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Ο Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Οροπεδίου Λασιθίου
εδρεύει στον Άγιο Γεώργιο, ξεκινά τη λειτουργία του το 1983,
και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
Οροπεδίου Λασιθίου.
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Το τμήμα του Παιδικού μπορεί να φιλοξενήσει έως και 25 παιδιά,
ενώ το τμήμα Βρεφών έως 12.
Αυτή τη σχολική χρονιά, φιλοξενούνται 19 παιδιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ:
Φανουργιάκης Γεώργιος
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX:

28440 31491

E-MAIL: Pbsdoik@0474.syzefxis.gov.gr

Σκοπός Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών

Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν
κυρίως δομές αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής
ηλικίας ,με στόχο:
Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα
με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν 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.

Δικαίωμα Εγγραφής και Εγγραφή Παιδιών

1. α. Δικαίωμα εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς
και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με
τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης
απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα
πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. στους Δημοτικούς Παιδικούς,
Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά,
σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου,
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 στον Σταθμό, εφόσον
βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι
αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη
δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Σε
αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό
Συμβούλιο του νομικού προσώπου ή το Δημοτικό Συμβούλιο, στην
περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου,

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.
Ειδικότερα, στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται
δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και στους
Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση. Στους δε μικτούς Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική
εκπαίδευση.
Στα βρεφικά τμήματα των Βρεφικών και των μικτών Βρεφονηπιακών
Σταθμών μπορούν να φιλοξενούνται και βρέφη από 2 μηνών, μετά
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή
του Δημοτικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ο Σταθμός
λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου.
β. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει
την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του
σταθμού.
2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς, Βρεφικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από
την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να
αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε
όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την
εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των
γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ή του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου, όταν ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία

του Δήμου.
3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων,
τα παιδιά των ανέργων, και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων
οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης
φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή
ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε
διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο
δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που
προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική
αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, ή το Δημοτικό
Συμβούλιο στην περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία
του Δήμου, με απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά
κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους.
Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς
και οποιαδήποτε σχέση εργασίας της/του αιτούσας/αιτούντος με
τον Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

Δικαιολογητικά εγγραφής:
Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς, Βρεφικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του
πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό
δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού,
ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
3. Β ε β α ί ω σ η ε ρ γ ο δ ό τ η ό τ ι κ α ι ο ι δ ύ ο γ ο ν ε ί ς ε ί ν α ι
εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την
υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους
των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης
της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το
έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ,
του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
5. Β ε β α ί ω σ η υ γ ε ί α ς τ ο υ π α ι δ ι ο ύ σ υ μ π λ η ρ ω μ έ ν η κ α ι
υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του
βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται
κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης,
αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά
προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του
τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού
σημειώματος των γονέων.
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό ή το Δημοτικό
Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής
κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που
αναρτάται στον οικείο ΟΤΑ και όπου αλλού ο Νόμος ορίζει.

Περίοδος εγγραφών:

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου
κάθε έτους ,και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν
κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν
έχουν ικανοποιηθεί. Εντός του μηνός Ιουνίου συνέρχεται το
Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου ή Δημοτικό Συμβούλιο
στην περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία
του Δήμου, συγκροτεί ειδική Επιτροπή Επιλογής, στην οποία
μετέχει και παιδαγωγικό προσωπικό.

Διακοπή Φιλοξενίας

1. Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους δημοτικούς

Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ενεργείται
πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού
προσώπου ή του Δημοτικού Συμβουλίου, στην περίπτωση που ο
Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου:
Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες
των παιδιών.
Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την
υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από
τον Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους
γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες
ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν
συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους
λειτουργίας του Σταθμού.
Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων
ημερών τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον
Σταθμό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς,
πριν από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.
2. Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται
υποχρεωτικά από το πρώτο επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι στην
ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτό που έχει διαγραφεί, κι αν δεν
υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων
αιτήσεων. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός μηνός από τη
λήψη της απόφασης της παραγράφου 1.

Λειτουργία Σταθμών

1. Η λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η
Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την
εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
2. Σε περιοχές που η απασχόληση των εργαζόμενων γονέων
κορυφώνεται κατά τη θερινή περίοδο (αγροτικές-

τουριστικές), ο Σταθμός μπορεί να λειτουργεί τον μήνα
Αύγουστο και να διακόπτει τη λειτουργία του για ένα μήνα
κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου-Σεπτεμβρίου.
3. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και
την 5η Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι
και την Κυριακή του Θωμά.
4. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν κατά τις επίσημες αργίες των
Δημοσίων Υπηρεσιών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου
της έδρας του Σταθμού, και την ημέρα της τοπικής εθνικής
εορτής.

Ιατρική παρακολούθηση

1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια
της παραμονής τους στον Σταθμό, αποτελεί υποχρέωση του
φορέα στον οποίο ανήκει ο Σταθμός και ενεργείται από
παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται τον Σταθμό ανά 15
ημέρες.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Σε περίπτωση λοιμώδους 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.

Διατροφή Παιδιών

1. Στα βρέφη και τα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται η
απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και
μεσημβρινό κάθε ημέρα). Για τους Σταθμούς που έχουν
παρατεταμένη (απογευματινή) λειτουργία λαμβάνεται
μέριμνα για την επιπρόσθετη διατροφή των παιδιών.
2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις
σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή
των παιδιών, μπορεί να ποικίλει από εποχή σε εποχή και
συντάσσεται από Επιτροπή, στην οποία μετέχουν
υποχρεωτικά παιδίατρος και ο/η Προϊστάμενος/Προϊσταμένη
του Σταθμού. Γνώμη διατυπώνει συμπληρωματικά και
διατροφολόγος, εφόσον
υπηρετεί στο Σταθμό. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων
και για το διαιτολόγιο λαμβάνονται τα προτεινόμενα στην
αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας
(Β’ 3758), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Το πρόγραμμα του
διαιτολογίου αναρτάται σε εμφανές σημείο του Σταθμού,
ώστε να ενημερώνονται σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη
μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών
φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών,
γαλακτοκομικών προϊόντων σε επαρκείς για τις ανάγκες
τους ποσότητες, όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών
διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά

γλυκαντικές ουσίες, αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή
αλάτι.
3. Παρέχεται η δυνατότητα να παρασκευάζεται η τροφή των
βρεφών και νηπίων σε Σταθμό ή σε Σταθμούς που θα
λειτουργούν ως κεντρικά μαγειρεία. Εξαίρεση αποτελεί το
γάλα, το οποίο πρέπει να παρασκευάζεται εντός του
Σταθμού. Η τροφή μεταφέρεται στους υπόλοιπους σταθμούς
με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρ.2
απόφαση του Υπουργού
Υγείας.

Δείτε στο παρακάτω link

το ΦΕΚ για τον Κανονισμό Λειτουργίας:

Κανονισμός Λειτουργίας
Επισυνάπτονται παρακάτω η αίτηση εγγραφής και η υπεύθυνη
δήλωση γονέα/κηδεμόνα:
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΗΠΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ αποδοχής και παραλαβής
Δείτε τους χώρους

του Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού
Οροπεδίου Λασιθίου:

