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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΑ
ΧΩΡΟΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΏΓΗΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ,
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΑΠΟ2,5 ΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥΣ:
Την παροχή σύγχρονης προσχολικής αγωγής, διαπαιδαγώγησης, ψυχαγωγίας,
διατροφής και φιλοξενίας των βρεφών και νηπίων με σκοπό την ισόρροπη και
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.
Την εξυπηρέτηση της υγείας τους, την ανάπτυξη των νοητικών τους ικανοτήτων, την
υποστήριξη της ανάπτυξης της γλωσσικής έκφρασης, της δημιουργικότητας και
σκέψης τους
Την απόκτηση όλων εκείνων των αναγκαίων
πολιτισμένου και κοινωνικοποιημένου ανθρώπου.

συνηθειών και δεξιοτήτων του

Την προπαρασκευή τους για την φυσική μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο
σχολικό περιβάλλον.
Την υποβοήθηση και συμπλήρωση της αγωγής που παρέχει η οικογένεια με εφαρμογή
εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατευθύνσεων.
Την εξυπηρέτηση των οικογενειών των παιδιών λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τα
παιδιά και τις οικογένειες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.
Στο Δήμο μας σήμερα υπάρχουν δύο (2) Δομές Παιδικών Σταθμών οι οποίες
στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της οδού Κλεισθένους 83.
1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
Να αποκτήσουν τα σημερινά παιδιά, οι αυριανοί ενήλικες, αγωγή και γνώση μέσα σε
κλίμα αγάπης, εμπιστοσύνης, αποδοχής, διαλόγου και επεξήγησης.
Να επιλέξουν τρόπους συμπεριφοράς ζωής και σκέψης που θα τους επιτρέψουν να
βρουν τη θέση τους στην κοινωνία των ανθρώπων και να εξασφαλίσουν τη
δυνατότητα – βασιζόμενα στην προσωπικότητά τους – να είναι υπεύθυνα, δημιουργικά
και κοινωνικοποιημένα άτομα στο περιβάλλον που ζουν.
Να τηρούνται
δεοντολογίας.

οι

κανόνες

υγιεινής,

ασφαλείας

και

σύγχρονης

παιδαγωγικής

Να εφαρμόζεται ανθρωποκεντρική, ενιαία προσχολική αγωγή, σύμφωνα µε τα πλέον
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή
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ενημέρωση και επιμόρφωση όλου του προσωπικού του Φορέα για να ενισχύεται η
επικοινωνία µε όλους τους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται έμμεσα και άμεσα.
Να γίνονται σεβαστά και να τηρούνται τα δικαιώματα των παιδιών, όπως ορίζεται στο
σχετικό χάρτη του Ο.Η.Ε., τις διεθνείς συμβάσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Να υπάρχει ατμόσφαιρα ευχάριστη, ήρεμη, συνεργατική και να χαρακτηρίζεται από
σχέσεις αλληλοσεβασμού μεταξύ προσωπικού, παιδιών και γονέων.
2. ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΜΑΣ
Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς έχουν όλα τα παιδιά, απαγορευμένης απολύτως
της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά
νοσήματα.
Επίσης δεν γίνονται δεκτά παιδιά, τα οποία έχουν διαγνωστεί με σοβαρό πρόβλημα
σωματικής ή/και νοητικής υγείας (π.χ. βαριές καθυστερήσεις, πολλαπλές αναπηρίες)
που για την αγωγή τους χρειάζονται ειδικές δομές ολοκληρωμένης φροντίδας και
ειδικευμένο προσωπικό (ειδικής αγωγής).
Παιδιά που πάσχουν από σωματικές ή ψυχικές παθήσεις εγγράφονται στους Σταθμούς
υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Πρότυπο Κανονισμό
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών(άρθρο3)
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.
Ειδικότερα:
Στα Νηπιακά Τμήματα γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή
τους στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.
Η απαιτούμενη ηλικία πρέπει να συμπληρώνεται κατά την 1η Σεπτεμβρίου που ξεκινά
το κάθε σχολικό έτος.
Τα εγγραφόμενα νήπια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου
Σικυωνίων.
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 Σικυωνίων σε
συνδυασμό με ύπαρξη κενής θέσης.
Επίσης εγγραφή παιδιού μπορεί να γίνει όταν με αυτήν εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη
κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά σε σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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

ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ « Η ΜΗΚΩΝΗ»
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ &Δ.Β.Μ

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται το διάστημα από 10 ως 31 Μαΐου κάθε έτους, για
το επόμενο σχολικό έτος
3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού
Προσώπου πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού 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 και αφού πρώτα ειδοποιηθούν εγγράφως να καταβάλουν το
οφειλόμενο ποσό.
Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές ειδοποιήσεις στους Γονείς/Κηδεμόνες,
αυτοί δεν συμμορφώνονται με το ωράριο και τους όρους φιλοξενίας και λειτουργίας
του Σταθμού.
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 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.
4. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΑΣ
Η λειτουργία των Σταθμών ξεκινά από την 7η:00 ώρα, και λήγει την 16η :00 ώρα
(07:00 π. μ. – 16:00 μ. μ.).
Οι παιδικοί σταθμοί αρχίζουν την λειτουργία τους κάθε σχολικό έτος την 1η
Σεπτεμβρίου και την διακόπτουν την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε
ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Η Διεύθυνση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών διακόπτει την λειτουργία της από
την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και τη 5η Ιανουαρίου καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη
μέχρι και την Κυριακή του Θωμά καθώς επίσης και κατά τις επίσημες αργίες των
Δημοσίων Υπηρεσιών, την ημέρα εορτασμού του πολιούχου της πόλης καθώς και κατά
τον εορτασμό Εθνικού γεγονότος.
Την 31/7 και 1/9 του έτους οι παιδικοί Σταθμοί δεν δέχονται παιδιά προκειμένου να
γίνει απολύμανση και καθαριότητα των Π.Σ.
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Με απόφαση Προέδρου είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας Παιδικών Σταθμών λόγω
απολύμανσης ή δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων σοβαρών λόγων που
επικαλείται στην απόφαση του/της.
Σε περίπτωση απουσίας ή καθυστέρησης στην προσέλευση του παιδιού οι γονείς
οφείλουν να ενημερώνουν την Προϊσταμένη του Σταθμού.
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 στην αρχή της φοίτησής του
ενώ κάθε αλλαγή προσώπου θα πρέπει να γνωστοποιείται στο Σταθμό άμεσα.
5. ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η οργάνωση της παιδαγωγικής μας δράσης πραγματοποιείται με γνώμονα τις
αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών και το πρόγραμμα απασχόλησης των νηπίων
εκπονείται ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστική της ομάδας.
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.
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 κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των
παιδιών μεταξύ τους καθώς και η εμπέδωση κλίματος αποδοχής, ισονομίας, ελευθερίας
και ασφάλειας.
Ενδεικτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα Απασχόλησης παιδιών
Το ηµερήσιο πρόγραµµα είναι ευέλικτο, σχεδιάζεται με βάση τις ηλικιακές ανάγκες
τηρούνται όµως ορισµένα βασικά χρονικά σηµεία αυτού, όπως προσέλευση,
αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού, διαλλείματος, ανάπαυσης. Ενδεικτικά το
πρόγραµµα απασχόλησης των παιδιών είναι :
7.00 π.µ. – 9:00 π.µ. : Υποδοχή των παιδιών Το παιδαγωγικό προσωπικό προτρέπει και
ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωµατωθούν σε οµάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις
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«παιδαγωγικές γωνίες δραστηριοτήτων » συµβολικού χαρακτήρα, στις γωνίες γνώσεων
(βιβλίου κ.λ.π.) ή τους προτείνει απασχόληση µε το οικοδοµικό - κατασκευαστικό ή
άλλο παιδαγωγικό υλικό.
9.00 π.µ.-9:30 π.μ. : Προετοιµασία των παιδιών για το πρωινό (οµάδες στην τουαλέτα
για ατοµική υγιεινή, ετοιµασία τραπεζαρίας).
9.30 π.µ. – 11.30 π.µ. Επεξεργασία θεμάτων με τη μέθοδο της διαθεματικής
προσέγγισης παράλληλα ή µεµονωµένα εργαστήρια ζωγραφικής, κολλητικής,
αφήγησης, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, πηλού, οικολογικού πειραµατισµού , ασκήσεις
προγραφής εφαρμογή σχεδίου κ.λ.π. ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του ίδιου
χαρακτήρα. Γυμναστική ή µουσικοκινητικές-ρυθµικές, δραστηριότητες, ασκήσεις χορού
.
11.30 π.µ. -12.00 π.µ.. Ελεύθερη απασχόληση στις «γωνιές » ή οµαδικά παιχνίδια στην
τάξη και στην αυλή, ψυχοκινητικές δραστηριότητες κ.λ.π. Προετοιµασία για το
µεσηµεριανό (ατοµική υγιεινή).
12.00 π.µ.- 12:45 µ.µ. : Μεσηµεριανό φαγητό
12.45.00 µ.µ.-3:00 µ.µ. Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς - ήσυχες
δραστηριότητες (άκουσµα µουσικής, αφήγηση παραµυθιού, τραγούδι διάβασµα βιβλίου
).
13:45μ.μ.–15:30μ.μ.: Μεσημβρινή ανάπαυση για τα παιδιά που αποχωρούν κατά τη
λήξη του ωραρίου
Το παραπάνω πρόγραµµα
επιµέρους τμήματος.

προσαρµόζεται ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε

6. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΑΣ
Το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους ξεκινά η λειτουργία των Σταθμών με την προσαρμογή
των παιδιών. 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 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 δεύτερης εβδομάδας
προσέλευσης τους, να μπορούν να παραμένουν στον σταθμό περισσότερες ώρες.
Για τα παιδιά που θα αναπαύονται το μεσημέρι στους Σταθμούς ακολουθεί και
προσαρμογή στο θέμα του ύπνου. Συνήθως, μετά το πέρας του Σεπτεμβρίου σχεδόν
όλα τα παιδιά έχουν προσαρμοστεί και προσέρχονται στους Σταθμούς στο πλήρες
επιθυμητό ωράριο.
Εάν κάποιο παιδί εγγραφεί αργότερα, για την προσαρμογή του προβλέπεται να
ακολουθηθεί ακριβώς η ισχύουσα παιδαγωγική διαδικασία.
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Για να επιτευχτεί ομαλή προσαρμογή απαιτείται πλήρης συνεργασία της οικογένειας με
το προσωπικό των Σταθμών και αποδοχή από τους γονείς των παιδαγωγικών
συμβουλών που δέχονται από το παιδαγωγικό προσωπικό της δομής.
Κατά την συγκεκριμένη περίοδο οι γονείς πρέπει να φροντίζουν να έχουν οργανώσει το
πρόγραμμά τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην
διαδικασία της προσαρμογής του παιδιού τους.
7. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Στα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά διατροφή
(πρωινό, πρόγευμα -συνήθως φρούτα εποχής, ή φρουτόκρεμα για τα βρέφη- και
μεσημεριανό γεύμα κάθε ημέρα). Στα παιδιά που παραμένουν στους Σταθμούς μετά τις
15:00 παρέχεται και απογευματινό.
Το διαιτολόγιο των παιδιών είναι κοινό για όλες τις δομές, καθορίζεται σύμφωνα με τις
σύγχρονες παιδιατρικές επιταγές και την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή διατροφή
των παιδιών. Το διαιτολόγιο εκπονείται από την/τον Παιδίατρο, την Προϊσταμένη
Τμήματος ή την Προϊσταμένη παιδαγωγό των Σταθμών μας.
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής αναρτάται 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 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 προάγει την υγιεινή διατροφή ενώ
αναπτυξιακά στάδια των παιδιών.

συνάδει και υποστηρίζει τα

Κατά τον τρόπο παρασκευής των γευμάτων τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες
υγιεινής όπως ισχύουν κάθε φορά και το περιεχόμενο του διαιτολογίου προσαρμόζεται
στις εποχές και την πολιτιστική μας παράδοση.
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.
Ο φορέας δεν υποχρεούται να παρασκευάζει φαγητό διαφορετικό
προγραμματισμένο που αναγράφεται στο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο.

από

το

8. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η περιοδική και η έκτακτη παρακολούθηση της υγείας των εγγεγραμμένων παιδιών
αποτελεί συμπληρωματική υποχρέωση της οικογενειακής και διενεργείται από τον/την
Παιδίατρο των Παιδικών Σταθμών.
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Ο/Η Παιδίατρος επισκέπτεται δύο φορές μηνιαίως την κάθε δομή αλλά και εκτάκτως
όταν παραστεί ανάγκη.
Εάν κατά τη διάρκεια της ημέρας αρρωστήσει κάποιο παιδί, ειδοποιούνται από την
Προϊσταμένη οι γονείς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν άμεσα.
9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
Για την προστασία του παιδιού που ασθενεί (ιώσεις, γαστρεντερίτιδες εμετοί, λοιμώδη
νοσήματα, διάρροια, πυρετός κλπ) στον χώρο του Σταθμού και την ταυτόχρονη
προφύλαξη της 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.
Αναλόγως με το είδος και την σοβαρότητα της ασθένειας, ζητείται κατά περίπτωση,
γνωμάτευση ιατρού προκειμένου το παιδί να επιστρέψει στον Σταθμό.
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 την Προϊσταμένη
του Σταθμού.
Η χορήγηση συνηθισμένων αντιπυρετικών είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
κατόπιν επικοινωνίας με τον παιδίατρο (υψηλός πυρετός).
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
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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.
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για την φοίτηση των παιδιών στις προσχολικές δομές των Παιδικών Σταθμών έχει
καθιερωθεί η υποχρέωση των γονέων για την καταβολή μηνιαίου ποσού αντιτίμου
παρεχομένων υπηρεσιών το ύψος του οποίου έχει παραμείνει αμετάβλητο τα τελευταία
χρόνια και ανέρχεται στα 35€ για ένα παιδί της οικογένειας και στα 55€ για δύο παιδιά
ομοίως.
Ειδικότερα:
Η οικονομική εισφορά των γονέων πρέπει να εξοφλείται τις 10 πρώτες ημέρες εκάστου
μηνός με καταβολή του ποσού σε συνεργαζόμενη τράπεζα 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) ενώ διακόπτεται με την διαγραφή του νηπίου.
Εγγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο (από 1η ως 15η )εκάστου μηνός συνεπάγεται την
καταβολή ολόκληρου του ποσού της μηνιαίας εισφοράς.
Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας παιδιού από τον Σταθμό, οι γονείς, εφόσον δεν
έχουν καταθέσει ενυπογράφως αίτηση διαγραφής, δεν απαλλάσσονται από την
καταβολή της μηνιαίας εισφοράς.
Σε καμία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά παρελθόντων
μηνών ή ημερών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.
ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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