
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ.: 11166/01-04-2021 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηο πραθηηθό ηες σπ’ αρηζ. 9/2021 Σαθηηθής -κέζω ηειεδηάζθεψες- σλεδρίαζες ηοσ 

Γεκοηηθού σκβοσιίοσ Καζηορηάς 

 

ηελ Καζηνξηά ζήκεξα Σρίηε, 30 Μαρηίοσ 2021 θαη ψξα 17:15 θιήζεθε ζε ηαθηηθή -κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο- ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. πξση.: 10468/26-

03-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε κε θάζε 

λφκηκν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, γηα ιήςε απφθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα, νη 

εηζεγήζεηο ησλ νπνίσλ θνηλνπνηήζεθαλ ειεθηξνληθά ζηα κέιε: 

………………………………………………………………………………………………………… 

ην ζχλνιν ησλ 41 Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ήηαλ:  

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ : 34 

1. Μεηαιίδεο Κίκσλ – Πξφεδξνο Γ.. 

2. Λίηζθαο Γηνλχζηνο – Αληηδήκαξρνο 

3. Φνπιηξάο ηπιηαλφο – Αληηδήκαξρνο 

4. Σζαλνχζαο Κσλζηαληίλνο – Αληηδήκαξρνο 

5. Γνθφπνπινο Πέηξνο – Αληηδήκαξρνο 

6. Ρήκνο Αζαλάζηνο – Αληηδήκαξρνο 

7. Εήζεο Λάδαξνο – Αληηδήκαξρνο 

8. Ληάκεο Θεφδσξνο – Αληηδήκαξρνο  

9. Παπαδφπνπινο Σξηαληάθπιινο 

10. Σφζθνο Πέηξνο 

11. Αιεμαλδξίδεο Νηθφιανο 

12. ηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

13. Θενράξε – Παπαδάκνπ Όιγα 

14. Φηιίππνπ Υξπζνχια 

15. Πέιθαο σθξάηεο 

16. Κνξεληζίδνπ Δξηθίιε 

17. αιβαξίλαο Ησάλλεο 

18. Φνχθε – Ληάκε Αιεμάλδξα 

19. πχξνπ Αηθαηεξίλε 

20. Βαζηιεηάδεο Δπζηάζηνο 

21. Μπφηζαξεο Βαζίιεηνο 

22. Κχξνπ Ησάλλα 

23. αββνπιίδνπ Κπξηαθή 

24. ακαξάο Κσλζηαληίλνο 

25. Λέθθνο Υξήζηνο 

26. Μφζρνο Γεψξγηνο 

27. Παπαδνπνχινπ Υξπζνβαιάληνπ 

28. Γνπιγέξεο Αλαζηάζηνο 

29. Σακήιηαο Αιέμαλδξνο 

30. Δπαγγέινπ Αζαλάζηνο 

31. Παχινπ Κσλζηαληίλνο 

32. Γνχθιηα Αλαζηαζία 

33. Σίγθαο Γεψξγηνο 

34. Εεζφπνπινο Μηραήι

  

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ : 7 

1. Μνπξαηίδεο Υξήζηνο 

2. Γάγγαο Παλαγηψηεο 

3. Υξεζηάθε Δηξήλε 

4. Γηαλλάθεο Πέηξνο 

5. Βαζηιεηάδεο Πνιπρξφληνο 

6. Ηππνθνκίδνπ Αγγειηθή 

7. Πεηξφπνπινο ηαχξνο 

 

 

Απφ ηνπο Προέδροσς Κοηλοηήηωλ θιήζεθαλ ιφγσ χπαξμεο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ Κνηλφηεηά ηνπο, νη παξαθάησ, νη νπνίνη ήηαλ: 
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ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ νη: 

1. Κνπξάθιε Υαξίθιεηα – Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλφηεηαο Καζηνξηάο 

2. Παληαδήο Κσλζηαληίλνο – Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλφηεηαο Μαληάθσλ 

3. Ηαζσλίδεο Νηθφιανο – Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλφηεηαο Γηζπειηνχ 

4. παζφπνπινο Παχινο – Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο Απγήο 

 

ΑΠΟΝΣΔ νη: 

1. Γνπγνχζεο Γεκήηξηνο – Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλφηεηαο Κνξεζνχ 

2. Πηηνχιεο Παχινο – Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο Ηεξνπεγήο  

 

ΑΠΩΝ ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο θ. Γηάλλεο Κνξεληζίδεο. 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Νεξάληδα Καηζηακάθε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

 

εκεηψλεηαη, φηη πξηλ ηε ιήμε ηεο ηειεδηάζθεςεο απνρψξεζαλ κε ηελ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ: 

 νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. ακαξάο Κσλζηαληίλνο θαη Μφζρνο Γεψξγηνο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηε ιήςε απφθαζεο επί ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 

 νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Λίηζθαο Γηνλχζηνο, Ληάκεο Θεφδσξνο θαη Μπφηζαξεο 

Βαζίιεηνο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη 

 νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. αιβαξίλαο Ησάλλεο θαη πχξνπ Αηθαηεξίλε, κεηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 6
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. 

 

H ζχγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

e:Presence.gov.gr, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/11.03.2020 ηεχρνο A’) «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών 

ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», 

ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α΄ 76) θαη εηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α.  

429/12.03.2020 (Β’ 850), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ φκνηα ππ’ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ.37 

Α.1/27/νηθ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 1822/16.03.2020 (ΑΓΑ: 

ΦΔΚ946ΜΣΛΠ-004) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

Ο Πξφεδξνο, κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

εηζεγήζεθε σο εμήο ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑ 4
ο 

: «Έγθρηζε Καλοληζκού Λεηηοσργίας Γεκοηηθώλ Παηδηθώλ ηαζκώλ». 

 

Αρηζκός Απόθαζες : 63/21 

 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ 

Γ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο, Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο:  

Α) Σελ ππ’ αξηζ. 7/2021 απφθαζε κε ζέκα "Κανονιζμός Λειηοσργίας Δημοηικών Παιδικών 

Σηαθμών", ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ιακβάλνληαο ππφςε: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
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 Τον ΟΕΥ του Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου Καςτοριάσ ΦΕΚ 2917Βϋ/18-11-2013, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε 
με το ΦΕΚ 3735/ Βϋ/08-10-2019 

 Τον Ρρότυπο Κανονιςμό Λειτουργίασ Δθμοτικϊν Ραιδικϊν και Βρεφονθπιακϊν Στακμϊν ΦΕΚ 4249 
Βϋ/05-12-2017 

 Τθν εγκφκλιο 38/11-12-2017 του ΥΡΕΣ με ΑΔΑ: ΨΞΣΞ465ΧΘ7-ΚΘ4 

 Τθν απόφαςθ υπ. αρικμ.4 του ΦΕΚ 1586/Β/08-05-2021 ςχετικό με τον οριςμό των διμων 
εφαρμογισ δίχρονθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ από το ςχολικό ζτοσ 2018-2019. 

 Το άρκρο 48 του Ν. 4647/2019 (204  Αϋ)  

  Τον αρικμό, τισ ειδικότθτεσ και του κλάδουσ του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ ςτο Ν.Ρ.Δ.Δ. του 
διμου Καςτοριάσ  

 
Αποφαςίηει  κατά πλειοψθφία 
 

Τα κάτωκι , τα οποία αποτελοφν τα άρκρα του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ των Δθμοτικϊν Ραιδικϊν Στακμϊν του Διμου 
Καςτοριάσ, οι οποίοι ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου Καςτοριάσ, ςφμφωνα με τθν ςυςτατικι 
πράξθ του Νομικοφ Ρροςϊπου, ΦΕΚ 1020Βϋ/26-05-2011 
 
ΑΡΘΡΟ 1  
ΕΚΣΑΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 
Ο παρϊν Κανονιςμόσ αποτελεί το πλαίςιο λειτουργίασ του ςυνόλου των Δθμοτικϊν Ραιδικϊν Στακμϊν του διμου 
Καςτοριάσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΚΟΠΟ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 
Οι Δθμοτικοί Ραιδικοί Στακμοί του διμου Καςτοριάσ αποτελοφν  κυρίωσ δομζσ   αγωγισ και διαπαιδαγϊγθςθσ για 
παιδιά προςχολικισ θλικίασ με ςτόχο: 
~Να παρζχουν προςχολικι αγωγι και διαπαιδαγϊγθςθ ςφμφωνα με τα πλζον ςφγχρονα επιςτθμονικά δεδομζνα. 
~Να βοθκοφν τα παιδιά να αναπτυχκοφν ςωματικά, νοθτικά, ςυναιςκθματικά και κοινωνικά. 
~Να ευαιςκθτοποιοφν τουσ γονείσ πάνω ςε κζματα ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ και ψυχολογίασ, προςφζροντάσ τουσ 
πλθροφόρθςθ και κακοδιγθςθ. 
~Να βοθκοφν τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ ςτθν ομαλι μετάβαςι τουσ από το οικογενειακό ςτο ςχολικό 
περιβάλλον, αλλά και ςτο ευρφτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίςιο. 
~Να παρζχουν θμεριςια διατροφι και φροντίδα ςτα παιδιά που φιλοξενοφν τθρϊντασ τουσ κανόνεσ υγιεινισ και 
αςφάλειασ.  
~Να διευκολφνουν τουσ εργαηόμενουσ και τουσ άνεργουσ γονείσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΟΤ  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΚΑΣΟΡΙΑ 
3.1. Δικαίωμα εγγραφισ ςτουσ Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του Διμου Καςτοριάσ  ζχουν όλα τα παιδιά θλικίασ 
από 2,5 ετϊν μζχρι και τθν θλικία εγγραφισ τουσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, απολφτωσ  απαγορευμζνθσ  τθσ 
εγγραφισ παιδιϊν εφόςον και όςο διάςτθμα πάςχουν από μεταδοτικά νοςιματα. 
 3.2. Ραιδιά που πάςχουν από ςωματικζσ, πνευματικζσ, ψυχικζσ πακιςεισ ι αναπθρίεσ εγγράφονται ςτουσ 
Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του Διμου Καςτοριάσ, εφόςον βεβαιϊνεται με γνωμάτευςθ ιατροφ κατάλλθλθσ 
ειδικότθτασ ότι αυτό μπορεί α) να είναι ωφζλιμο για το παιδί και β) ότι ζχει τθ δυνατότθτα ζνταξθσ  ςε πλαίςιο 
λειτουργίασ Ραιδικοφ Στακμοφ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ν.Ρ.Δ.Δ. του διμου Καςτοριάσ  
λαμβάνει απόφαςθ για τον οριςμό κατάλλθλου εξειδικευμζνου προςωπικοφ, ζχοντασ υπόψθ τισ εξειδικεφςεισ και τον 
αρικμό των υπθρετοφντων υπαλλιλων ςε αυτό.  
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ το Διοικθτικό Συμβουλίου του Ν.Ρ.Δ.Δ. του διμου Καςτοριάσ  μπορεί να προςλαμβάνει 
εξειδικευμζνο προςωπικό ι ςυνοδό κατάλλθλθσ ειδικότθτασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του ν. 
2190/1994 ι του άρκρου 6 του ν. 2527/1997, όπωσ ιςχφουν.    Δικαίωμα εγγραφισ ςτουσ Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ 
Στακμοφσ του διμου Καςτοριάσ, ζχουν και νιπια τα οποία πάςχουν  από ςωματικζσ, πνευματικζσ, ψυχικζσ πακιςεισ 
ι αναπθρίεσ  και οι γονείσ ι κθδεμόνεσ ηθτοφςαν με αίτθςι τουσ τθν υποςτιριξθ του παιδιοφ, κατά τθν φιλοξενία του 
ςε Δθμοτικό Ραιδικό Στακμό του διμου Καςτοριάσ,  από ιδιϊτθ βοθκό-ςυνοδό που κα διακζτει θ οικογζνεια του 
νθπίου, ςυνοδευόμενθ από ιατρικι γνωμάτευςθ ιατροφ κατάλλθλθσ ειδικότθτασ, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφζλιμο 
για το παιδί. 
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Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ν.Ρ.Δ.Δ. του διμου Καςτοριάσ,  κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του 
Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ του Νομικοφ Ρροςϊπου αποφαςίηει ςχετικά. Ο ιδιϊτθσ βοθκόσ-ςυνοδόσ ςυνεργάηεται με 
τον υπεφκυνο υπάλλθλο-παιδαγωγικό προςωπικό του Ραιδικοφ Στακμοφ, όπωσ αυτόσ ζχει οριςκεί αρμοδίωσ, 
ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του για τθν εφρυκμθ εφαρμογι του παιδαγωγικοφ προγράμματοσ του Ραιδικοφ ςτακμοφ 
και υποχρεοφται ςτθν προςκόμιςθ όλων των απαραίτθτων ιατρικϊν εξετάςεων.  
3.3. Δικαίωμα εγγραφισ ςτουσ Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ, ςτακμοφσ του Διμου Καςτοριάσ  ζχουν όλα τα παιδιά, τα 
οποία  ζχουν ςυμπλθρϊςει τα 2,5 ζτθ, ζωσ τθν θλικία εγγραφισ τουσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ.  
3.4.Τα εγγραφόμενα ςτουσ Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του Διμου Καςτοριάσ  προζρχονται κατά κφριο λόγο από 
τθν περιοχι του Διμου Καςτοριάσ, χωρίσ να αποκλείεται θ δυνατότθτα εγγραφισ παιδιϊν που διαμζνουν ςε όμορουσ 
διμουσ, ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν κενζσ κζςεισ ι ςτισ περιπτϊςεισ  που θ  εγγραφι του παιδιοφ κα εξυπθρετεί 
ιδιαίτερα αυξθμζνθ ανάγκθ (κοινωνικι, οικογενειακι, κ.λπ.)   των γονζων, θ οποία αιτιολογείται ςτθν ςχετικι 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  του Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου Καςτοριάσ.  
3.5. Κατά τθν εγγραφι επιλζγονται τα παιδιά εργαηόμενων γονζων, τα παιδιά ανζργων και τα παιδιά οικονομικά 
αδυνάτων οικογενειϊν, προτιμϊμενων εκείνων που ζχουν ανάγκθ ιδιαίτερθσ φροντίδασ για κοινωνικοφσ λόγουσ 
(παιδιά ορφανά από ζνα ι και δφο γονείσ, παιδιά μονογονεϊκϊν οικογενειϊν διαηευγμζνων ι ςε διάςταςθ γονζων, 
παιδιά γυναικϊν που φιλοξενοφνται ςτο δίκτυο δομϊν κατά τθσ βίασ των γυναικϊν, παιδιά που προζρχονται από 
οικογζνειεσ με μζλθ με ςωματικι ι πνευματικι αναπθρία, πολυτζκνων οικογενειϊν κ.λπ.). 
3.6. Για τθν εγγραφι νθπίων ςτουσ Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του Διμου Καςτοριάσ προςκομίηονται τα κάτωκι 

δικαιολογθτικά: 
 
1. Αίτθςθ τθσ μθτζρασ ι του πατζρα ι του κθδεμόνα του παιδιοφ. 
2. Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ του 
παιδιοφ, ι/και λθξιαρχικι πράξθ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ. 
3. Βεβαίωςθ εργοδότθ ότι και οι δφο γονείσ είναι εργαηόμενοι ι πρόκειται να εργαςτοφν μζςα ςτο επόμενο μινα 
από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ, με προςδιοριςμό του φψουσ των αποδοχϊν και αντίγραφο αναγγελίασ 
πρόςλθψθσ τθσ αιτοφςασ/του αιτοφντοσ ι τθσ ςφμβαςθσ μαηί με το ζντυπο Ε4 (ετιςιοσ πίνακασ προςωπικοφ). 
4. Βεβαίωςθ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ ι κάρτα ανεργίασ ςε ιςχφ του γονζα ι των γονζων που είναι άνεργοι. 
5. Βεβαίωςθ υγείασ του παιδιοφ ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από Ραιδίατρο, κακϊσ και αντίγραφο του 
βιβλιαρίου υγείασ του με τα εμβόλια που προβλζπονται κάκε φορά ανάλογα με τθν θλικία του παιδιοφ. 
Επίςθσ, αποτελζςματα φυματινοαντίδραςθσ Μantoux, όπωσ κάκε φορά προβλζπεται από το Εκνικό Ρρόγραμμα 
Εμβολιαςμϊν. 
6. Αντίγραφο τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ και αντίγραφο 
εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ των γονζων. 
7. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ μθτζρασ ι του πατζρα ι του κθδεμόνα του νθπίου ςχετικά με το ωράριο παραμονισ του 
νθπίου ςτον παιδικό ςτακμό από 07:00 π.μ. ζωσ τισ 4:00μ.μ., όπωσ εκείνοι επικυμοφν. 
8. Στισ αιτιςεισ επανεγγραφισ απαιτοφνται όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά. Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν 
μεταβολζσ ςτθν οικογενειακι κατάςταςθ, αντί του δικαιολογθτικοφ υπ. αρικμ. 2, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ των 
γονζων που βεβαιϊνει τθν ΜΘ μεταβολι. Θ αίτθςθ επανεγγραφισ υπάγεται ςτο ςφςτθμα μοριοδότθςθσ  και 
μοριοδοτείται.    

 
3.7. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου Καςτοριάσ με απόφαςι του κακορίηει εξειδικεφοντασ τα 
κοινωνικοοικονομικά κριτιρια μοριοδότθςθσ εγγραφισ των νθπίων.  Από το ςφςτθμα μοριόδοτθςθσ εξαιροφνται θ 
δθμοτικότθτα, κακϊσ επίςθσ και οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ του/τθσ αιτοφντοσ/αιτοφςασ με τον Ραιδικό Στακμό ι 
άλλεσ υπθρεςίεσ του Διμου Καςτοριάσ.  
3.8. Οι αιτιςεισ εγγραφισ νθπίων  υποβάλλονται από τισ 10 Μάιου μζχρι 31 Μαΐου κάκε ζτουσ και ςε όλθ τθν 
διάρκεια του ζτουσ, εφόςον υπάρχουν κενζσ κζςεισ και δεν εκκρεμοφν εμπρόκεςμεσ αιτιςεισ που δεν ζχουν 
ικανοποιθκεί. 
Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του  Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου Καςτοριάσ ςυγκροτείται Επιτροπι Επιλογισ 
Νθπίων, ςτθν οποία ςυμμετζχει και παιδαγωγικό προςωπικό από τουσ υπθρετοφντεσ υπαλλιλουσ-παιδαγωγικό 
προςωπικό των Δθμοτικϊν Ραιδικϊν ςτακμϊν του Διμου Καςτοριάσ,  με τθν αρμοδιότθτα ςφνταξθσ πίνακα επιλογισ 
νθπίων, βάςει του ςυςτιματοσ μοριοδότθςθσ.  
Εντόσ του μθνόσ Ιουνίου ςυνζρχεται το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου Καςτοριάσ, για τθν λιψθ 
απόφαςθσ εγγραφισ νθπίων για τθν περίοδο Σεπτεμβρίου τρζχοντοσ ζτουσ - Ιουλίου επόμενου ζτουσ, μετά τθν 
υποβολι του πίνακα επιλογισ νθπίων από τθν Επιτροπι Επιλογισ. 
Απαγορεφεται να προκρίνεται ωσ κριτιριο επιλογισ θ δθμοτικότθτα ζναντι τθσ ιδιότθτασ του κατοίκου. 
Απαγορεφεται να εξαιροφνται από το δικαίωμα εγγραφισ ςτουσ Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του Διμου 
Καςτοριάσ, νιπια μθ αυτοεξυπθρετοφμενα ωσ προσ τθν ατομικι τουσ υγιεινι. 
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Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου Καςτοριάσ  μπορεί να αποφαςίηει για εξαιρετικοφσ λόγουσ που 
αφοροφν παιδιά ευάλωτων και ευπακϊν ομάδων, για τθν εγγραφι τουσ με ελλιπι δικαιολογθτικά, εφόςον αυτά 
είναι αδφνατον να προςκομιςκοφν. Σε κάκε περίπτωςθ εξαιροφνται οι ιατρικζσ βεβαιϊςεισ, με τισ οποίεσ 
πιςτοποιείται θ υγεία και ο εμβολιαςμόσ των παιδιϊν. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
o Θ διακοπι τθσ φιλοξενίασ των παιδιϊν από τουσ Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του διμου Καςτοριάσ  

ενεργείται πάντοτε με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ν.Ρ.Δ.Δ. του διμου Καςτοριάσ  ςτισ κάτωκι 
περιπτϊςεισ: 

o Πταν το ηθτιςουν με αίτθςι τουσ οι γονείσ ι οι κθδεμόνεσ των παιδιϊν. 
o Πταν εμφανιςτοφν ςοβαρά προβλιματα ςτθ ςυμπεριφορά ι τθν υγεία των παιδιϊν που δεν μποροφν να 

αντιμετωπιςτοφν από το Στακμό, μετά από προθγοφμενθ επικοινωνία με τουσ γονείσ και κατόπιν γνωμάτευςθσ 
ειδικοφ γιατροφ. 

o Πταν κατ' εξακολοφκθςθ και παρά τισ ςχετικζσ ζγγραφεσ ειδοποιιςεισ προσ τουσ γονείσ των παιδιϊν, αυτοί δεν 
ςυμμορφϊνονται με το πρόγραμμα και τουσ όρουσ λειτουργίασ του Στακμοφ. 

o Πταν κατ' εξακολοφκθςθ και πζραν των 30 ςυνεχόμενων θμερϊν τα παιδιά απουςιάηουν αδικαιολόγθτα από 
τον Στακμό, και εφόςον ζχουν ειδοποιθκεί εγγράφωσ οι γονείσ, πριν τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ. 

o Σε περίπτωςθ διακοπισ φιλοξενίασ, θ κζςθ καλφπτεται υποχρεωτικά από το πρϊτο επιλαχόν παιδί, το οποίο 
είναι ςτθν ίδια θλικιακι ομάδα με αυτό που ζχει διαγραφεί, κι αν δεν υπάρχει ακολουκείται θ διαδικαςία 
μοριοδότθςθσ των εκπρόκεςμων αιτιςεων. 

o Θ όλθ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται εντόσ μθνόσ από τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ τθσ  διακοπισ φιλοξενίασ.  
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ν.Ρ.Δ.Δ. του διμου Καςτοριάσ  μετά από πλιρωσ τεκμθριωμζνθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου μπορεί να ορίηει κριτιρια επιβολισ μθνιαίασ οικονομικισ ειςφοράσ (τροφεία) ςτισ 
οικογζνειεσ των φιλοξενουμζνων παιδιϊν, ςφμφωνα με τθν οικονομικι τουσ δυνατότθτα και ςε κάκε περίπτωςθ 
ανεξάρτθτα από τθν ιδιότθτα των γονζων ωσ κατοίκων, δθμοτϊν ι ετεροδθμοτϊν.  
Στθν περίπτωςθ επιβολισ οικονομικισ ςυμμετοχισ, αυτι πρζπει να είναι εφλογθ και ςυμβολικι, και να 
γνωςτοποιείται με ανάρτθςθ πριν τθν ζναρξθ του χρονικοφ διαςτιματοσ υποβολισ των αιτιςεων για εγγραφι. 
Με τθν ίδια απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ν.Ρ.Δ.Δ. του διμου Καςτοριάσ  ορίηονται οι περιπτϊςεισ 
απαλλαγισ καταβολισ τροφείων ι θ πικανι μείωςθ αυτϊν.  
Οι αιτιςεισ απαλλαγισ ι επαναπροςδιοριςμοφ των τροφείων εξετάηονται από ειδικι Επιτροπι Επαναξιολόγθςθσ 
και θ απόφαςθ πρζπει να τεκμαίρεται πλιρωσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6  
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 
o Στθν περίπτωςθ που το Ν.Ρ.Δ.Δ. του διμου Καςτοριάσ προςφζρει τθν  δυνατότθτα μεταφοράσ νθπίων ςτουσ 

Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του διμου Καςτοριάσ με μεταφορικό μζςο, υποχρεοφται για τθν εξαςφάλιςθ 
όλων των απαιτοφμενων μζτρων για τθν πιςτι τιρθςθ των προδιαγραφϊν αςφαλοφσ μεταφοράσ των νθπίων. 

o Με απόφαςθ του  υπεφκυνου υπαλλιλου-παιδαγωγικοφ προςωπικοφ κάκε Δθμοτικοφ Ραιδικοφ Στακμοφ 
ανατίκεται θ εκ περιτροπισ ςυνοδεία των νθπίων, κατά τθ μεταφορά τουσ,  ςε μζλθ του παιδαγωγικοφ 
προςωπικοφ ι ςε βοθκοφσ παιδαγωγοφσ, μζςα ςτο ωράριο εργαςίασ τουσ. 

o Το κόςτοσ μεταφοράσ των παιδιϊν κα κακορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του  Ν.Ρ.Δ.Δ. του 
Διμου Καςτοριάσ  και κα είναι ανεξάρτθτο από τθν οικονομικι ειςφορά του άρκρου 5 του παρόντοσ 
Κανονιςμοφ Σε κάκε περίπτωςθ κα είναι ανάλογο τθσ οικονομικισ δυνατότθτασ των γονζων. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΘΜΩΝ 
o Θ λειτουργία των Δθμοτικϊν  Ραιδικϊν Στακμϊν του διμου Καςτοριάσ αρχίηει τθν 1θ Σεπτεμβρίου και λιγει 

τθν 31θ Ιουλίου του επομζνου ζτουσ, επί πζντε θμζρεσ τθν εβδομάδα, δθλαδι από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, 
από τισ 07:00π.μ. ζωσ και τισ 16:00μ.μ. 

o Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του  Ν.Ρ.Δ.Δ. του διμου Καςτοριάσ  δφναται να παρατακεί θ 
λειτουργία των Δθμοτικϊν  Ραιδικϊν Στακμϊν του Διμου Καςτοριάσ ζωσ και δφο (2) ϊρεσ επιπλζον τθσ 
κακθμερινισ λειτουργίασ του Στακμοφ, εφαρμόηοντασ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν υπερωριακι 
απαςχόλθςθ του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ ςε αυτοφσ.   

o Οι Δθμοτικοί Ραιδικοί Στακμοί του διμου Καςτοριάσ  δεν λειτουργοφν από 24 Δεκεμβρίου μζχρι και τθν 5θ 
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Ιανουαρίου, κακϊσ και από τθ Μεγάλθ Ρζμπτθ μζχρι και τθν Κυριακι του Θωμά. 
o Οι Δθμοτικοί Ραιδικοί Στακμοί του διμου Καςτοριάσ  δεν λειτουργοφν τθν 11

θ
 Νοζμβρθ θμζρα εορτισ του 

Αγίου Μθνά, πολιοφχου τθσ πόλθσ τθσ Καςτοριάσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΑΘΜΩΝ Ε ΣΜΗΜΑΣΑ 
~ Κάκε Δθμοτικόσ Ραιδικόσ Στακμόσ του Διμου Καςτοριάσ δφναται να ςυγκροτείται από: 

o Τμιματα νθπίων 2,5 ετϊν -3,5 ετϊν 
o Τμιματα νθπίων 3,5 ετϊν μζχρι τθν θλικία εγγραφισ τουσ 

ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. 
~ Στισ περιπτϊςεισ που υπθρετεί  μία/ζνασ (1) παιδαγωγόσ Κλάδου ΤΕ ι ΡΕ απαςχολοφνται  μζχρι δζκα πζντε (15) 
νιπια. 
~ Στισ περιπτϊςεισ που υπθρετοφν μία/ζνασ παιδαγωγόσ Κλάδου ΤΕ ι  ΡΕ και μία / ζνασ (1) βοθκόσ Κλάδου ΔΕ 
απαςχολοφνται ζωσ 25 παιδιά. 
~ Σε κάκε Στακμό δφναται να εγγραφοφν νιπια κακ’ υπζρβαςθ τθσ δυναμικότθτάσ του μζχρι του ποςοςτοφ 10% 
αυτισ, εφόςον υπθρετεί το προβλεπόμενο από τισ ωσ άνω διατάξεισ προςωπικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
o Θ παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ των παιδιϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτουσ Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ 

Στακμοφσ του διμου Καςτοριάσ αποτελεί υποχρζωςθ του Νομικοφ Ρροςϊπου και ενεργείται από παιδίατρο, ο 
οποίοσ επιςκζπτεται τουσ Ραιδικοφσ ςτακμοφσ  ανά 15 θμζρεσ. 

o Για κάκε παιδί τθρείται Φάκελοσ Υγείασ, ο οποίοσ ενθμερϊνεται από τον παιδίατρο που παρακολουκεί το παιδί 
εντόσ του Στακμοφ και ςυνοδεφει το παιδί ςε όλο το διάςτθμα τθσ φιλοξενίασ του ςτον Στακμό. 

o Ο παιδίατροσ καλεί τουσ γονείσ ςε ενθμερωτικζσ ςυγκεντρϊςεισ ςχετικζσ με κζματα υγιεινισ των παιδιϊν, κατ’ 
ελάχιςτο τρεισ φορζσ μζςα ςτθ ςχολικι χρονιά ι και ςυχνότερα, αν αυτό κεωρθκεί από τον ίδιο ςκόπιμο λόγω 
κάποιου ζκτακτου περιςτατικοφ. 

o Θ περιφροφρθςθ τθσ υγείασ του παιδιοφ αποτελεί επίςθσ υποχρζωςθ και του λοιποφ προςωπικοφ κάκε 
Δθμοτικοφ Ραιδικοφ Στακμοφ, το οποίο εφαρμόηει πιςτά όλα τα απαραίτθτα μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ και 
ευκφνεται για κάκε αμζλεια ι παράλειψθ που μπορεί να ζχει επίπτωςθ ςτθν υγεία των παιδιϊν.  

o Ο προλθπτικόσ ιατρικόσ ζλεγχοσ του προςωπικοφ του ςτακμοφ κακορίηεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 3 τθσ 
υπ. αρικμ.Υ1α/76785/12.10.2017 απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ (Β’ 3758), όπωσ αυτι κάκε φορά ιςχφει. 

o Σε περίπτωςθ λοιμϊδουσ νοςιματοσ οι γονείσ υποχρεοφνται να ειδοποιιςουν αμζςωσ τον υπεφκυνο υπάλλθλο-
παιδαγωγικό προςωπικό του Στακμοφ, όπωσ αυτόσ ζχει οριςτεί αρμοδίωσ. . Θ επιςτροφι του παιδιοφ ςτο 
Στακμό κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυνοδεφεται από Ιατρικι Βεβαίωςθ για τθ νόςο από τθν οποία ζπαςχε το 
παιδί, αλλά και για τθν αποκεραπεία του. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 
ΗΜΕΡΗΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
o Στουσ Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του Διμου Καςτοριάσ εφαρμόηεται θμεριςιο πρόγραμμα 

δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ που εξαςφαλίηει τθν αρμονικι ψυχοςωματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. 
o Στο πλαίςιο του προγράμματοσ αυτοφ, τα παιδιά προςεγγίηονται με αγάπθ, ςτοργι, φροντίδα, εμπιςτοςφνθ, 

αποδοχι και κατανόθςθ, με διάλογο και επεξιγθςθ.  
o Απαγορεφεται ςτο προςωπικό των Στακμϊν θ καταναγκαςτικι επιβολι απόψεων ι θ επιβολι ςωματικισ 

τιμωρίασ. Βάςθ του θμερθςίου προγράμματοσ απαςχόλθςθσ είναι θ κοινωνικοποίθςθ και θ ομαλι 
ςυναναςτροφι των παιδιϊν μεταξφ τουσ, θ ενίςχυςθ τθσ εξελικτικισ τουσ πορείασ και θ εμπζδωςθ κλίματοσ 
ελευκερίασ και αςφάλειασ. 

o Θ προςζλευςθ γίνεται μζχρι τισ 9 π.μ.  
Μετά τισ 9 π.μ. δεν γίνονται δεκτά νιπια, εκτόσ από εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, για τισ οποίεσ οι γονείσ οφείλουν να 
ειδοποιοφν τον/τθν  υπεφκυνο υπάλλθλο-παιδαγωγικό προςωπικό του Στακμοφ, όπωσ αυτόσ ζχει οριςτεί 
αρμοδίωσ. 
o Το θμεριςιο πρόγραμμα είναι ευζλικτο, τθροφνται όμωσ οριςμζνα βαςικά χρονικά ςθμεία αυτοφ, όπωσ 

προςζλευςθ, αναχϊρθςθ των παιδιϊν, ϊρεσ φαγθτοφ. 
α) Ϊρα προςζλευςθσ: 7:00 π.μ. - 9:00 π.μ.  
β) Ϊρα πρωινοφ: 9:00 π.μ. - 9:30 π.μ. 
γ) Ϊρα μεςθμεριανοφ: 12:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.  
δ) Ϊρα αναχϊρθςθσ: 13.00 μ.μ. – 16.00 μ.μ. 

o Το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Στακμοφ ςχεδιάηεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μοναδικότθτα, τισ ανάγκεσ, τα 
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ενδιαφζροντα κάκε παιδιοφ, αλλά και τα χαρακτθριςτικά κάκε θλικίασ. Βαςίηεται ςτθν παιδοκεντρικι 
προςζγγιςθ και ο παιδαγωγόσ οφείλει να ςζβεται τισ ατομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ διαφορζσ των 
παιδιϊν και των οικογενειϊν τουσ.  

o Οι ϊρεσ ελεφκερου παιχνιδιοφ ςε εξωτερικό ι εςωτερικό χϊρο, ανάπαυςθσ και χαλάρωςθσ προςδιορίηονται 
βάςει τθσ θλικίασ των παιδιϊν, κακϊσ και των ατομικϊν και βιολογικϊν αναγκϊν τουσ. 

o Δεν επιτρζπονται, κατά τθ διάρκεια ωραρίου λειτουργίασ των Δθμοτικϊν  Ραιδικϊν Στακμϊν του διμου 
Καςτοριάσ δραςτθριότθτεσ που προχποκζτουν επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ των γονζων. 

o Θ ετιςια λειτουργία των Δθμοτικϊν Ραιδικϊν Στακμϊν  ξεκινά το μινα Σεπτζμβριο κάκε ζτουσ με τθν 
προςαρμογι των παιδιϊν.  

o Ωσ προςαρμογι νοείται θ εναρκτιρια εκείνθ παιδαγωγικι δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν ομαλι 
ζνταξθ των παιδιϊν ςτο περιβάλλον του Στακμοφ και χαρακτθρίηεται από μεγάλθ ευελιξία. Βαςικόσ ςτόχοσ 
τθσ είναι θ αβίαςτθ προςαρμογι του κάκε νθπίου και θ ςταδιακι ανεξαρτθτοποίθςι του, μζςω τθσ 
ςυνεργαςίασ του παιδαγωγικοφ προςωπικοφ και τθσ οικογζνειασ του νθπίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 11  
ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Στα νιπια κάκε Στακμοφ παρζχεται θ απαραίτθτθ ποιοτικά και ποςοτικά τροφι ςε κακθμερινι βάςθ(πρωινό-
δεκατιανό-γεφμα-απογευματινό). 
Το διαιτολόγιο των παιδιϊν κακορίηεται ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ παιδιατρικζσ απόψεισ για τθν υγιεινι διατροφι 
των παιδιϊν, μπορεί να ποικίλει από εποχι ςε εποχι και ςυντάςςεται από Επιτροπι, ςτθν οποία μετζχουν 
υποχρεωτικά παιδίατροσ, ο διατροφολόγοσ κακϊσ επίςθσ και ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ του Ν.Ρ.Δ.Δ. του διμου 
Καςτοριάσ. 
Ωσ βάςθ για το ποςοτολόγιο τροφίμων και για το διαιτολόγιο λαμβάνονται τα προτεινόμενα ςτθν αρικμ. 
Υ1α/76785/12.10.2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ (Β’ 3758), όπωσ αυτι κάκε φορά ιςχφει.  
Το πρόγραμμα του διαιτολογίου αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο του Στακμοφ, ϊςτε να ενθμερϊνονται ςχετικά οι 
γονείσ.  
Ιδιαίτερθ μζριμνα λαμβάνεται για τθ χοριγθςθ ςτα παιδιά νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν, νωποφ κρζατοσ και 
ψαριϊν, γαλακτοκομικϊν προϊόντων ςε επαρκείσ για τισ ανάγκεσ τουσ ποςότθτεσ, όπωσ επίςθσ και θ μθ χοριγθςθ 
ειδϊν διατροφισ που περιζχουν ςυντθρθτικζσ χρωςτικζσ, τεχνθτά γλυκαντικζσ ουςίεσ, αυξθμζνθ περιεκτικότθτα ςε 
ηάχαρθ ι αλάτι. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
Το προςωπικό των Δθμοτικϊν παιδικϊν ςτακμϊν του Ν.Ρ.Δ.Δ. του διμου Καςτοριάσ είναι υποχρεωμζνο να 
ςυμβάλλει με όλεσ τισ δυνάμεισ του ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ, να καλλιεργεί και να αναπτφςςει περαιτζρω τισ 
γνϊςεισ του, παρακολουκϊντασ τισ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ, και γενικά να εκτελεί τα κακικοντά του ευςυνείδθτα. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
Τα κακικοντα του προςωπικοφ προςδιορίηονται ωσ εξισ: 
Ραιδαγωγικό Ρροςωπικό: 
Φροντίηουν για τθ ςωςτι ψυχοςωματικι εξζλιξθ των παιδιϊν  με εξατομίκευςθ του θμεριςιου προγράμματοσ 
ανάλογα με τθν θλικία και τισ ανάγκεσ τουσ. 
-Ραρζχουν ενιαία προςχολικι αγωγι ςφμφωνα με τα πλζον ςφγχρονα επιςτθμονικά δεδομζνα. 
-Φροντίηουν να εξαλείφονται κατά το δυνατό τυχόν διαφορζσ που προκφπτουν από το πολιτιςτικό  οικονομικό και 
μορφωτικό επίπεδο των οικογενειϊν τουσ . 
-Βοθκοφν τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ ςτθν ομαλι μετάβαςι τουσ από το οικογενειακό ςτο ςχολικό περιβάλλον 
και τθν εν γζνει κοινωνικοποίθςι τουσ. 
-Βοθκοφν τα φιλοξενοφμενα παιδιά για τθν ικανοποίθςθ των ατομικϊν τουσ αναγκϊν.  
-Λόγω τθσ άμεςθσ επαφισ του με τα παιδιά, προςφζρει ςε αυτά με υπομονι και ςτοργι όλεσ τισ δυνατότθτεσ για να 
αναπτφξουν τθν προςωπικότθτά τουσ, επιδιϊκοντασ ςυνεχϊσ να δθμιουργιςουν ς` αυτά ικανότθτα ςυγκζντρωςθσ, 
αυτενζργειασ, εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ και ςτισ προςωπικζσ δυνατότθτζσ τουσ. Σε καμία περίπτωςθ και για 
οποιοδιποτε λόγο δεν επιτρζπεται θ λεκτικι, ψυχολογικι και ςωματικι βία, θ προςβολι τθσ προςωπικότθτάσ τουσ 
και θ ςωματικι τιμωρία. 
-Ραρακολουκοφν τθ διατροφι και τθν κακαριότθτα τουσ, ενκαρρφνοντασ τθν αυτοεξυπθρζτθςι τουσ. 
-Επιβλζπουν τθν αυςτθρι τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ. 
-Ενθμερϊνουν τουσ αρμοδίουσ και τον παιδίατρο για κάκε φποπτο, ςχετικά με τθν υγεία τουσ, περιςτατικό. 
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-Τθροφν βιβλίο παρουςίασ των παιδιϊν και ενθμερϊνουν τον Ρροϊςτάμενο Διεφκυνςθσ για τισ κακυςτεριςεισ   
παιδιϊν ςτθν προςζλευςι τουσ και για τισ απουςίεσ τουσ. 
-Ρροςφζρουν ςτα παιδιά όλεσ τισ δυνατότθτεσ να αναπτφξουν τθν προςωπικότθτά τουσ, τθν  ικανότθτα 
ςυγκζντρωςθσ και  αυτενζργειασ, εμπιςτοςφνθσ ςτον εαυτό τουσ και ςτισ προςωπικζσ δυνατότθτζσ τουσ.  
-Ενθμερϊνουν τουσ γονείσ για τθ  ςφαιρικι εξζλιξθ του παιδιοφ τουσ και τθν εν γζνει ψυχοςωματικι του ανάπτυξθ, 
κακϊσ επίςθσ και για τισ δραςτθριότθτεσ και εκδθλϊςεισ του Ραιδικοφ Στακμοφ.  και ςυνεργάηονται  αρμονικά με  
αυτοφσ.  
-Ειςθγοφνται ςτον Ρροϊςτάμενο Διεφκυνςθσ τισ ανάγκεσ για ζγκαιρο εφοδιαςμό των ςτακμϊν με τα απαραίτθτα είδθ 
και υλικά. 
-Ζχουν τθν ευκφνθ τθσ αςφάλειασ των παιδιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτον Ρ.Σ. Για τον λόγο αυτό 
είναι υπεφκυνοι για τον πλιρθ ζλεγχο του χϊρου του Στακμοφ τουσ. 
-Συγκαλοφν  ςυγκζντρωςθ γονζων  και κθδεμόνων των παιδιϊν των Ρ.Σ. τουλάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο ςτθν οποία 
παρευρίςκεται ο Ρρόεδροσ, ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ και το ςφνολο του προςωπικοφ του κάκε Ραιδικοφ Στακμοφ. 
-Σε κάκε Ρ.Σ. ορίηεται με απόφαςθ του Ρροζδρου μία υπάλλθλοσ από το παιδαγωγικό προςωπικό, ςτθν οποία 
ανατίκενται ςυγκεκριμζνεσ ευκφνεσ ωσ προσ τθν εφρυκμθ λειτουργία του Ραιδικοφ Στακμοφ.   
 
Βοθκοί Βρεφονθπιοκόμων 
-Βοθκοφν το προςωπικό τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςε όλα τα κακικοντά του και εκτελοφν τισ οδθγίεσ που 
παίρνουν από αυτό. 
-Σε περίπτωςθ απουςίασ του  παιδαγωγικοφ προςωπικοφ ,αντικακιςτοφν  αυτό  απευκυνόμενοι ςτον Ρροϊςτάμενο 
Διεφκυνςθσ. 
 
Μάγειρεσ 
 -Είναι υπεφκυνοι για τθν επιμελθμζνθ και ζγκαιρθ παραςκευι του φαγθτοφ ςφμφωνα με το διαιτολόγιο. 
-Επιμελοφνται ιδιαίτερα για τθν τιρθςθ όλων των όρων υγιεινισ ςτουσ χϊρουσ παραςκευισ του φαγθτοφ και 
ειςθγοφνται κάκε αναγκαίο μζτρο για τθν εξαςφάλιςθ αυτϊν. 
- Ραραλαμβάνουν κακθμερινά από τθν/τον υπεφκυνθ του ςτακμοφ, τθν αναγκαία ποςότθτα υλικϊν για τθν 
παραςκευι του  φαγθτοφ, με βάςθ το διαιτολόγιο. 
 - Φροντίηουν για το ςερβίριςμα του προγεφματοσ και γεφματοσ και είναι αποκλειςτικά υπόλογοι για τθν 
κακαριότθτα, ςυντιρθςθ, ςωςτι χριςθ και φφλαξθ των μαγειρικϊν ςκευϊν και λοιπϊν ειδϊν εςτιάςεωσ ωσ και για 
τθν υγιεινι κατάςταςθ των χϊρων του μαγειρείου ζχοντασ τθν ευκφνθ για κάκε απϊλεια ι αδικαιολόγθτθ 
καταςτροφι. 
 - Ρροτείνουν τθ λιψθ κάκε μζτρου που κεωροφν απαραίτθτο για τθν καλι λειτουργία του μαγειρείου. 
  -Φροντίηουν για τθν ζγκαιρθ τακτοποίθςθ και φφλαξθ των προμθκευόμενων τροφίμων και ειδϊν κακαριότθτασ 
ςτουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ αποκικευςθσ και είναι υπεφκυνοι  για τθν κακαριότθτα και τάξθ του χϊρου 
αποκικευςθσ αυτϊν. 
- Ρροτείνουν τθν λιψθ κάκε μζτρου που κεωρεί απαραίτθτο για τθν καλι λειτουργία του μαγειρείου.  
 -Στισ παραπάνω εργαςίεσ βοθκιοφνται από τουσ βοθκοφσ μαγείρων ι το προςωπικό κακαριότθτασ με υπόδειξθ του 
παιδαγωγικοφ προςωπικοφ. 
 
Βοθκοί Μαγείρων-Τραπεηοκόμοι 
-Βοθκοφν το Μάγειρα ςτθν προετοιμαςία και παραςκευι του φαγθτοφ. 
-Φροντίηουν για τθν διανομι του φαγθτοφ ςτα παιδιά και φροντίηει για τθν ςυγκζντρωςθ των ειδϊν εςτίαςθσ μετά το 
τζλοσ του φαγθτοφ.   
-Εκτελοφν κάκε άλλθ εργαςία ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ με υπόδειξθ του παιδαγωγικοφ προςωπικοφ  
-Πταν απουςιάηει ο μάγειρασ για οποιονδιποτε λόγο τον αναπλθρϊνουν ςε όλα του τα κακικοντα. 
 
Ρροςωπικό κακαριότθτασ  
-Εκτελοφν τισ εργαςίεσ κακαριότθτασ όλων των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων των μονάδων του Ν.Ρ  
-Ζχει τθν ευκφνθ τθσ αποκικευςθσ, φφλαξθσ και διαχείριςθσ των υλικϊν κακαριςμοφ.  
-Είναι δε υπόλογο ςε περίπτωςθ αδικαιολόγθτθσ απϊλειασ ι καταςτροφισ αυτοφ. 
-Μεριμνοφν για τθν ζγκαιρθ προμικεια υλικϊν και λοιπϊν μζςων απαραίτθτων για τον ςωςτό κακαριςμό.  
-Εκτελεί κάκε εργαςία που ανάγεται ςε κζματα  κακαριότθτασ. 
-Βοθκοφν το Μάγειρα ςτθν προετοιμαςία του φαγθτοφ ςε περίπτωςθ απουςίασ βοθκοφ Μαγείρου. 
-Φροντίηουν για τθ διανομι του φαγθτοφ. 
-Φροντίηουν για τθν κακαριότθτα του χϊρου τθσ τραπεηαρίασ πριν και μετά τα γεφματα ,των επίπλων και των ςκευϊν 
του Ρ.Σ 
-Βοθκοφν τα νιπια κατά τθν προετοιμαςία ανάπαυςισ τουσ και κατά τθν προετοιμαςία αποχϊρθςισ τουσ. 
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-Σε περίπτωςθ αςκζνειασ του μάγειρα ι υπαλλιλου του ίδιου κλάδου εκτελοφν τα κακικοντα αυτϊν εκ περιτροπισ 
με υπόδειξθ του παιδαγωγικοφ προςωπικοφ. 
-Ραρευρίςκονται ςτο χϊρο κακαριότθτασ και υγιεινισ των παιδιϊν προκειμζνου  να τα βοθκιςουν. 
-Επιμελοφνται για τθν κακαριότθτα των νθπίων και τα αλλάηουν όταν αυτό απαιτείται. 
-Εκτελοφν κάκε άλλθ εργαςία που τουσ υποδεικνφεται αρμοδίωσ. 
  
Ραιδίατροσ 
-Ο παιδίατροσ που ςυμβάλλεται με το Ν.Ρ.Δ.Δ. του διμου Καςτοριάσ, ζχει τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 
 -Εξετάηει ανά 15 θμζρεσ τα παιδιά και παρακολουκεί τθν ανάπτυξι τουσ, ςθμειϊνοντασ τισ παρατθριςεισ του/ τθσ 
ςτθν ατομικι καρτζλα κάκε παιδιοφ. 
-Ραρακολουκεί τθν ψυχοςωματικι υγεία και ανάπτυξθ των παιδιϊν. 
Ειςθγείται για τθ δυνατότθτα επιςτροφισ ςτο Στακμό παιδιοφ που απουςίαςε από ςοβαρι αςκζνεια, με βάςθ το 
ιατρικό πιςτοποιθτικό που προςκομίηεται από τουσ γονείσ και τθν προςωπικι του εξζταςθ. 
-Υποδεικνφει τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθν υγιεινι των παιδιϊν και για τθν υγειονομικι κατάςταςθ των 
Στακμϊν.  
-Διατθρεί ςε κάκε Στακμό πρόχειρο φαρμακείο και για οποιοδιποτε ζκτακτο περιςτατικό πρζπει να ςπεφδει για τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν του. 
 
Ο/Θ Διατροφολόγοσ 
Δθμιουργεί μαηί με τον Ραιδίατρο και τον Ρροϊςτάμενο Διεφκυνςθσ το μθνιαίο πρόγραμμα διατροφισ των νθπίων 
ςτουσ Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του διμου Καςτοριάσ.  
Ραρζχει ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςτο ςχεδιαςμό, προγραμματιςμό και ςτθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ 
διατροφισ των νθπίων του ςτακμοφ. 
Βοθκά και ςυμβουλεφει το προςωπικό που εμπλζκεται με οποιοδιποτε  τρόπο ςτθν προπαραςκευι, παραλαβι και 
διακίνθςθ τροφίμων ςε κζματα διατροφισ και διατροφολογίασ. 
Συνεργάηεται με τουσ γονείσ για κζματα ςχετικά με τθ διατροφι. Σχεδιάηει και ςυμμετζχει ςε εκπαιδευτικά 
προγράμματα/διαλζξεισ που οργανϊνονται από το Ν.Ρ.Δ.Δ. του διμου Καςτοριάσ ςε κζματα ςωςτισ διατροφισ και 
καταπολζμθςθσ κεμάτων δυςκρεψίασ (παχυςαρκίασ ι ανεπαρκοφσ ποςοτικά ι ποιοτικά διατροφισ).  

 
Ο/Θ Οδθγόσ 
Επιλαμβάνεται για τθν αςφαλι μεταφορά των φιλοξενουμζνων παιδιϊν προσ και από το Στακμό, είναι 
υπεφκυνοσ/θ για τθν καλι ςυντιρθςθ και κακαριότθτα των οχθμάτων μεταφοράσ  νθπίων  τθσ αρμοδιότθτασ του 
Ν.Ρ.Δ.Δ. του Διμου Καςτοριάσ και οφείλει να τθρεί ςχολαςτικά τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ και τουσ όρουσ 
αςφαλοφσ μεταφοράσ παιδιϊν.  
Εκτελεί εξωτερικζσ εργαςίεσ ςτο μεςοδιάςτθμα των μεταφορϊν. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 
ΣΗΡΟΤΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Σε κάκε Δθμοτικό Ραιδικό Στακμό του Διμου Καςτοριάσ  τθροφνται τα ακόλουκα βιβλία (ςε ζντυπθ ι και ςε 
θλεκτρονικι μορφι): 

1. Μθτρϊο νθπίων. 
2. Φάκελοσ υγείασ τω νθπίων.  
3. Βιβλίο παρουςίασ των νθπίων.  
4. Βιβλίο ςυμβάντων. 
5. Θμεριςιο παρουςιολόγιο προςωπικοφ. 
6. Βιβλίο περιγραφισ Κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων νθπίων. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
Οι ϊρεσ προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ του προςωπικοφ των Δθμοτικϊν Ραιδικϊν ςτακμϊν του διμου Καςτοριάσ 
του Στακμοφ είναι ανάλογεσ με το κατά νόμο ωράριο εργαςίασ του και τισ ϊρεσ λειτουργίασ του Στακμοφ. 
Απαγορεφεται θ απομάκρυνςθ του υπθρετοφντοσ  προςωπικοφ από τουσ Ραιδικοφσ  Στακμοφσ κατά τισ εργάςιμεσ 
ϊρεσ. Εφόςον ςυντρζχουν ιδιαίτερα ςοβαροί προςωπικοί ι υπθρεςιακοί λόγοι, επιτρζπεται ολιγόωρθ 
απομάκρυνςθ του υπαλλιλου, μετά από ειδικι άδεια του υπεφκυνου υπαλλιλου-παιδαγωγικοφ προςωπικοφ, 
όπωσ αυτόσ ζχει οριςκεί αρμοδίωσ. 
Το προςωπικό δικαιοφται διατροφισ από το ίδιο φαγθτό που παραςκευάηεται για τα φιλοξενοφμενα παιδιά. Θ 
διατροφι αυτι δεν κεωρείται ζμμεςθ μιςκολογικι παροχι του προςωπικοφ, αλλά αποβλζπει ςτθν εξυπθρζτθςθ 
τθσ ομαλισ λειτουργίασ των Ραιδικϊν ςτακμϊν. Κατά ςυνζπεια δεν επιτρζπεται θ χοριγθςθ ςτο προςωπικό, 
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φαγθτοφ ςε χριμα ι ςε είδοσ ι θ χωριςτι παραςκευι φαγθτοφ για το προςωπικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
Το προςωπικό που υπθρετεί ςτουσ Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του διμου Καςτοριάσ,  κατά τισ θμζρεσ μθ 
λειτουργίασ αυτϊν βάςει του άρκρου 7 του παρόντοσ, ζχει διακοπζσ εργαςίασ. 
Το εν λόγω προςωπικό μπορεί, εφόςον ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι ανάγκθσ, να λαμβάνει κανονικι άδεια με 
αποδοχζσ ζωσ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ κατ’ ζτοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ 
Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων. 
Το προςωπικό που υπθρετεί ςτουσ Δθμοτικοφσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του διμου Καςτοριάσ, λαμβάνει τθν κανονικι 
του άδεια, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 17 
ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ 
Κάκε κζμα που αναφζρεται ςτθ λειτουργία των Δθμοτικϊν Ραιδικϊν, Στακμϊν του διμου Καςτοριάσ και δεν 
περιλαμβάνεται ςτον παρόντα Κανονιςμό, κα ρυκμίηεται με τθν ζκδοςθ απόφαςθσ των αρμοδίων οργάνων  
Διοίκθςθσ. 
Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ άρχεται από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. 16/2021 απφθαζε κε ζέκα "Τροποποίηζη ηελεσηαίοσ άρθροσ ηοσ Κανονιζμού 

Λειηοσργίας Παιδικών Σηαθμών ηοσ Ν.Π.", ζύμθωνα με ηην οποία, λαμβάνονηας σπόψη: 

 Τθν Απόφαςθ υπ. αρικμ. 7/2021 με ΑΔΑ: 6Φ2ΔΟΛΜΙ-7Θ5 : «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Δθμοτικϊν 
Ραιδικϊν Στακμϊν» 

 Τθν εγκφκλιο 38/11-12-2017 του ΥΡΕΣ με ΑΔΑ: ΨΞΣΞ465ΧΘ7-ΚΘ4 

 Το άρκρο 17 τθσ απόφαςθσ υπ. αρικμ. 41087/Βϋ/05-12-2017 

 Το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 3463/2006 

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

Τθν τροποποίθςθ του άρκρου 17 τθσ απόφαςθσ υπ. αρικμ.7/2021 του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΝΡΔΔ του διμου 
Καςτοριάσ (ΑΔΑ: 6Φ2ΔΟΛΜΙ-7Θ5) και τθν διατφπωςθ αυτοφ ωσ εξισ: 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ 

Κάκε κζμα που αναφζρεται ςτθ λειτουργία των Δθμοτικϊν Ραιδικϊν, Στακμϊν του διμου Καςτοριάσ και δεν 
περιλαμβάνεται ςτον παρόντα Κανονιςμό, κα ρυκμίηεται με τθν ζκδοςθ απόφαςθσ των αρμοδίων οργάνων  
Διοίκθςθσ. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ θαη φια ηα αλσηέξσ 

 

 
αποθαζίδεη  θαηά  πιεηοψεθία  

 

 

Δγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ, ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΔΚΣΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

Ο παξψλ Καλνληζκφο απνηειεί ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ 

ηαζκψλ ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΚΟΠΟ ΣΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

Οη Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο απνηεινχλ  θπξίσο δνκέο   αγσγήο θαη 

δηαπαηδαγψγεζεο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ζηφρν: 

~Να παξέρνπλ πξνζρνιηθή αγσγή θαη δηαπαηδαγψγεζε ζχκθσλα κε ηα πιένλ ζχγρξνλα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα. 

~Να βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά. 

~Να επαηζζεηνπνηνχλ ηνπο γνλείο πάλσ ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο, 

πξνζθέξνληάο ηνπο πιεξνθφξεζε θαη θαζνδήγεζε. 

~Να βνεζνχλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο απφ ην νηθνγελεηαθφ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. 

~Να παξέρνπλ εκεξήζηα δηαηξνθή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχλ ηεξψληαο ηνπο 

θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

~Να δηεπθνιχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο άλεξγνπο γνλείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ  ΔΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΓΙΩΝ ΣΟΤ  ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ  ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

3.1. Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο  έρνπλ φια 

ηα παηδηά ειηθίαο απφ 2,5 εηψλ κέρξη θαη ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, 

απνιχησο  απαγνξεπκέλεο  ηεο εγγξαθήο παηδηψλ εθφζνλ θαη φζν δηάζηεκα πάζρνπλ απφ 

κεηαδνηηθά λνζήκαηα. 

 3.2. Παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο, ςπρηθέο παζήζεηο ή αλαπεξίεο εγγξάθνληαη 

ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, εθφζνλ βεβαηψλεηαη κε 

γλσκάηεπζε ηαηξνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο φηη απηφ κπνξεί α) λα είλαη σθέιηκν γηα ην παηδί θαη 

β) φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα έληαμεο  ζε πιαίζην ιεηηνπξγίαο Παηδηθνχ ηαζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο  ιακβάλεη απφθαζε γηα ηνλ 

νξηζκφ θαηάιιεινπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, έρνληαο ππφςε ηηο εμεηδηθεχζεηο θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ζε απηφ.  

ε θάζε άιιε πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο  κπνξεί λα 

πξνζιακβάλεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή ζπλνδφ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994 ή ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2527/1997, φπσο ηζρχνπλ.    

Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο, έρνπλ θαη λήπηα 

ηα νπνία πάζρνπλ  απφ ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο, ςπρηθέο παζήζεηο ή αλαπεξίεο  θαη νη γνλείο ή 

θεδεκφλεο δεηνχζαλ κε αίηεζή ηνπο ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ, θαηά ηελ θηινμελία ηνπ ζε 

Γεκνηηθφ Παηδηθφ ηαζκφ ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο,  απφ ηδηψηε βνεζφ-ζπλνδφ πνπ ζα δηαζέηεη ε 

νηθνγέλεηα ηνπ λεπίνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηαηξνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο, φηη 

απηφ κπνξεί λα είλαη σθέιηκν γηα ην παηδί. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο,  θαηφπηλ 

ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά. Ο 

ηδηψηεο βνεζφο-ζπλνδφο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν-παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Παηδηθνχ ηαζκνχ, φπσο απηφο έρεη νξηζζεί αξκνδίσο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ γηα ηελ 

εχξπζκε εθαξκνγή ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη ππνρξενχηαη ζηελ 

πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ.  

3.3. Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο, ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο  έρνπλ φια 

ηα παηδηά, ηα νπνία  έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηα 2,5 έηε, έσο ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.  

3.4.Σα εγγξαθφκελα ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο  πξνέξρνληαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα 

εγγξαθήο παηδηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε φκνξνπο δήκνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο 

ή ζηηο πεξηπηψζεηο  πνπ ε  εγγξαθή ηνπ παηδηνχ ζα εμππεξεηεί ηδηαίηεξα απμεκέλε αλάγθε 
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(θνηλσληθή, νηθνγελεηαθή, θ.ιπ.)   ησλ γνλέσλ, ε νπνία αηηηνινγείηαη ζηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο.  

3.5. Καηά ηελ εγγξαθή επηιέγνληαη ηα παηδηά εξγαδφκελσλ γνλέσλ, ηα παηδηά αλέξγσλ θαη ηα 

παηδηά νηθνλνκηθά αδπλάησλ νηθνγελεηψλ, πξνηηκψκελσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ αλάγθε ηδηαίηεξεο 

θξνληίδαο γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο (παηδηά νξθαλά απφ έλα ή θαη δχν γνλείο, παηδηά κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ δηαδεπγκέλσλ ή ζε δηάζηαζε γνλέσλ, παηδηά γπλαηθψλ πνπ θηινμελνχληαη ζην δίθηπν 

δνκψλ θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ, παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε κέιε κε ζσκαηηθή 

ή πλεπκαηηθή αλαπεξία, πνιπηέθλσλ νηθνγελεηψλ θ.ιπ.). 

3.6. Γηα ηελ εγγξαθή λεπίσλ ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο 

πξνζθνκίδνληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

 

1. Αίηεζε ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ παηδηνχ. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, θαη φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ιεμηαξρηθή πξάμε 

γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ, ή/θαη ιεμηαξρηθή πξάμε ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο. 

3. Βεβαίσζε εξγνδφηε φηη θαη νη δχν γνλείο είλαη εξγαδφκελνη ή πξφθεηηαη λα εξγαζηνχλ κέζα 

ζην επφκελν κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, κε πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ 

απνδνρψλ θαη αληίγξαθν αλαγγειίαο πξφζιεςεο ηεο αηηνχζαο/ηνπ αηηνχληνο ή ηεο ζχκβαζεο 

καδί κε ην έληππν Δ4 (εηήζηνο πίλαθαο πξνζσπηθνχ). 

4. Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ ή θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ ηνπ γνλέα ή ησλ γνλέσλ πνπ 

είλαη άλεξγνη. 

5. Βεβαίσζε πγείαο ηνπ παηδηνχ ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ Παηδίαηξν, θαζψο θαη 

αληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ κε ηα εκβφιηα πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ηνπ παηδηνχ. 

Δπίζεο, απνηειέζκαηα θπκαηηλναληίδξαζεο Μantoux, φπσο θάζε θνξά πξνβιέπεηαη απφ ην 

Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ. 

6. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη 

αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ησλ γνλέσλ. 

7. Τπεχζπλε δήισζε ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ λεπίνπ ζρεηηθά κε ην σξάξην 

παξακνλήο ηνπ λεπίνπ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ απφ 07:00 π.κ. έσο ηηο 4:00κ.κ., φπσο εθείλνη 

επηζπκνχλ. 

8. ηηο αηηήζεηο επαλεγγξαθήο απαηηνχληαη φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά. ηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, αληί ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ππ. αξηζκ. 

2, απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ πνπ βεβαηψλεη ηελ ΜΖ κεηαβνιή. Ζ αίηεζε 

επαλεγγξαθήο ππάγεηαη ζην ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο  θαη κνξηνδνηείηαη.    

 

3.7. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο κε απφθαζή ηνπ θαζνξίδεη 

εμεηδηθεχνληαο ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο εγγξαθήο ησλ λεπίσλ.  Απφ ην 

ζχζηεκα κνξηφδνηεζεο εμαηξνχληαη ε δεκνηηθφηεηα, θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο ηνπ/ηεο αηηνχληνο/αηηνχζαο κε ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο.  

3.8. Οη αηηήζεηο εγγξαθήο λεπίσλ  ππνβάιινληαη απφ ηηο 10 Μάηνπ κέρξη 31 Μαΐνπ θάζε έηνπο θαη 

ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο θαη δελ εθθξεκνχλ εκπξφζεζκεο 

αηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί. 

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο ζπγθξνηείηαη 

Δπηηξνπή Δπηινγήο Νεπίσλ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ απφ ηνπο 

ππεξεηνχληεο ππαιιήινπο-παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο,  κε ηελ αξκνδηφηεηα ζχληαμεο πίλαθα επηινγήο λεπίσλ, βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο 

κνξηνδφηεζεο.  

Δληφο ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ζπλέξρεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο, γηα ηελ ιήςε απφθαζεο εγγξαθήο λεπίσλ γηα ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ ηξέρνληνο 
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έηνπο - Ηνπιίνπ επφκελνπ έηνπο, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ πίλαθα επηινγήο λεπίσλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δπηινγήο. 

Απαγνξεχεηαη λα πξνθξίλεηαη σο θξηηήξην επηινγήο ε δεκνηηθφηεηα έλαληη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

θαηνίθνπ. 

Απαγνξεχεηαη λα εμαηξνχληαη απφ ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο 

ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, λήπηα κε απηνεμππεξεηνχκελα σο πξνο ηελ αηνκηθή ηνπο πγηεηλή. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο  κπνξεί λα απνθαζίδεη γηα 

εμαηξεηηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ παηδηά επάισησλ θαη εππαζψλ νκάδσλ, γηα ηελ εγγξαθή ηνπο κε 

ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ απηά είλαη αδχλαηνλ λα πξνζθνκηζζνχλ. ε θάζε πεξίπησζε 

εμαηξνχληαη νη ηαηξηθέο βεβαηψζεηο, κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη ε πγεία θαη ν εκβνιηαζκφο ησλ 

παηδηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ 

o Ζ δηαθνπή ηεο θηινμελίαο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ δήκνπ 

Καζηνξηάο  ελεξγείηαη πάληνηε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ 

δήκνπ Καζηνξηάο  ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

o Όηαλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ. 

o Όηαλ εκθαληζηνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ πγεία ησλ παηδηψλ πνπ δελ 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην ηαζκφ, κεηά απφ πξνεγνχκελε επηθνηλσλία κε ηνπο 

γνλείο θαη θαηφπηλ γλσκάηεπζεο εηδηθνχ γηαηξνχ. 

o Όηαλ θαη' εμαθνινχζεζε θαη παξά ηηο ζρεηηθέο έγγξαθεο εηδνπνηήζεηο πξνο ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ, απηνί δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφγξακκα θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηαζκνχ. 

o Όηαλ θαη' εμαθνινχζεζε θαη πέξαλ ησλ 30 ζπλερφκελσλ εκεξψλ ηα παηδηά απνπζηάδνπλ 

αδηθαηνιφγεηα απφ ηνλ ηαζκφ, θαη εθφζνλ έρνπλ εηδνπνηεζεί εγγξάθσο νη γνλείο, πξηλ ηελ 

παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο. 

o ε πεξίπησζε δηαθνπήο θηινμελίαο, ε ζέζε θαιχπηεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην πξψην επηιαρφλ 

παηδί, ην νπνίν είλαη ζηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα κε απηφ πνπ έρεη δηαγξαθεί, θη αλ δελ ππάξρεη 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο ησλ εθπξφζεζκσλ αηηήζεσλ. 

o Ζ φιε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη εληφο κελφο απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο  δηαθνπήο 

θηινμελίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο  κεηά απφ πιήξσο ηεθκεξησκέλε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα νξίδεη θξηηήξηα επηβνιήο κεληαίαο 

νηθνλνκηθήο εηζθνξάο (ηξνθεία) ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ θηινμελνπκέλσλ παηδηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο δπλαηφηεηα θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ησλ γνλέσλ σο 

θαηνίθσλ, δεκνηψλ ή εηεξνδεκνηψλ.  

ηελ πεξίπησζε επηβνιήο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο, απηή πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη ζπκβνιηθή, 

θαη λα γλσζηνπνηείηαη κε αλάξηεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ γηα εγγξαθή. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο  νξίδνληαη 

νη πεξηπηψζεηο απαιιαγήο θαηαβνιήο ηξνθείσλ ή ε πηζαλή κείσζε απηψλ.  

Οη αηηήζεηο απαιιαγήο ή επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ηξνθείσλ εμεηάδνληαη απφ εηδηθή Δπηηξνπή 

Δπαλαμηνιφγεζεο θαη ε απφθαζε πξέπεη λα ηεθκαίξεηαη πιήξσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΑΙΓΙΩΝ 

o ηελ πεξίπησζε πνπ ην Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο πξνζθέξεη ηελ  δπλαηφηεηα 
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κεηαθνξάο λεπίσλ ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο κε 

κεηαθνξηθφ κέζν, ππνρξενχηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ 

πηζηή ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαινχο κεηαθνξάο ησλ λεπίσλ. 

o Με απφθαζε ηνπ  ππεχζπλνπ ππαιιήινπ-παηδαγσγηθνχ πξνζσπηθνχ θάζε Γεκνηηθνχ 

Παηδηθνχ ηαζκνχ αλαηίζεηαη ε εθ πεξηηξνπήο ζπλνδεία ησλ λεπίσλ, θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο,  

ζε κέιε ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνζσπηθνχ ή ζε βνεζνχο παηδαγσγνχο, κέζα ζην σξάξην 

εξγαζίαο ηνπο. 

o Σν θφζηνο κεηαθνξάο ησλ παηδηψλ ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο  θαη ζα είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ νηθνλνκηθή εηζθνξά 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη αλάινγν ηεο 

νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο ησλ γνλέσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΘΜΩΝ 

o Ζ ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ  Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο αξρίδεη ηελ 1ε 

επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Ηνπιίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο, επί πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 

δειαδή απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, απφ ηηο 07:00π.κ. έσο θαη ηηο 16:00κ.κ. 

o Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο  δχλαηαη λα 

παξαηαζεί ε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ  Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο έσο θαη 

δχν (2) ψξεο επηπιένλ ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ, εθαξκφδνληαο ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ζε 

απηνχο.   

o Οη Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο  δελ ιεηηνπξγνχλ απφ 24 Γεθεκβξίνπ 

κέρξη θαη ηελ 5ε Ηαλνπαξίνπ, θαζψο θαη απφ ηε Μεγάιε Πέκπηε κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή ηνπ 

Θσκά. 

o Οη Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο  δελ ιεηηνπξγνχλ ηελ 11
ε
 Ννέκβξε 

εκέξα ενξηήο ηνπ Αγίνπ Μελά, πνιηνχρνπ ηεο πφιεο ηεο Καζηνξηάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΑΘΜΩΝ Δ ΣΜΗΜΑΣΑ 

~ Κάζε Γεκνηηθφο Παηδηθφο ηαζκφο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο δχλαηαη λα ζπγθξνηείηαη 

απφ: 

o Σκήκαηα λεπίσλ 2,5 εηψλ -3,5 εηψλ 

o Σκήκαηα λεπίσλ 3,5 εηψλ κέρξη ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο 

ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

~ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξεηεί  κία/έλαο (1) παηδαγσγφο Κιάδνπ ΣΔ ή ΠΔ απαζρνινχληαη  κέρξη 

δέθα πέληε (15) λήπηα. 

~ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξεηνχλ κία/έλαο παηδαγσγφο Κιάδνπ ΣΔ ή  ΠΔ θαη κία / έλαο (1) 

βνεζφο Κιάδνπ ΓΔ απαζρνινχληαη έσο 25 παηδηά. 

~ ε θάζε ηαζκφ δχλαηαη λα εγγξαθνχλ λήπηα θαζ’ ππέξβαζε ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπ κέρξη ηνπ 

πνζνζηνχ 10% απηήο, εθφζνλ ππεξεηεί ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο σο άλσ δηαηάμεηο πξνζσπηθφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

o Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηνπο 

Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Ννκηθνχ 

Πξνζψπνπ θαη ελεξγείηαη απφ παηδίαηξν, ν νπνίνο επηζθέπηεηαη ηνπο Παηδηθνχο ζηαζκνχο  

αλά 15 εκέξεο. 

o Γηα θάζε παηδί ηεξείηαη Φάθεινο Τγείαο, ν νπνίνο ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ παηδίαηξν πνπ 

παξαθνινπζεί ην παηδί εληφο ηνπ ηαζκνχ θαη ζπλνδεχεη ην παηδί ζε φιν ην δηάζηεκα ηεο 

θηινμελίαο ηνπ ζηνλ ηαζκφ. 
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o Ο παηδίαηξνο θαιεί ηνπο γνλείο ζε ελεκεξσηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζρεηηθέο κε ζέκαηα πγηεηλήο 

ησλ παηδηψλ, θαη’ ειάρηζην ηξεηο θνξέο κέζα ζηε ζρνιηθή ρξνληά ή θαη ζπρλφηεξα, αλ απηφ 

ζεσξεζεί απφ ηνλ ίδην ζθφπηκν ιφγσ θάπνηνπ έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

o Ζ πεξηθξνχξεζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ απνηειεί επίζεο ππνρξέσζε θαη ηνπ ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ θάζε Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ, ην νπνίν εθαξκφδεη πηζηά φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη επζχλεηαη γηα θάζε ακέιεηα ή παξάιεηςε πνπ κπνξεί λα έρεη 

επίπησζε ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ.  

o Ο πξνιεπηηθφο ηαηξηθφο έιεγρνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηαζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ. αξηζκ.Τ1α/76785/12.10.2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (Β’ 

3758), φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη. 

o ε πεξίπησζε ινηκψδνπο λνζήκαηνο νη γνλείο ππνρξενχληαη λα εηδνπνηήζνπλ ακέζσο ηνλ 

ππεχζπλν ππάιιειν-παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ, φπσο απηφο έρεη νξηζηεί αξκνδίσο. 

. Ζ επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ζην ηαζκφ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ Ηαηξηθή 

Βεβαίσζε γηα ηε λφζν απφ ηελ νπνία έπαζρε ην παηδί, αιιά θαη γηα ηελ απνζεξαπεία ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΗΜΔΡΗΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΑΙΓΙΩΝ 

o ηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο εθαξκφδεηαη εκεξήζην 

πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αξκνληθή ςπρνζσκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

o ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, ηα παηδηά πξνζεγγίδνληαη κε αγάπε, ζηνξγή, 

θξνληίδα, εκπηζηνζχλε, απνδνρή θαη θαηαλφεζε, κε δηάινγν θαη επεμήγεζε.  

o Απαγνξεχεηαη ζην πξνζσπηθφ ησλ ηαζκψλ ε θαηαλαγθαζηηθή επηβνιή απφςεσλ ή ε 

επηβνιή ζσκαηηθήο ηηκσξίαο. 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. 

o Ζ πξνζέιεπζε γίλεηαη κέρξη ηηο 9 π.κ.  

Μεηά ηηο 9 π.κ. δελ γίλνληαη δεθηά λήπηα, εθηφο απφ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο νη 

γνλείο νθείινπλ λα εηδνπνηνχλ ηνλ/ηελ  ππεχζπλν ππάιιειν-παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

ηαζκνχ, φπσο απηφο έρεη νξηζηεί αξκνδίσο. 

o Σν εκεξήζην πξφγξακκα είλαη επέιηθην, ηεξνχληαη φκσο νξηζκέλα βαζηθά ρξνληθά ζεκεία 

απηνχ, φπσο πξνζέιεπζε, αλαρψξεζε ησλ παηδηψλ, ψξεο θαγεηνχ. 

α) Ώξα πξνζέιεπζεο: 7:00 π.κ. - 9:00 π.κ.  

β) Ώξα πξσηλνχ: 9:00 π.κ. - 9:30 π.κ. 

γ) Ώξα κεζεκεξηαλνχ: 12:00 π.κ. - 13:00 κ.κ.  

δ) Ώξα αλαρψξεζεο: 13.00 κ.κ. – 16.00 κ.κ. 

o Σν παηδαγσγηθφ πξφγξακκα ηνπ ηαζκνχ ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

κνλαδηθφηεηα, ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θάζε παηδηνχ, αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θάζε ειηθίαο. Βαζίδεηαη ζηελ παηδνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ν παηδαγσγφο νθείιεη λα 

ζέβεηαη ηηο αηνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο.  

o Οη ψξεο ειεχζεξνπ παηρληδηνχ ζε εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ ρψξν, αλάπαπζεο θαη ραιάξσζεο 

πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ησλ αηνκηθψλ θαη βηνινγηθψλ 

αλαγθψλ ηνπο. 

o Γελ επηηξέπνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ  Παηδηθψλ 

ηαζκψλ ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνυπνζέηνπλ επηπιένλ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ησλ γνλέσλ. 

o Ζ εηήζηα ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ  μεθηλά ην κήλα επηέκβξην θάζε 

έηνπο κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ.  

o Χο πξνζαξκνγή λνείηαη ε ελαξθηήξηα εθείλε παηδαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ παηδηψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ηαζκνχ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 
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κεγάιε επειημία. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο είλαη ε αβίαζηε πξνζαξκνγή ηνπ θάζε λεπίνπ θαη ε 

ζηαδηαθή αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ λεπίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11  

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΓΙΩΝ 

ηα λήπηα θάζε ηαζκνχ παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηξνθή ζε θαζεκεξηλή 

βάζε(πξσηλφ-δεθαηηαλφ-γεχκα-απνγεπκαηηλφ). 

Σν δηαηηνιφγην ησλ παηδηψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο παηδηαηξηθέο απφςεηο γηα ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή ησλ παηδηψλ, κπνξεί λα πνηθίιεη απφ επνρή ζε επνρή θαη ζπληάζζεηαη απφ 

Δπηηξνπή, ζηελ νπνία κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά παηδίαηξνο, ν δηαηξνθνιφγνο θαζψο επίζεο θαη ν 

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο. 

Χο βάζε γηα ην πνζνηνιφγην ηξνθίκσλ θαη γηα ην δηαηηνιφγην ιακβάλνληαη ηα πξνηεηλφκελα ζηελ 

αξηζκ. Τ1α/76785/12.10.2017 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (Β’ 3758), φπσο απηή θάζε θνξά 

ηζρχεη.  

Σν πξφγξακκα ηνπ δηαηηνινγίνπ αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηαζκνχ, ψζηε λα 

ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά νη γνλείο.  

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, 

φπσο επίζεο θαη ε κε ρνξήγεζε εηδψλ δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ ζπληεξεηηθέο ρξσζηηθέο, ηερλεηά 

γιπθαληηθέο νπζίεο, απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξε ή αιάηη. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Σν πξνζσπηθφ ησλ Γεκνηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο είλαη 

ππνρξεσκέλν λα ζπκβάιιεη κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, λα θαιιηεξγεί 

θαη λα αλαπηχζζεη πεξαηηέξσ ηηο γλψζεηο ηνπ, παξαθνινπζψληαο ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, θαη 

γεληθά λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ επζπλείδεηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Σα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

Παηδαγσγηθφ Πξνζσπηθφ: 

Φξνληίδνπλ γηα ηε ζσζηή ςπρνζσκαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ  κε εμαηνκίθεπζε ηνπ εκεξήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. 

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

-Φξνληίδνπλ λα εμαιείθνληαη θαηά ην δπλαηφ ηπρφλ δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πνιηηηζηηθφ  

νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο . 

-Βνεζνχλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο απφ ην νηθνγελεηαθφ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ελ γέλεη θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. 

-Βνεζνχλ ηα θηινμελνχκελα παηδηά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο αλαγθψλ.  

-Λφγσ 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. 

-Παξαθνινπζνχλ ηε δηαηξνθή θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπο, ελζαξξχλνληαο ηελ απηνεμππεξέηεζή 

ηνπο. 

-Δπηβιέπνπλ ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο. 
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-Δλεκεξψλνπλ ηνπο αξκνδίνπο θαη ηνλ παηδίαηξν γηα θάζε χπνπην, ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπο, 

πεξηζηαηηθφ. 

-Σεξνχλ βηβιίν παξνπζίαο ησλ παηδηψλ θαη ελεκεξψλνπλ ηνλ Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο γηα ηηο 

θαζπζηεξήζεηο   παηδηψλ ζηελ πξνζέιεπζή ηνπο θαη γηα ηηο απνπζίεο ηνπο. 

-Πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά φιεο ηηο δπλαηφηεηεο λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ηελ  

ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο θαη  απηελέξγεηαο, εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηηο πξνζσπηθέο 

δπλαηφηεηέο ηνπο.  

-Δλεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο γηα ηε  ζθαηξηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη 

ςπρνζσκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο ηνπ 

Παηδηθνχ ηαζκνχ.  θαη ζπλεξγάδνληαη  αξκνληθά κε  απηνχο.  

-Δηζεγνχληαη ζηνλ Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ηηο αλάγθεο γηα έγθαηξν εθνδηαζκφ ησλ ζηαζκψλ κε 

ηα απαξαίηεηα είδε θαη πιηθά. 

-Έρνπλ ηελ επζχλε ηεο αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηνλ Π.. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ρψξνπ ηνπ ηαζκνχ ηνπο. 

-πγθαινχλ  ζπγθέληξσζε γνλέσλ  θαη θεδεκφλσλ ησλ παηδηψλ ησλ Π.. ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο 

ην ρξφλν ζηελ νπνία παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο, ν Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο θαη ην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ θάζε Παηδηθνχ ηαζκνχ. 

-ε θάζε Π.. νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ κία ππάιιεινο απφ ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ, 

ζηελ νπνία αλαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο σο πξνο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Παηδηθνχ 

ηαζκνχ.   

 

Βνεζνί Βξεθνλεπηνθφκσλ 

-Βνεζνχλ ην πξνζσπηθφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζε φια ηα θαζήθνληά ηνπ θαη εθηεινχλ ηηο 

νδεγίεο πνπ παίξλνπλ απφ απηφ. 

-ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ  παηδαγσγηθνχ πξνζσπηθνχ ,αληηθαζηζηνχλ  απηφ  απεπζπλφκελνη 

ζηνλ Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο. 

 

Μάγεηξεο 

 -Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηκειεκέλε θαη έγθαηξε παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ ζχκθσλα κε ην 

δηαηηνιφγην. 

-Δπηκεινχληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ πγηεηλήο ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο ηνπ 

θαγεηνχ θαη εηζεγνχληαη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ εμαζθάιηζε απηψλ. 

- Παξαιακβάλνπλ θαζεκεξηλά απφ ηελ/ηνλ ππεχζπλε ηνπ ζηαζκνχ, ηελ αλαγθαία πνζφηεηα πιηθψλ 

γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ  θαγεηνχ, κε βάζε ην δηαηηνιφγην. 

 - Φξνληίδνπλ γηα ην ζεξβίξηζκα ηνπ πξνγεχκαηνο θαη γεχκαηνο θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππφινγνη 

γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ζπληήξεζε, ζσζηή ρξήζε θαη θχιαμε ησλ καγεηξηθψλ ζθεπψλ θαη ινηπψλ 

εηδψλ εζηηάζεσο σο θαη γηα ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ ηνπ καγεηξείνπ έρνληαο ηελ επζχλε 

γηα θάζε απψιεηα ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή. 

 - Πξνηείλνπλ ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεην γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

καγεηξείνπ. 

  -Φξνληίδνπλ γηα ηελ έγθαηξε ηαθηνπνίεζε θαη θχιαμε ησλ πξνκεζεπφκελσλ ηξνθίκσλ θαη εηδψλ 

θαζαξηφηεηαο ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη είλαη ππεχζπλνη  γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

θαη ηάμε ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο απηψλ. 

- Πξνηείλνπλ ηελ ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ ζεσξεί απαξαίηεην γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

καγεηξείνπ.  

 -ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο βνεζηνχληαη απφ ηνπο βνεζνχο καγείξσλ ή ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο 

κε ππφδεημε ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

Βνεζνί Μαγείξσλ-Σξαπεδνθφκνη 

-Βνεζνχλ ην Μάγεηξα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ. 
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-Φξνληίδνπλ γηα ηελ δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ ζηα παηδηά θαη θξνληίδεη γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 

εηδψλ εζηίαζεο κεηά ην ηέινο ηνπ θαγεηνχ.   

-Δθηεινχλ θάζε άιιε εξγαζία ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο κε ππφδεημε ηνπ παηδαγσγηθνχ 

πξνζσπηθνχ  

-Όηαλ απνπζηάδεη ν κάγεηξαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηνλ αλαπιεξψλνπλ ζε φια ηνπ ηα θαζήθνληα. 

 

Πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο  

-Δθηεινχλ ηηο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο φισλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ κνλάδσλ 

ηνπ Ν.Π  

-Έρεη ηελ επζχλε ηεο απνζήθεπζεο, θχιαμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ.  

-Δίλαη δε ππφινγν ζε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο απηνχ. 

-Μεξηκλνχλ γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ινηπψλ κέζσλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ ζσζηφ 

θαζαξηζκφ.  

-Δθηειεί θάζε εξγαζία πνπ αλάγεηαη ζε ζέκαηα  θαζαξηφηεηαο. 

-Βνεζνχλ ην Μάγεηξα ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ ζε πεξίπησζε απνπζίαο βνεζνχ Μαγείξνπ. 

-Φξνληίδνπλ γηα ηε δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ. 

-Φξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο ηξαπεδαξίαο πξηλ θαη κεηά ηα γεχκαηα ,ησλ 

επίπισλ θαη ησλ ζθεπψλ ηνπ Π. 

-Βνεζνχλ ηα λήπηα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία αλάπαπζήο ηνπο θαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία 

απνρψξεζήο ηνπο. 

-ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ηνπ κάγεηξα ή ππαιιήινπ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ εθηεινχλ ηα θαζήθνληα 

απηψλ εθ πεξηηξνπήο κε ππφδεημε ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνζσπηθνχ. 

-Παξεπξίζθνληαη ζην ρψξν θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ  λα ηα βνεζήζνπλ. 

-Δπηκεινχληαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ λεπίσλ θαη ηα αιιάδνπλ φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

-Δθηεινχλ θάζε άιιε εξγαζία πνπ ηνπο ππνδεηθλχεηαη αξκνδίσο. 

  

Παηδίαηξνο 

-Ο παηδίαηξνο πνπ ζπκβάιιεηαη κε ην Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο, έρεη ηηο αθφινπζεο 

ππνρξεψζεηο: 

 -Δμεηάδεη αλά 15 εκέξεο ηα παηδηά θαη παξαθνινπζεί ηελ αλάπηπμή ηνπο, ζεκεηψλνληαο ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ/ ηεο ζηελ αηνκηθή θαξηέια θάζε παηδηνχ. 

-Παξαθνινπζεί ηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

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. 

-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 πξέπεη 

λα ζπεχδεη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

 

Ο/Ζ Γηαηξνθνιφγνο 

Γεκηνπξγεί καδί κε ηνλ Παηδίαηξν θαη ηνλ Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο ην κεληαίν πξφγξακκα 

δηαηξνθήο ησλ λεπίσλ ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο.  

Παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζην ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο ησλ λεπίσλ ηνπ ζηαζκνχ. 

Βνεζά θαη ζπκβνπιεχεη ην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη κε νπνηνδήπνηε  ηξφπν ζηελ 

πξνπαξαζθεπή, παξαιαβή θαη δηαθίλεζε ηξνθίκσλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη δηαηξνθνινγίαο. 

πλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή. ρεδηάδεη θαη ζπκκεηέρεη ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα/δηαιέμεηο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο ζε 

ζέκαηα ζσζηήο δηαηξνθήο θαη θαηαπνιέκεζεο ζεκάησλ δπζζξεςίαο (παρπζαξθίαο ή αλεπαξθνχο 

πνζνηηθά ή πνηνηηθά δηαηξνθήο).  
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Ο/Ζ Οδεγφο 

Δπηιακβάλεηαη γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ θηινμελνπκέλσλ παηδηψλ πξνο θαη απφ ην 

ηαζκφ, είλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο  

λεπίσλ  ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο θαη νθείιεη λα ηεξεί ζρνιαζηηθά 

ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη ηνπο φξνπο αζθαινχο κεηαθνξάο παηδηψλ.  

Δθηειεί εμσηεξηθέο εξγαζίεο ζην κεζνδηάζηεκα ησλ κεηαθνξψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΣΗΡΟΤΜΔΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ε θάζε Γεκνηηθφ Παηδηθφ ηαζκφ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο ηεξνχληαη ηα αθφινπζα βηβιία (ζε 

έληππε ή θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή): 

1. Μεηξψν λεπίσλ. 

2. Φάθεινο πγείαο ησ λεπίσλ.  

3. Βηβιίν παξνπζίαο ησλ λεπίσλ.  

4. Βηβιίν ζπκβάλησλ. 

5. Ζκεξήζην παξνπζηνιφγην πξνζσπηθνχ. 

6. Βηβιίν πεξηγξαθήο Καζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ λεπίσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Οη ψξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ 

δήκνπ Καζηνξηάο ηνπ ηαζκνχ είλαη αλάινγεο κε ην θαηά λφκν σξάξην εξγαζίαο ηνπ θαη ηηο 

ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ. 

Απαγνξεχεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ ππεξεηνχληνο  πξνζσπηθνχ απφ ηνπο Παηδηθνχο  ηαζκνχο 

θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξνί πξνζσπηθνί ή ππεξεζηαθνί 

ιφγνη, επηηξέπεηαη νιηγφσξε απνκάθξπλζε ηνπ ππαιιήινπ, κεηά απφ εηδηθή άδεηα ηνπ 

ππεχζπλνπ ππαιιήινπ-παηδαγσγηθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο απηφο έρεη νξηζζεί αξκνδίσο. 

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 ησλ Παηδηθψλ 

ζηαζκψλ. Καηά ζπλέπεηα δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε ζην πξνζσπηθφ, θαγεηνχ ζε ρξήκα ή ζε 

είδνο ή ε ρσξηζηή παξαζθεπή θαγεηνχ γηα ην πξνζσπηθφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο,  

θαηά ηηο εκέξεο κε ιεηηνπξγίαο απηψλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο, έρεη δηαθνπέο 

εξγαζίαο. 

Σν ελ ιφγσ πξνζσπηθφ κπνξεί, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη αλάγθεο, λα ιακβάλεη θαλνληθή 

άδεηα κε απνδνρέο έσο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο θαη’ έηνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ. 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ δήκνπ Καζηνξηάο, 

ιακβάλεη ηελ θαλνληθή ηνπ άδεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ - ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ 

Κάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ Παηδηθψλ, ηαζκψλ ηνπ δήκνπ 

Καζηνξηάο θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ζα ξπζκίδεηαη κε ηελ έθδνζε 

απφθαζεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο. 
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Γίλεηαη κλεία φηη θαηά ηε ιήςε ηεο παξνχζαο απφθαζεο κεηνςήθεζαλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη: Α. 

πχξνπ, Δ. Βαζηιεηάδεο, Β. Μπφηζαξεο, Η. Κχξνπ, Κ. αββνπιίδνπ θαη Υ. Λέθθνο, νη νπνίνη 

θαηέζεζαλ ηελ παξαθάησ κεηνςεθία:  

«Μειοψθφοφμε ςτο άρκρο 8 του Κανονιςμοφ, διότι ςφμφωνα με τθ ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ και 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία, το Δθμοτικό Συμβοφλιο δεν μπορεί να αποφαςίςει για τθ μείωςθ του 
προςωπικοφ των Ραιδικϊν Στακμϊν» 
 
Δπίζεο κεηνςήθεζε ν θ. Γ. Σίγθαο ν νπνίνο θαηέζεζε ηελ παξαθάησ κεηνςεθία: 

«Θ δθμοτικι αρχι Καςτοριάσ φζρνει ςαν κζμα τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ 
των Δθμοτικϊν παιδικϊν ςτακμϊν. Στο άρκρο 8 κζλει να αλλάξει τον προβλεπόμενο αρικμό 
εργαηομζνων, που ςιμερα προβλζπει ότι από 1 ζωσ 25 μακθτζσ χρειάηονται 2 εργαηόμενοι(1 
διδακτικό προςωπικό και 1 βοθκθτικό). Ρροτείνει λοιπόν να διατυπωκεί ζτςι ϊςτε να γίνεται 
ξεκάκαρο ότι από 1 ζωσ 15 μακθτζσ να χρειάηεται 1 εργαηόμενοσ χωρίσ βοθκθτικό προςωπικό. 

Αυτι θ αλλαγι, κατά τθ γνϊμθ τουσ, κα δικαιϊςει και τθ ςτάςθ που κράτθςαν (με τθ ςφμφωνθ 
γνϊμθ και τισ ψιφουσ τθσ παράταξθσ του κυρίου Ταμιλια),  για τισ απολφςεισ πζρςι των 8 υπαλλιλων 
του διμου (3 μάγειρεσ και 5  βρεφονθπιοκόμοι). Ρικανόν να αξιοποιθκεί και νομικά  ςτθν 
αντιπαράκεςθ που ζχει ο διμοσ με τουσ 5 βρεφονθπιοκόμουσ ςτθν παροφςα φάςθ. 

Ροια είναι λοιπόν τα επιχειριματα του διμου; ‘Πτι αυτοί οι 8 άνκρωποι αποτελοφν “πλεονάηον” 
προςωπικό και ότι θ μιςκοδοςία τουσ βάραινε τα οικονομικά του διμου. Ενϊ τϊρα ο διμοσ μπορεί να 
αξιοποιιςει αυτά τα χριματα, είτε για να βελτιϊςει τισ υποδομζσ, είτε για να βάλει πετρζλαιο, είτε 
για να πάρει βιβλία ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ κτλ.  

Εδϊ λοιπόν πρζπει να διευκρινίςουμε κάποιεσ πλευρζσ. 1ον: Θ εμπλοκι των Διμων ςτθν 
Ρροςχολικι Αγωγι, κζτει τθν εκπαίδευςθ ςτθ λογικι κόςτουσ-οφζλουσ. Ζχουμε χριματα να δϊςουμε; 
Ρόςα ζχουμε; Ανάλογο κα είναι και το επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ που παρζχουμε. Το ότι οι ανάγκεσ 
δεν καλφπτονται είναι “θλίου φαεινότερον” γιατί και ςτθν Καςτοριά υπάρχει ιδιωτικόσ τομζασ 
παιδικϊν και βρεφικϊν ςτακμϊν που ακμάηει και καλφπτει τα κενά του δθμόςιου ςχολείου. 

2ον: Με βάςθ τθ λογικι τθσ Δθμοτικισ Αρχισ, για τθν κακι οικονομικι κατάςταςθ του Νομικοφ 
προςϊπου και κατ’ επζκταςιν και του Διμου Καςτοριάσ φταίνε οι εργαηόμενοι. Είτε γιατί είναι πάρα 
πολλοί και δε χρειάηονται, είτε γιατί παίρνουν παχυλοφσ μιςκοφσ και εξαντλοφν το δθμόςιο χριμα, 
είτε με οποιαδιποτε άλλθ δικαιολογία ςκζφτονται κατά καιροφσ. 

Βγαίνει λάδι δθλαδι θ κεντρικι οικονομικι πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ τθσ ΝΔ ςιμερα, του ΣΥΙΗΑ 
χκεσ, των άλλων κομμάτων που βάηουν πλάτθ ςε αυτιν τθν πολιτικι. Πλοι αυτοί δεν ζχουν πρόβλθμα 
να δϊςουν χριματα ςτουσ καναλάρχεσ, ςτουσ κλινικάρχεσ, να βάλουν αςτυνομία ςτα Ρανεπιςτιμια, 
να ξοδεφουν τα χριματα του ελλθνικοφ λαοφ για τουσ δικοφσ του ςκοποφσ και όχι για τισ λαϊκζσ 
ανάγκεσ όποιεσ. Κάτι που φάνθκε πολφ κακαρά και ςτα ηθτιματα τθσ Υγείασ και του κορονοϊοφ τον 
τελευταίο χρόνο. Δεν είναι οι εργαηόμενοι που αποτελοφν κόςτοσ. Οι εργαηόμενοι παράγουν όλο 
αυτό τον πλοφτο και είναι οι πρϊτοι που κα αποφαςίηουν πωσ αυτόσ κα αξιοποιθκεί. 

3ον: Θ αντιπαράκεςθ και θ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε, ζδωςε βάςθ ςτθ Νομικι πλευρά του 
ηθτιματοσ. Αν δθλαδι είναι νόμιμο αυτό που προτείνει ο διμοσ Καςτοριάσ ι όχι. Θ ςυηιτθςθ αυτι 
ζχει το νόθμά τθσ, μιασ και ςτθν παροφςα φάςθ υπάρχει δικαςτικι διαμάχθ ανάμεςα ςτουσ 
Υπαλλιλουσ και ςτον Διμο Καςτοριάσ ςε εξζλιξθ. Τα δικαςτιρια ςτο τζλοσ κα δικαιϊςουν τθ μια ι τθν 
άλλθ πλευρά. Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ όμωσ που δικαιωκεί ο Διμοσ Καςτοριάσ ςτα αςτικά 
Δικαςτιρια, ςε καμιά περίπτωςθ δε ςθμαίνει πωσ “ζχει δίκιο”. Δίκαιεσ και αναγκαίεσ είναι οι λαϊκζσ 
ανάγκεσ, ειδικά ςιμερα που υπάρχουν οι υλικζσ προχποκζςεισ για να ικανοποιοφνται. Τπάρχει 
δθλαδι ζμπειρο και ειδικευμζνο προςωπικό, δυνατότθτεσ για ςφγχρονα κτίρια και υποδομζσ κτλ. 

Θ Λαϊκι Συςπείρωςθ κα βρεκεί ςτο πλευρό των εργαηομζνων που παλεφουν για να μθ χάςουν 
τθ δουλειά τουσ. Τουσ καλεί να δυναμϊςουν τον αγϊνα τουσ και με άλλεσ μορφζσ μαηί με το Σωματείο 
τουσ. 
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Υπάρχουν και άλλα ςθμεία ςτον κανονιςμό λειτουργίασ τα οποία δεν μασ βρίςκουν ςφμφωνουσ. 
Στο άρκρο 5 που μιλάει για τροφεία και ζξοδα για μεταφοράσ που φορτϊνονται ςτουσ γονείσ. Στο 
Άρκρο 4 που λζει ότι μετά από 30 μζρεσ απουςίασ ενόσ μακθτι κα πρζπει να διαγράφεται. Στο άρκρο 
10 που λζει ότι δεν πρζπει να γίνονται τα παιδιά δεκτά αν ζρκουν μετά τισ 9:00 π.μ. 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ Η Λαϊκι υςπείρωςθ Καςτοριάσ καταψθφίηει τισ αλλαγζσ 
ςτον κανονιςμό λειτουργίασ των Δθμοτικϊν παιδικϊν ςτακμϊν. 
Οι βρεφικοί και παιδικοί ςτακμοί βρίςκονται ςιμερα ςτθν ευκφνθ των Διμων. Θ Λαϊκι Συςπείρωςθ 
δε ςυμφωνεί με αυτι τθν κατεφκυνςθ. Θεωροφμε ότι κα ζπρεπε να είναι ςτθν ευκφνθ του Κράτουσ. 
Οι βρεφονθπιοκόμοι και το βοθκθτικό προςωπικό κα ζπρεπε να ζχουν μόνιμθ ςχζςθ εργαςίασ, για να 
μποροφν μόνιμα και ςτακερά να παρζχουν τισ παιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ που χρειάηεται θ θλικία 
αυτι». 
 
Σέινο, νη Γεκνηηθνί χκβνπινη: Υ. Παπαδνπνχινπ, Α. Γνπιγέξεο, Α. Δπαγγέινπ θαη Κ. Παχινπ, 

δήισζαλ «ΠΑΡΧΝ». 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ : 63/21 

………………………………………………………………………………………………………… 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη, φπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

Κίκωλ Μεηαιίδες 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

Ν. Καηζηακάθε 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

Γ.Λίηζθαο, .Φνπιηξάο, Κ.Σζαλνχζαο, Π.Γνθφπνπινο, 

Α.Ρήκνο, Λ.Εήζεο, Θ.Ληάκεο, Σ.Παπαδφπνπινο, 

Π.Σφζθνο, Ν.Αιεμαλδξίδεο, Γ.ηπιηάδεο, Ό.Θενράξε - 

Παπαδάκνπ, Υ.Φηιίππνπ, .Πέιθαο, Δ.Κνξεληζίδνπ, 

Η.αιβαξίλαο, Α.Φνχθε-Ληάκε, Α.πχξνπ, 

Δ.Βαζηιεηάδεο, Β.Μπφηζαξεο, Η.Κχξνπ, 

Κ.αββνπιίδνπ, Κ.ακαξάο, Υ.Λέθθνο, Γ.Μφζρνο, 

Υ.Παπαδνπνχινπ, Α.Γνπιγέξεο, Α.Σακήιηαο, 

Α.Δπαγγέινπ, Κ.Παχινπ, Α.Γνχθιηα, Γ.Σίγθαο, 

Μ.Εεζφπνπινο. 

Υ.Κνπξάθιε – Πξφεδξνο . Κ. Καζηνξηάο 

Κ.Παληαδήο – Πξφεδξνο . Κ. Μαληάθσλ 

Ν.Ηαζσλίδεο – Πξφεδξνο . Κ. Γηζπειηνχ 

Π.παζφπνπινο – Πξφεδξνο Κ. Απγήο 
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