο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί εληφο ησλ
δπν ηειεπηαίσλ εηψλ, θαζψο θαη δηθαζηηθή απφθαζε επηκέιεηαο ή νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηεο επηκέιεηαο
εάλ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη ή ελ δηαζηάζεη.
Γηα γνλείο θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο:
 Πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο πνπ θνηηνχλ.
Γηα γνλέα ζηξαηηψηε:
 Πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε απφ ζηξαηνινγηθφ γξαθείν.
Οηθνγέλεηεο κε ελήιηθα παηδηά πνπ θνηηνχλ:
 Βεβαίσζε ζρνιήο γηα ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ.
Γηα θαηνηθία κε ελνίθην:
 Ζιεθηξνληθφ Κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζε ηζρχ ή απφδεημε θαηάζεζεο κηζζψκαηνο.
Γηα θαηνηθία κε δάλεην:
 Βεβαίσζε δαλείνπ Α΄ θαηνηθίαο απφ ηελ ηξάπεδα
ε πεξίπησζε θηινμελίαο ησλ γνλέσλ
 Σν Δ1 ησλ θηινμελνχλησλ θαη ησλ θηινμελνπκέλσλ απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε θηινμελία.
Θάζε άιιν πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, εηδηθά - θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαζψο θαη
νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ θξηζεί απφ ηελ ππεξεζία φηη είλαη απαξαίηεην θαηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.

ΗΜΔΙΩΗ:
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Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε
αλαθνίλσζε πνπ αλαξηάηαη ζηνλ νηθείν ΟΣΑ θαη φπνπ αιινχ ν Λφκνο νξίδεη. Οη αηηήζεηο εγγξαθήο ππνβάιινληαη από
10 κέτρη 31 Μαΐοσ θάζε έηοσς θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εθ΄ φζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο θαη δελ
εθθξεκνχλ εκπξφζεζκεο αηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί. Δληφο ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ζπλέξρεηαη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, ζπγθξνηεί εηδηθή επηηξνπή επηινγήο ζηελ νπνία κεηέρεη θαη παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ. Ζ επηηξνπή
θαηαξηίδεη πίλαθα επηινγήο βάζεη κνξίσλ , ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα ηελ έθδνζε, ζε εηδηθή
ζπλεδξίαζε, απφθαζεο επηινγήο ησλ θηινμελνχκελσλ παηδηψλ. Ζ απφθαζε επηινγήο θαη ν πίλαθαο επηιαρφλησλ, κε
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο βάζεη κνξίσλ, αλαξηψληαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα.
Ζ φιε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κέρξη ηελ 30ε Ιοσλίοσ θάζε έηνπο.
Γηαδηθαζία επαλεγγραθής
Ζ δηαδηθαζία επαλεγγξαθήο ησλ παηδηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηνπο Παηδηθνχο ή βξεθηθνχο ζηαζκνχο νξίδεηαη κε
ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαη’ έηνο. Γηθαίσκα επαλεγγξαθήο έρνπλ ηα παηδηά ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα έσο ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ησλ επαλεγγξαθψλ.
Γηα ηελ επαλεγγξαθή ησλ βξεθψλ θαη ησλ λεπίσλ απαηηνχληαη φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά. ε πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, αληί ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ πνπ βεβαηψλεη ηε κε κεηαβνιή (δηθαηνινγεηηθφ 7 ζηα ππνρξεσηηθά
δηθαηνινγεηηθά).
Ζ αίηεζε επαλεγγξαθήο ππάγεηαη ζην ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο θαη ζπλεπψο κνξηνδνηείηαη.
 Απαγνξεχεηαη λα πξνθξίλεηαη σο θξηηήξην επηινγήο ε δεκνηηθφηεηα έλαληη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ θαηνίθνπ.
 Απαγνξεχεηαη λα εμαηξνχληαη απφ ην δηθαίσκα θηινμελίαο παηδηά κε απηνεμππεξεηνχκελα σο πξνο ηελ αηνκηθή
ηνπο πγηεηλή.
 Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίδεη γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ παηδηά επάισησλ θαη
εππαζψλ νκάδσλ, γηα ηελ εγγξαθή ηνπο κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, εθ’ φζνλ απηά είλαη αδχλαηνλ λα πξνζθνκηζζνχλ.
Δμαηξνχληαη νη ηαηξηθέο βεβαηψζεηο κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη ε πγεία θαη ν εκβνιηαζκφο ησλ παηδηψλ.
 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη Βξεθηθνί/Βξεθνλεπηαθνί θαη Παηδηθνί ηαζκνί ηνπ Γήκνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επηδνηνχκελν
πξφγξακκα παξνρήο ζέζεσλ θξνληίδαο θαη θηινμελίαο παηδηψλ κε αληίζηνηρε επηδφηεζε νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο,
απφ νπνηνδήπνηε θνξέα, ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, αλά δνκή θαη θαηεγνξία, απνθαζίδεηαη απφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο, κε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο. Ζ εγγξαθή,
δηαγξαθή θαη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ αθνινπζεί ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε πξφγξακκα.
Σα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα είλαη εηήζηα θαη δελ ππάξρεη επαλεγγξαθή.
Σα απνηειέζκαηα απφ ηε δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη ζην Γεκνηηθφ
θαηάζηεκα.
Γίλνληαη δεθηά παηδηά Παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο, ςπρηθέο παζήζεηο ή αλαπεξίεο, εθφζνλ
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ζε θνηλφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηαζκνχ θαη απηφ είλαη σθέιηκν γηα ην παηδί. Ζ
δπλαηφηεηα απηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε ηαηξηθή γλσκάηεπζε- έθζεζε ηαηξνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο.
Οη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο εμεηάδνληαη απφ Δπηηξνπέο πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. θαη
απνηειείηαη απφ ηνλ Παηδίαηξν, Φπρνιφγν θαη ηνλ/ηελ Πξντζηάκελν/ε ηνπ θάζε ηαζκνχ. Ζ θάζε Δπηηξνπή
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, ιακβάλεη ππφςε ηε δπλαηφηεηα θηινμελίαο θαη έληαμεο ηνπ
παηδηνχ ζε ζρέζε κε παξάγνληεο φπσο ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ηαζκνχ θαη, εάλ θξηζεί
απαξαίηεην, ζπλαληάηαη κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο θαη ην παηδί, ζηνλ ρψξν ηνπ ηαζκνχ. Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηνλ
πιεζηέζηεξν Παηδηθφ ηαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη θελή ζέζε θαη κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Παηδηνχ. Ζ
επηηξνπή ζπληάζζεη εθζέζεηο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο νξίδνπλ ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο θηινμελίαο ηνπ παηδηνχ.
ε θάζε ηκήκα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαηά κέγηζην 2 παηδηά.
‘Όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ιακβάλεη απφθαζε γηα ηνλ νξηζκφ θαηάιιεινπ εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ ή ζπλνδνχ θαη φηαλ δελ ππεξεηεί, κπνξεί λα πξνζιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21
ηνπ λ.2190/1994 ή ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2527/1997, φπσο ηζρχνπλ. Ο ζπλνδφο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ/ηνλ
Παηδαγσγφ ηεο ηάμεο θαη ηελ Πξντζηακέλε/ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ηαζκνχ, ζα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπο γηα ηελ
εχξπζκε εθαξκνγή ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο
εμεηάζεηο.
Γηα ηα παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο, ςπρηθέο παζήζεηο ή αλαπεξίεο θαη θηινμελνχληαη ζηνλ
ηαζκφ, δελ εθαξκφδεηαη εηδηθφ πξφγξακκα, αιιά ην πξφγξακκα ηνπ ηαζκνχ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηνλ παξφληα
Θαλνληζκφ.
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Ο ηαηξφο, νη ςπρνιφγνη, ν/ε Πξντζηάκελνο/ε θαη νη παηδαγσγνί ηνπ ηκήκαηνο παηδηψλ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ πνπ
θηινμελεί παηδί πνπ πάζρεη απφ ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, ςπρηθή πάζεζε ή αλαπεξία, θξίλεηαη απαξαίηεην λα
ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία έληαμεο ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε
ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο θαη ηνπο εηδηθνχο απφ ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηαη ην παηδί .
ΑΡΘΡΟ 4

ΚΑΣ’ ΔΞΑΙΡΔΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ

Ύζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.., επηηξέπεηαη, ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, λα γίλνληαη δεθηά ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ παηδηά
πνπ έρνπλ άκεζε αλάγθε θηινμελίαο, ρσξίο πξνεγνχκελε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ, (εμαηξνχληαη νη ηαηξηθέο
βεβαηψζεηο, κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη ε πγεία θαη ν εκβνιηαζκφο ησλ παηδηψλ), χζηεξα απφ αίηεκα αξκφδηνπ
Γεκφζηνπ Φνξέα
Έθηαθηε ή/θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα εηζαγσγή παηδηψλ, πνπ έρνπλ άκεζε αλάγθε θηινμελίαο θαη γηα ηα νπνία
ζπληξέρνπλ ζνβαξνί θνηλσληθνί ιφγνη, κπνξεί λα γίλεη χζηεξα απφ έξεπλα θαη αηηηνινγεκέλε έθζεζε-εηζήγεζε ηεο
Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο.
Κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα γίλνληαη δεθηά ζηνλ ηαζκφ, παηδηά, ησλ νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ
ππνβάιεη αίηεκα αζχινπ ή κεηεγθαηάζηαζεο θαη έρνπλ άκεζε αλάγθε θηινμελίαο, κε ππνβνιή ειιηπψλ
δηθαηνινγεηηθψλ, (εμαηξνχληαη νη ηαηξηθέο βεβαηψζεηο, κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη ε πγεία θαη ν εκβνιηαζκφο ησλ
παηδηψλ), χζηεξα απφ αίηεκα θαη ζρεηηθή έθζεζε αξκφδηνπ θνξέα.
Ζ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ νξηζηηθνπνηείηαη κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Ζ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ γίλεηαη ζε Παηδηθνχο ή βξεθηθνχο ή βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ζε θελέο ζέζεηο. ε
ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα γίλεη ππέξβαζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ηαζκνχ, ην κέγηζην, έσο δχν [2] παηδηά.
ΑΡΘΡΟ 5

ΓΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
Α. Ζ δηαθνπή θηινμελίαο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο Παηδηθνχο, Βξεθηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ελεξγείηαη
πάληνηε κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
 Όηαλ εκθαληζηνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ πγεία ησλ παηδηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ ζην ζηαζκφ ,κεηά απφ πξνεγνχκελε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη θαηφπηλ γλσκάηεπζεο εηδηθνχ
γηαηξνχ.
 Κε αίηεζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη αηηήκαηα δηαγξαθήο πνπ έπνληαη αηηήζεσλ επαλεγγξαθήο
ζπλεπάγνληαη ηελ εγγξαθή ηνπ παηδηνχ κε ην ζχζηεκα ηεο λέαο εγγξαθήο.
 Όηαλ απνπζηάδεη απφ ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ ην παηδί αδηθαηνιφγεηα πάλσ απφ ηξηάληα (30) ζπλερφκελεο εκέξεο
(εκεξνινγηαθέο) θαη εθφζνλ εηδνπνηεζνχλ εγγξάθσο νη γνλείο/θεδεκφλεο.
 Όηαλ, θαη’ εμαθνινχζεζε, δελ ζπκκνξθψλνληαη νη γνλείο/θεδεκφλεο κε ην πξφγξακκα θαη ηνπο φξνπο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ.
ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο θηινμελίαο, ε ζέζε θαιχπηεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην πξψην επηιαρφλ παηδί ηνπ πίλαθα
κνξηνδφηεζεο. Αλ δελ ππάξρνπλ επηιαρφληα παηδηά, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο εθπξφζεζκσλ
αηηήζεσλ.
Ζ φιε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη εληφο κελφο απφ ηε δηαθνπή ηεο θηινμελίαο.
ΑΡΘΡΟ 6

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ζ δεκνηηθή αξρή αθνπγθξαδφκελε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη κε δεδνκέλε ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ησλ
ηειεπηαίσλ εηψλ απνθάζηζε (Απφθαζε 353/2014 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ πεξί “Θαηάξγεζεο
Σξνθείσλ Παηδηθψλ ηαζκψλ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο), ε θηινμελία ησλ βξεθψλ θαη παηδηψλ ζηνπο
βξεθηθνχο/βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο λα είλαη δσξεάλ.
ΑΡΘΡΟ 7

ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΑΘΜΩΝ Δ ΣΜΗΜΑΣΑ
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Θάζε βξεθηθφο ζηαζκφο ζπγθξνηείηαη
α/Απφ ηκήκαηα βξεθψλ απφ 6 κελψλ έσο 1,5 εηψλ
β/ Απφ ηκήκαηα βξεθψλ απφ 1,5-2,5 εηψλ
Θάζε παηδηθφο ζηαζκφο ζπγθξνηείηαη
α/ απφ ηκήκαηα λεπίσλ 2,5-3,5 εηψλ
β/ απφ ηκήκαηα λεπίσλ 3,5 εηψλ κέρξη ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
Θάζε κεηθηφο βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο απνηειείηαη απφ ηα πξναλαθεξφκελα ηκήκαηα.
Δπίζεο δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη κηθηά ειηθηαθά ηκήκαηα.
ε θάζε βξεθηθφ ηκήκα ζην νπνίν απαζρνινχληαη δπν [2] παηδαγσγνί θαη κηα βνεζφο θηινμελνχληαη έσο δψδεθα [12]
βξέθε
Θάζε ηκήκα παηδηθνχ ζηαζκνχ ζην νπνίν απαζρνιείηαη κηα [1] παηδαγσγφο θαη κηα βνεζφο εμππεξεηεί έσο είθνζη
πέληε [25] παηδηά.
ην ηαζκφ δχλαληαη λα εγγξάθνληαη βξέθε θαη λήπηα θαζ ππέξβαζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ κέρξη πνζνζηνχ 10%
απηήο εθφζνλ ππεξεηεί ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο σο άλσ δηαηάμεηο πξνζσπηθφ.
ΑΡΘΡΟ 8

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΘΜΩΝ

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ, Βξεθηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβρίοσ θαη ιήγεη ηελ 31ε
Ιοσιίοσ, επί πέληε εκέρες ηελ εβδοκάδα, δειαδή από Γεσηέρα έως Παραζθεσή, από 7:00 έως 16:00.
Απφ 1ε Απγνχζηνπ κέρξη 31ε Απγνχζηνπ νη ηαζκνί δε ιεηηνπξγνχλ. Οη ηαζκνί επίζεο δε ιεηηνπξγνχλ θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, απφ 24/12 έσο θαη 5/1 θαη ην Πάζρα απφ ηε Κ. Πέκπηε κέρξη ηελ Θπξηαθή
ηνπ Θσκά.
Σν πξνζσπηθφ θαηά ηηο εκέξεο πνπ δε ιεηηνπξγνχλ νη ηαζκνί ακείβεηαη θαλνληθά. Ο ζηαζκφο έσο ηελ 12ε
κεζεκβξηλή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηεζίσλ απνιπκάλζεσλ ε πεξηπηψζεηο έμαξζεο ινηκσδψλ λφζσλ θαη ηψζεσλ
πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ιακβάλνπλ ζεκαληηθή έθηαζε, (ηνπιάρηζηνλ ζην 50% ησλ εγγεγξακκέλσλ παηδηψλ),
θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο/ηνπ Παηδηάηξνπ ηεο Τπεξεζίαο, ε δνκή αλαζηέιιεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο κε απφθαζε
Γεκάξρνπ, θαη γίλεηαη απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε πγεία ησλ παηδηψλ, ησλ νηθνγελεηψλ
ηνπο θαη ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ.
Σν πξνζσπηθφ απφ 1ε Απγνχζηνπ κέρξη ηελ 31ε Απγνχζηνπ δηαθφπηεη ππνρξεσηηθά ηελ εξγαζία ηνπ, ιακβάλνληαο
ηελ θαλνληθή ηνπ άδεηα.
Ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ νξίδνληαη 7:00 έσο 16:00. Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί
λα παξαηείλεηαη έσο θαη δχν ψξεο ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ησλ ηαζκψλ. Γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ
πξνζσπηθνχ εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Οη ηαζκνί δε ιεηηνπξγνχλ ηηο επίζεκεο αξγίεο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ηνπ Πνιηνχρνπ ηνπ Γήκνπ
Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο θαη ηελ εκέξα ηεο ηνπηθήο εζληθήο ενξηήο.
ΑΡΘΡΟ 9

ΠΡΟΔΙΔΤΖ – ΑΛΑΥΧΡΖΖ ΠΑΗΓΗΧΛ

Ζ πξνζέιεπζε ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ γίλεηαη απφ ηηο 7:00 έσο ηηο 9:00. Κεηά ηελ ψξα απηή δε γίλνληαη δεθηά
βξέθε θαη λήπηα, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο νη γνλείο ζα εηδνπνηνχλ ηελ Τπεχζπλε ηνπ ηαζκνχ.
Ζ απνρψξεζε είλαη δπλαηή απφ ηηο 13:00 έσο ηηο 16:00. Σα παηδηά κπνξνχλ λα παξαιακβάλνληαη λσξίηεξα, εθφζνλ
ππάξρνπλ εηδηθνί ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ελεκεξψλνπλ ηελ Τπεχζπλε ηνπ ηαζκνχ.
Ζ παξαιαβή ησλ παηδηψλ ζα γίλεηαη απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπο ή θαηάιιειν ελήιηθν άηνκν πνπ ζα
έρεη εγγξάθσο εμνπζηνδνηεζεί.
ΑΡΘΡΟ 10

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΘΔ ΑΡΥΔ

Σν θάζε παηδί είλαη κνλαδηθφ κε αηνκηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο.
Σν παηδί καζαίλεη βησκαηηθά, κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ, ηνπο ελήιηθεο θαη ηνπο
ζπλνκήιηθνπο ηνπ.
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Σν παηδί πξνζεγγίδεηαη κε αγάπε, ζηνξγή, θξνληίδα, απνδνρή θαη θαηαλφεζε, ζην πιαίζην θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη
αζθάιεηαο.
Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ Παηδηθνχ ηαζκνχ θαη νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ
ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ

ρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε κνλαδηθφηεηα, ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θάζε παηδηνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
θάζε ειηθίαο.
Απαηηεί ην ζρεδηαζκφ ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ελεξγνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, πξνζθέξνληαο εξεζίζκαηα
γηα παξαηήξεζε, επηθνηλσλία, πεηξακαηηζκφ, δηεξεχλεζε, δηαηχπσζε εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ, αλάπηπμε
δηαδηθαζηψλ θαηαλφεζεο, θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Κε ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζε ειθπζηηθά
θέληξα ελδηαθέξνληνο - δξαζηεξηνηήησλ (γσληέο, εξγαζηήξηα) δεκηνπξγείηαη γφληκν θιίκα πνπ πξνσζεί ηελ
ελεξγεηηθή, παξαγσγηθή θαη δεκηνπξγηθή δηάζεζε ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζηε γλσζηηθή δηαδηθαζία.
Βαζίδεηαη ζηελ παηδνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ε παηδαγσγηθή παξέκβαζε αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία: παξαηήξεζε,
ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε, πινπνίεζε, αμηνιφγεζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο δξάζεσλ.
ηεξίδεηαη ζηελ αληηαπηαξρηθή αγσγή θαη ην πξνζσπηθφ ζέβεηαη ηηο αηνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο
ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Απαγνξεχεηαη ζην πξνζσπηθφ ησλ ζηαζκψλ ε θαηαλαγθαζηηθή επηβνιή
απφςεσλ, επηινγψλ ή δξάζεσλ, ν εθθνβηζκφο, θαζψο θαη ε επηβνιή ζσκαηηθήο ή άιινπ είδνπο ηηκσξίαο.
ην παηδαγσγηθφ πξφγξακκα εληάζζνληαη:
Θάζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ, κεηαμχ παηδηψλ θαη παηδαγσγψλ, απφ ηελ πξνζέιεπζε έσο ηελ αλαρψξεζε
ηνπο (ππνδνρή, θαγεηφ, αλάπαπζε, αηνκηθή πγηεηλή, ειεχζεξν παηρλίδη θ.α.).
Ζ ζηαδηαθή επαθή θαη γλσξηκία ηνπ παηδηνχ κε ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ, γηα ηελ νπνία είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή
πξνζψπσλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηηο παηδαγσγηθέο δξάζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ηνπο (εθδειψζεηο, παηδαγσγηθά
εξγαζηήξηα, δξάζεηο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ θ.ιπ.).
Ζ Πξνζαξκνγή: Θάζε παηδί, φηαλ πξσηνέξρεηαη ή μαλαέξρεηαη κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ρψξν ηνπ
ζηαζκνχ, πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληάζζεηαη νκαιά ζην πεξηβάιινλ. Ζ πξνζαξκνγή απηή ζην λέν (εθηφο
νηθνγέλεηαο) ρψξν ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία, ζεβαζκφ ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ θαη, θπξίσο,
ζπλεξγαζία ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αβίαζηε πξνζαξκνγή ηνπ
θάζε βξέθνπο/λεπίνπ θαη ε ζηαδηαθή αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθψλ, Βξεθηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ δελ επηηξέπνληαη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνυπνζέηνπλ επί πιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ γνλέσλ θαη ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά. Δμαηξνχληαη απφ ηηο σο άλσ, νη έθηαθηεο δξάζεηο, φπσο ζεαηξηθέο ή θνπθινζεαηξηθέο
παξαζηάζεηο, ή παξαζηάζεηο ζεάηξνπ ζθηψλ, απφ νκάδεο θαιιηηερλψλ πνπ θαινχληαη ζηνλ ηαζκφ, νη νπνίεο λαη κελ
είλαη πξναηξεηηθέο, αιιά δελ δηαζπνχλ ην εληαίν πξφγξακκα απαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ.
Σν παηδαγσγηθφ πξφγξακκα ηνπ θάζε Παηδηθνχ ηαζκνχ δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ζπλαληήζεηο παηδαγσγηθήο νκάδαο,
ζηηο νπνίεο:
Θαζνξίδνληαη νη επηκέξνπο παηδαγσγηθνί ζηφρνη.
ρεδηάδνληαη νη παηδαγσγηθέο δξάζεηο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ.
πδεηνχληαη ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη αλαδεηνχληαη ιχζεηο.
Δπίζεο δχλαηαη ζηνπο ζηαζκνχο λα παξέρεηαη ζεαηξηθφ παηρλίδη, κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή θαη εηθαζηηθά απφ
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.

ΖΚΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ

ηνπο Παηδηθνχο, Βξεθηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο εθαξκφδεηαη εκεξήζην πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αξκνληθή ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, ηα παηδηά πξνζεγγίδνληαη κε αγάπε, ζηνξγή, θξνληίδα, εκπηζηνζχλε, απνδνρή
θαη θαηαλφεζε, κε δηάινγν θαη επεμήγεζε.
Βάζε ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ε νκαιή ζπλαλαζηξνθή
ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, ε ελίζρπζε ηεο εμειηθηηθήο ηνπο πνξείαο θαη ε εκπέδσζε θιίκαηνο ειεπζεξίαο θαη
αζθάιεηαο.
Σν εκεξήζην πξφγξακκα είλαη επέιηθην, εμαηξνχληαη φκσο νξηζκέλα ρξνληθά ζεκεία, φπσο πξνζέιεπζε (7:00-9:00),
αλαρψξεζε παηδηψλ (κεηά ην κεζεκεξηαλφ γεχκα έσο ηηο 16:00), ψξεο θαγεηνχ
πξσηλφ
(09:00 – 09:30 )
δεθαηηαλφ
(10:15 – 10:30 )
κεζεκεξηαλφ (12:00 – 13:00)
απνγεπκαηηλφ (15:15 – 15:45) πνπ παξαζθεπάδεηαη ζηα καγεηξεία ησλ ηαζκψλ κε ηδηαίηεξα πξνζεγκέλα πιηθά
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Οη ψξεο ειεχζεξνπ παηρληδηνχ ζε εμσηεξηθφ ή/θαη εζσηεξηθφ ρψξν, αλάπαπζεο, μεθνχξαζεο – ραιάξσζεο
πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ησλ αηνκηθψλ θαη βηνινγηθψλ αλαγθψλ ηνπο.
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ εληάζζνληαη ψξεο ξνπηίλαο (θαγεηφ, αηνκηθή
πγηεηλή θ.ιπ.), νξγαλσκέλεο δξάζεηο, παηδαγσγηθά εξγαζηήξηα, ειεχζεξν παηρλίδη ζηνλ εζσηεξηθφ ή/θαη εμσηεξηθφ
ρψξν.
ΑΡΘΡΟ 11
ΗΑΣΡΗΘΖ ΠΑΡΑΘΟΙΟΤΘΖΖ
Απφ ην Γήκν δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζέκαηα ηεο πγείαο, γηα λα κελ ππάξμνπλ θίλδπλνη γηα ηα παηδηά ή
εμάπισζε κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ ζε άιια. Γηα ην ιφγν απηφ, νη γνλείο έρνπλ ππνρξέσζε λα έρνπλ άκεζε
επηθνηλσλία κε ηηο Τπεχζπλεο ησλ Βξεθηθψλ/Βξεθνλεπηαθψλ θαη Παηδηθψλ ηαζκψλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα άπηεηαη
ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα:
1. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην παηδί αξξσζηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ,
εηδνπνηνχληαη νη γνλείο ηνπ λα ην παξαιάβνπλ θαη ην παηδί παξακέλεη εθηφο ηνπ ηαζκνχ έσο ηελ πιήξε αλάξξσζή
ηνπ.
2. ε πεξίπησζε ινηκψδνπο λνζήκαηνο, νη γνλείο ππνρξενχληαη λα εηδνπνηήζνπλ άκεζα ηελ Τπεχζπλε. Ζ επηζηξνθή
ηνπ παηδηνχ ζην ζηαζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ ζεξάπνληνο Παηδηάηξνπ ζηελ νπνία
λα αλαθέξεηαη ε λφζνο απφ ηελ νπνία έπαζρε ην παηδί θαη λα βεβαηψλεηαη ε απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. Ζ
επαλεμέηαζε δχλαηαη λα γίλεη θαη απφ ηνλ παηδίαηξν ηεο ππεξεζίαο.
3. ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ςεηξψλ, ν γνλέαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην ζηαζκφ θαη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα.
4. ε πεξίπησζε ζνβαξνχ έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ π.ρ. αηχρεκα εηδνπνηείηαη απφ ηελ Τπεχζπλε άκεζα ν Παηδίαηξνο
ηνπ Γήκνπ θαη νη γνλείο ηνπ παηδηνχ.
ε θακία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο αζζελεηψλ ή αηπρεκάησλ θιπ. ηα θηινμελνχκελα βξέθε θαη λήπηα δελ
κεηαθέξνληαη κε ηα ηδησηηθά απηνθίλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θαιείηαη ην ΔΘΑΒ.
5. Γηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή αιιεξγίαο απαηηείηαη γλσκάηεπζε γηαηξνχ πνπ ζα αλαγξάθεη ηε
κνξθή θαη ην είδνο ηεο αιιεξγίαο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο.
Ζ πεξηθξνχξεζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ην νπνίν
εθαξκφδεη πηζηά φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Τπνβάιιεηαη ηαθηηθά ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν θαη
εθνδηάδεηαη κε εηδηθφ πηζηνπνηεηηθφ πγείαο πνπ ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή ππεξεζία.
ΑΡΘΡΟ 12

ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΠΑΗΓΗΧΛ

ηα βξέθε θαη ζηα παηδηά ηνπ Βξεθηθνχ θαη Παηδηθνχ ηαζκνχ παξέρεηαη θαζεκεξηλά ε απαξαίηεηε πνηνηηθά θαη
πνζνηηθά ηξνθή.
Σν πεξηερφκελν ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο ησλ παηδηψλ θαζνξίδεηαη εβδνκαδηαίσο, θαη αθνινπζεί ηηο ζχγρξνλεο
απφςεηο γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή.
Σν δηαηηνιφγην ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ παηδίαηξν.
Χο βάζε γηα ην πνζνζηνιφγην ηξνθίκσλ θαη γηα ην δηαηηνιφγην ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα πξνηεηλφκελα ζηελ ππ’
αξηζκ. Τ1α/7685/12.10.17 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (Β΄3758) φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη.
Ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηε ρνξήγεζε ζηα παηδηά λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, λσπνχ θξέαηνο θαη
ςαξηψλ, γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζε επαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο πνζφηεηεο. Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε εηδψλ
δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ ζπληεξεηηθέο ρξσζηηθέο, ηερλεηά γιπθαληηθέο νπζίεο, απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξε
θαη αιάηη.
Σν εβδνκαδηαίν δηαηηνιφγην ησλ παηδηψλ αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ Παηδηθνχ θαη βξεθηθνχ ηαζκνχ, πξνο
ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ.
ΑΡΘΡΟ 13
ΠΡΟΑΡΚΟΓΖ ΒΡΔΦΧΛ ΘΑΗ ΛΖΠΗΧΛ
Κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαηά ην κήλα επηέκβξην ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο βαζηθφ
κέιεκα, ηφζν ησλ γνλέσλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη ε νκαιή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζ’ απηνχο. Γηα ην
ιφγν απηφ, εθαξκφδεηαη ε εμήο δηαδηθαζία:
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1. Ζ παξακνλή ησλ βξεθψλ ζην ηαζκφ ηελ πξψηε εβδνκάδα είλαη νιηγφσξε. Κε απηφ ηνλ ηξφπν, γίλεηαη ε αβίαζηε
πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ θαη ε αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ ζηαδηαθά, ψζηε απφ ηε δεχηεξε εβδνκάδα λα παξακέλεη ζην
ζηαζκφ κε θαλνληθφ σξάξην.
2. Γηα ηα λήπηα πνπ γηα πξψηε θνξά πεγαίλνπλ ζε Παηδηθφ ηαζκφ, αθνινπζείηαη παξφκνηα δηαδηθαζία, δειαδή ηεο
νιηγφσξεο παξακνλήο, κέρξη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηα πξνυπάξρνληα ηκήκαηα.
3. Ζ πεξίνδνο πξνζαξκνγήο ηζρχεη θαη γηα νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξε εγγξαθή.
ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΓΟΛΔΧΛ
Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ. Γηα ην
ιφγν απηφ, ην πξνζσπηθφ ησλ ζηαζκψλ ελζαξξχλεη θαη νξγαλψλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο δξάζεηο πνπ
γίλνληαη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ θαη ηε θηινμελία ησλ παηδηψλ.
Θ Δ Φ Α Ι ΑΗ Ο

Β ’

ΑΡΘΡΟ 14
ΓΔΛΗΘΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΠΡΟΧΠΗΘΟΤ
Όινη νη εξγαδφκελνη/εο ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ππνρξενχληαη:
Λα ζπκβάιινπλ κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ, λα θαιιηεξγνχλ θαη λα
αλαπηχζζνπλ πεξαηηέξσ ηηο γλψζεηο ηνπο, παξαθνινπζψληαο ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη γεληθά λα ζπλεξγάδνληαη
κεηαμχ ηνπο θαη λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη επζπλείδεηα.
Λα γλσξίδνπλ θαη λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο θαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 15
ΔΗΓΗΘΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΘΑΗ ΑΡΚΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΧΠΗΘΟΤ
ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ/Ζ ΣΑΘΚΟΤ
Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ.
Δπζχλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ.
Δπνπηεχεη ην πξνζσπηθφ γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, αλαζέηεη θαζήθνληα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
θαη αλαθέξεη κε έγγξαθφ ηνπ/ηεο θάζε ππεξεζηαθή παξάβαζε ζην αληίζηνηρν Σκήκα Γηνίθεζεο Παηδηθψλ ηαζκψλ.
Αλαθέξεηαη γξαπηά ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Παηδηθψλ ηαζκψλ γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ θαη ελεκεξψλεη άκεζα ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
πλεξγάδεηαη θαη εηζεγείηαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζηειέρσζε, νξγάλσζε, εθπαίδεπζε θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή
ηνπ ηαζκνχ.
Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ ελεκέξσζε θαθέινπ κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην θάζε παηδί ηνπ ηαζκνχ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο παηδαγσγνχο θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο. Δπίζεο, ηεξεί αξρείν κε ηηο θάξηεο πγείαο ησλ παηδηψλ.
ην πιαίζην απηφ είλαη αξκφδηνο/α γηα ηε θχιαμε ησλ θαθέισλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ.
Σεξεί φια ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπφκελα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ βηβιία.
Δλεκεξψλεη γηα ηελ θαζεκεξηλή παξνπζία ησλ παηδηψλ.
Παξέρεη εθπαηδεπηηθφ έξγν ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχληαη ζην ηαζκφ.
Δθαξκφδεη θαη πινπνηεί ηηο παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξνγξάκκαηα.
Γχλαηαη λα ζπγθαιεί παηδαγσγηθή νκάδα ζε ηαθηά δηαζηήκαηα.
Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο παηδαγσγνχο, νξγαλψλεη αηνκηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο γηα ηε
ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην παηδί ηνπο. Γηνξγαλψλεη εθδειψζεηο πνπ αθνξνχλ παηδηά ή θαη
γνλείο/θεδεκφλεο.
πλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαη εάλ ρξεηαζηεί, ηνπο θαηεπζχλεη ζηελ
αλάινγε ππεξεζία.
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΘΟ ΠΡΟΧΠΗΘΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΟ
α) Φξνληίδεη γηα ηε ζσζηή ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη ςπρνθηλεηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ κε εμαηνκίθεπζε ηνπ
εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Απαζρνιεί ηα παηδηά ζχκθσλα κε ην
εκεξήζην πξφγξακκα απαζρφιεζεο.
β) Δηζεγείηαη ηηο αλάγθεο εθνδηαζκνχ ησλ αηζνπζψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε είδε (παηρλίδηα,
είδε θαζαξηφηεηαο θ.ιπ.).

11

ΑΔΑ: Ψ3ΓΩΩΕΣ-ΞΦ5

γ) Βνεζά ηα θηινμελνχκελα παηδηά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Παξαθνινπζεί ηε
δηαηξνθή θαη θαζαξηφηεηά ηνπο, ελζαξξχλνληαο ηελ
απηνεμππεξέηεζή ηνπο.
δ) Δλεκεξψλεη ηνπο αξκνδίνπο θαη ηνλ/ηελ Παηδίαηξν γηα θάζε χπνπην ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπο πεξηζηαηηθφ.
ε) Σεξεί βηβιίν παξνπζίαο ησλ παηδηψλ θαη ελεκεξψλεη αξκνδίσο γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο παηδηψλ ζηελ πξνζέιεπζή
ηνπο ή ζηηο απνπζίεο ηνπο.
ζη) Ιφγσ ηεο άκεζεο επαθήο ηνπ κε ηα παηδηά, πξνζθέξεη ζε 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 θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ επηηξέπεηαη ε ιεθηηθή, ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή βία, ε πξνζβνιή
ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ε ζσκαηηθή ηηκσξία.
δ) Δλεκεξψλεη κία (1) θνξά ην κήλα ηνπο γνλείο γηα ηε γεληθή, ζθαηξηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη δηαηεξεί
αξκνληθή ζρέζε θαη κε ηνπο δχν (2) γνλείο.
ε) Δλεκεξψλεη ηνπο γνλείο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη εθδειψζεηο ηνπ ηαζκνχ.
ΒΟΖΘΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΟΤ
Βνεζάεη ην πξνζσπηθφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζε φια ηα θαζήθνληά ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
πνπ παίξλεη απφ απηφ. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αληηθαζηζηά απηφ
απεπζπλφκελνο/ε ζηνλ/ζηελ Πξντζηάκελν/Πξντζηακέλε ηνπ ηαζκνχ γηα βνήζεηα θαη ππνζηήξημε
ΚΑΓΔΗΡΑ ¨Ζ ΚΑΓΔΗΡΗΑ
α) Δίλαη 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.
β) Παξαιακβάλεη θαζεκεξηλά απφ ηνλ/ηελ Πξντζηάκελν/Πξντζηακέλε ηελ αλαγθαία πνζφηεηα πιηθψλ γηα
ην εκεξήζην θαγεηφ κε βάζε ην δηαηηνιφγην.
γ) Σαθηνπνηεί ηα καγεηξηθά ζθεχε θαη ηα είδε εζηηάζεσο θαη θξνληίδεη γηα ηελ θαιή θαηάζηαζή ηνπο, επζπλφκελε/
λνο γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή.
δ) Πξνηείλεη ηελ ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ ζεσξεί απαξαίηεην γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ καγεηξείνπ.
ΒΟΖΘΟ ΚΑΓΔΗΡΟΤ Ζ ΣΡΑΠΔΕΟΘΟΚΟ (εθφζνλ ππεξεηεί ή ζπκβάιιεηαη κε ην ηαζκφ, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο):
Πξνεηνηκάδεη ην ρψξν θαγεηνχ ησλ παηδηψλ κε φια ηα απαξαίηεηα θαη παξίζηαηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνχ,
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο Πξντζηάκελνπ/εο θαη ησλ παηδαγσγψλ. Γελ παξεκβαίλεη ζε ζέκαηα αγσγήο θαη
απφθηεζεο ζπλεζεηψλ δηαηξνθήο ησλ παηδηψλ. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ κέξνο ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ ην νπνίν
αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο/ηηο παηδαγσγνχο.
Βνεζά ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ ζηε δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ ζηα παηδηά. Φξνληίδεη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ εηδψλ
εζηίαζεο κεηά ην ηέινο ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ηξαπεδηψλ, ησλ θαζηζκάησλ πξηλ θαη κεηά ην γεχκα.
Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη φισλ ησλ φξσλ πγηεηλήο ζην
ρψξν θαγεηνχ ησλ παηδηψλ, πξνηείλνληαο θάζε ζρεηηθφ κέηξν θαη πηνζεηψληαο ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο.
Φξνληίδεη γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζθεπψλ, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα κέηξα πγηεηλήο.
Τπνζηεξίδεη παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ, ζρεηηθέο κε ην ξφιν ηνπ/ηεο.
Αλαιακβάλεη νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ κε ηελ θνπδίλα θαη ην ρψξν θαγεηνχ ησλ παηδηψλ πνπ ηνπ/ηεο αλαηίζεηαη απφ
ηνλ/ηελ Πξντζηάκελν/ε ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ.
ΠΡΟΧΠΗΘΟ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο εθηειεί ηηο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ Παηδηθνχ
ηαζκνχ.
Παξαιακβάλεη ηελ αλαγθαία πνζφηεηα πιηθψλ θαζαξηφηεηαο θαη αηνκηθήο πγηεηλήο απφ ηνλ/ηελ Πξντζηάκελν/ε θαη
είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ νξζή θαη νξζνινγηθή ηνπο δηαρείξηζε.
Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη φισλ ησλ φξσλ πγηεηλήο ζηνπο
ρψξνπο ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ, πξνηείλνληαο θάζε ζρεηηθφ κέηξν θαη πηνζεηψληαο ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο.
Φξνληίδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηε γεληθή θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ (έπηπια, ρψξνη
απνζήθεπζεο, παηρλίδηα, θνπξηίλεο, θαιχκκαηα θιπ.), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο Πξντζηάκελνπ/εο.
Δπηκειείηαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ ηαθηνπνίεζε θαη ην ζηξψζηκν ησλ θιηλνζθεπαζκάησλ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ.
Αλαιακβάλεη θάζε άιιε βνεζεηηθή εξγαζία πνπ ηνπ/ηεο αλαηίζεηαη απφ ηνλ/ηελ Πξντζηάκελν/ε ηνπ ηαζκνχ.
Τπνζηεξίδεη παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ/ηεο.
Ο/Ζ ΠΑΗΓΗΑΣΡΟ πνπ ζπκβάιιεηαη κε ην ηαζκφ κε ζχκβαζε έξγνπ, έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
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α) Δμεηάδεη αλά 15 εκέξεο ηα παηδηά θαη παξαθνινπζεί ηελ αλάπηπμή ηνπο, ζεκεηψλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ/
ηεο ζηελ αηνκηθή θαξηέια θάζε παηδηνχ.
β) Παξαθνινπζεί, ζπλεξγαδφκελνο/ε κε ηνλ/ηελ Θνηλσληθή Ιεηηνπξγφ θαη ηνλ/ηελ Φπρνιφγν, εθφζνλ
ππεξεηνχλ, ηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.
γ) Δηζεγείηαη γηα ηε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζην ηαζκφ παηδηνχ πνπ απνπζίαζε απφ ζνβαξή αζζέλεηα, κε
βάζε ην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εμέηαζε.
δ) Τπνδεηθλχεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πγηεηλή ησλ παηδηψλ θαη γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ
ηαζκψλ. Γηαηεξεί ζε θάζε ηαζκφ πξφρεηξν θαξκαθείν θαη γηα νπνηνδήπνηε έθηαθην πεξηζηαηηθφ
ΙΟΗΠΟ ΠΡΟΧΠΗΘΟ
ε φηη αθνξά ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ, ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηνλ εθάζηνηε
Πξφηππν Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ.
ΑΡΘΡΟ 16
ΔΗΓΗΘΟΗ ΘΑΛΟΛΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΘΟ
Οη ψξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη αλάινγεο κε ην θαηά λφκν σξάξην εξγαζίαο ηνπ θαη ηηο
ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ.
Όιν ην πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη ζηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη φισλ ησλ
φξσλ πγηεηλήο ζην ρψξν ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Όιν ην πξνζσπηθφ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ππνρξενχηαη ζε πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ έιεγρν φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζκ. Τ1α/76785/12.10.2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (Β’ 3758), φπσο απηή
θάζε θνξά ηζρχεη.
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 ζηελ εμππεξέηεζε ηεο
νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ. Θαηά ζπλέπεηα δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε ζην πξνζσπηθφ θαγεηνχ ζε ρξήκα ή
ζε είδνο ή ε ρσξηζηή παξαζθεπή θαγεηνχ γηα ην πξνζσπηθφ.
ΑΡΘΡΟ 17
Θαλνληθή Άδεηα Πξνζσπηθνχ
1. Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο ηαζκνχο θαηά ηηο εκέξεο κε ιεηηνπξγίαο απηψλ βάζεη ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, έρεη δηαθνπέο εξγαζίαο.
Σν ελ ιφγσ πξνζσπηθφ κπνξεί, εθ’ φζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη αλάγθεο, λα ιακβάλεη θαλνληθή άδεηα κε
απνδνρέο έσο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο θαη’ έηνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Θαηάζηαζεο
Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ.
Ζ άδεηα απηή εγθξίλεηαη φηαλ νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ην επηηξέπνπλ.
ΑΡΘΡΟ 18

ΣΗΡΟΤΜΔΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

ε θάζε ηαζκφ ηεξνχληαη ηα αθφινπζα βηβιία (ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή):
α. Κεηξψν βξεθψλ θαη λεπίσλ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζηαζκνχ.
β. Φάθεινο πγείαο ησλ βξεθψλ ή/θαη λεπίσλ.
γ. Βηβιίν παξνπζίαο ησλ βξεθψλ ή/θαη λεπίσλ.
δ. Βηβιίν ζπκβάλησλ.
ε. Ζκεξήζην παξνπζηνιφγην πξνζσπηθνχ.
ζη. Οπνηνδήπνηε άιιν βηβιίν απαηηείηαη απφ ηα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα λα ηεξεί ν ζηαζκφο (αλ εληάζζεηαη
ζε απηά)
ΑΡΘΡΟ 19
Θάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηαζκψλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ,
ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ
ΜΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΘΑΣΟΗΘΟ

20

ΚΟΛΟΓΟΛΔΗΘΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑ [ΓΟΛΔΗ ΑΓΑΚΟΗ,
Δ ΥΖΡΔΗΑ,ΓΗΑΕΔΤΓΚΔΛΟΗ], ΓΟΛΔΑ ΣΡΑΣΔΤΚΔΛΟ
ή ΓΟΛΔΗ ΠΟΤΓΑΣΔ ή ΦΟΗΣΖΣΔ

40

ΑΡΗΘΚΟ ΑΛΖΙΗΘΧΛ ΣΔΘΛΧΛ ΣΖΛ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑ
ή ΔΛΖΙΗΘΧΛ ΠΟΤ ΤΛΔΥΗΕΟΤΛ ΠΟΤΓΔ [ΒΔΒΑΗΧΖ
ΥΟΙΖ]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ

10 ΚΟΡΗΑ
ΓΗΑ ΘΆΘΔ
ΠΑΗΓΗ

ΣΖΛ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑ ΑΣΟΚΟ ΚΔ ΑΛΑΠΖΡΗΑ [ΓΟΛΔΗ ή ΠΑΗΓΗ
ΠΑΛΧ ΑΠΌ 67%

30

ΠΑΗΓΗ ΟΡΦΑΛΟ & ΑΠΌ ΣΟΤ ΓΤΟ ΓΟΛΔΗ

50

ΔΠΑΛΔΓΓΡΑΦΖ

30

ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΚΔ ΔΛΟΗΘΗΟ

15

ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΗΓΗΟΘΣΖΣΖ ΚΔ ΓΑΛΔΗΟ [α' θαηνηθηα]

15

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

ΑΛΔΡΓΟ ΚΔ ΔΧ ΓΤΟ ΔΣΖ ΑΛΔΡΓΗΑ

ΜΟΡΙΑ

ΑΛΔΡΓΟ ΚΔ ΠΑΛΧ ΑΠΌ ΓΤΟ ΔΣΖ ΑΛΔΡΓΗΑ

10 ΚΟΡΗΑ
ΓΗΑ ΘΆΘΔ
ΑΛΔΡΓΟ
ΓΟΛΔΑ
20 ΚΟΡΗΑ
ΓΗΑ ΘΆΘΔ
ΑΛΔΡΓΟ
ΓΟΛΔΑ

0,00€-8.000,00€ ΤΛΟΙΟ ΔΗΟΓΖΚΑΣΧΛ ΑΘΡΟΗΣΗΘΑ

50

8001,00€-14.000€ ΤΛΟΙΟ ΔΗΟΓΖΚΑΣΧΛ ΑΘΡΟΗΣΗΘΑ
14.001,00€-20.000,00€ ΤΛΟΙΟ ΔΗΟΓΖΚΑΣΧΛ
ΑΘΡΟΗΣΗΘΑ

30

20.001,00-30.000,00 ΤΛΟΙΟ ΔΗΟΓΖΚΑΣΧΛ ΑΘΡΟΗΣΗΘΑ

20
5

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ (57)
Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ Γ..
ΘΤΡΗΑΘΟ ΘΑΣΑΦΑΓΟ

Ζ ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ..
ΒΑΗΑ ΑΒΒΟΠΟΤΙΟΤ
ΑΘΡΗΒΔ ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ
Θεξαηζίλη 25-2-2019
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΛΗΘΟΙΑΟ ΚΑΡΣΑΘΖ
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