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Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι: 
 

1. Έλαβα γνώση ότι η αίτηση αυτή υποβάλλεται μόνο για σκοπούς διερεύνησης της πιθανότητας 

δημιουργίας βρεφοπαιδοκομικού σταθμού, δεν αποτελεί επίσημη αίτηση εγγραφής και όσα 

περιγράφονται αποτελούν προσχέδιο των προδιαγραφών για την σύσταση και λειτουργία του. 

 

 

2. Έχω μελετήσει τους όρους και το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού 

όπως διατυπώνονται στο Παράρτημα 1 και συμφωνώ επί της αρχής με το περιεχόμενό του. Τυχών 

εισηγήσεις, ενστάσεις ή παρατηρήσεις τις έχω καταγράψει στο ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος 2.  

 

3. Έχω μελετήσει το Παράρτημα 1 και έχω συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος 2   

 

4. Δε θα διαβιβάσουμε σε τρίτους και γενικά άλλους αποδέκτες και δε θα χρησιμοποιήσουμε χωρίς τη 

συγκατάθεσή του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλοπαναγιώτη, το περιεχόμενο αυτής της αίτησης 

προκαταρτικής υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

5. Δίνω την συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται 

ώστε να αξιολογηθεί η αίτησή μου 

 

 

 

 

Ημερομηνία ....................2020 

 

………………..……………………………… 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 



 
 

 
1. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας 

Ο Παιδοκομικός Σταθμός θα είναι εγγεγραμμένος δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 28 
του περί Παιδιών Νόμου καθώς και το περί Παιδιών (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα του 2011 που εκδόθηκε από 

τον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το 
εδάφιο (4) του άρθρου 29 του περί Παιδιών Νόμου.  

 

2. Σκοπός Ίδρυσης 
Ο Παιδοκομικός Σταθμός αποτελεί δομή αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο: 
✓ Να αναπτύξει υψηλής ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας, προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης σύμφωνα με 

τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για όλα τα παιδιά που διαμένουν ή φιλοξενούνται στην περιοχή, 
χωρίς αποκλεισμούς, διακρίσεις και εξαιρέσεις. 

✓ Να συμβάλλει (ή/ και βοηθήσει) στη σωματική, πνευματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή των 

παιδιών. 
✓ Να ευαισθητοποιήσει τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς 

τους πληροφόρηση και καθοδήγηση. 
✓ Να βοηθήσει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό 

περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

✓ Να παρέχει σωστά ισορροπημένη ημερήσια διατροφή στα παιδιά.  

✓ Να διευκολύνει τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς ενισχύοντας τις κρατικές πολιτικές που στοχεύουν 

στη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή ζωή, με την ανάπτυξη ψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας εξαρτώμενων μελών της οικογένειας κ.α. με επέκταση του ωραρίου τους ώστε να 

διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς, κατά τις απογευματινές ώρες, λειτουργία τα Σάββατα και κατά τον μήνα 

Αύγουστο.  

Ο Σταθμός θα παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στα παιδιά εξασφαλίζοντας σε αυτά τα ακόλουθα: 

✓ Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενουμένων παιδιών. 
✓ Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια λαμβάνοντας υπόψη τη 

μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. 
✓ Εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα καλλιεργούν, εμπλουτίζουν και αναβαθμίζουν την γνώση και τις 

δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που είναι ενσωματωμένα στα άτομα, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία 

της οικονομικής, κοινωνικής και προσωπικής ευημερίας. 

✓ Δημιουργική απασχόληση που να εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών 

προσεγγίζοντάς τα με αγάπη, στοργή, φροντίδα, εμπιστοσύνη, αποδοχή και κατανόηση, με διάλογο και 

επεξήγηση με στόχο την κοινωνικοποίηση και ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, την ενίσχυση 

της εξελικτικής τους πορείας και την εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας. 

✓ Εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας και διαπαιδαγώγησης σε παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, 
ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες τα οποία έχουν την δυνατότητα και είναι ωφέλιμο να ενταχθεί σε πλαίσιο 
λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. 

✓ Παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές των παιδιών – λειτουργία 
προγραμμάτων για γονείς. 

✓ Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση (Πρόγραμμα Διατροφής). Παρακολούθηση της 
διατροφής των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.  

✓ Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ διαλέξεων για θέματα σωστής διατροφής και καταπολέμησης 

θεμάτων δυσθρεψίας (παχυσαρκίας ή ανεπαρκούς ποσοτικά ή ποιοτικά διατροφής).  

✓ Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας. 
✓ Τακτική ιατρική παρακολούθηση. 

✓ Συμβολή στην πρόληψη ή αντιμετώπιση προβλημάτων των παιδιών και των οικογενειών τους, εφόσον στην 

τελευταία περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίο. Ως προς τούτο δύναται να 

πραγματοποιεί κοινωνικές έρευνες, σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό. 
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3. Δικαίωμα εγγραφής 

Δικαίωμα εγγραφής στον Παιδοκομικό Σταθμό έχουν όλα τα βρέφη από 2 μηνών και παιδιά έως 6 χρονών. Δεν 

αποκλείονται παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή και παιδιά που πάσχουν από 

σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες 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.  

 
4. Δικαιολογητικά εγγραφής  

Για την εγγραφή των παιδιών θα πρέπει να προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά (δεν ισχύει στην προκαταρτική 
αίτηση): 
(α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού. 

(β) Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού 
(γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την 

υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους. 
(δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΤΚΑ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 
(ε) Ιατρικό πιστοποιητικό, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο  του βιβλιαρίου 

υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Το Ιατρικό 
Πιστοποιητικό θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο 
(στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο 

εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων. 
(ζ) Για παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες θα πρέπει να πληρούνται 

οι προϋποθέσεις δικαιώματος εγγραφής. Παράλληλα θα γίνεται εξατομικευμένη διαβούλευση των γονέων με τον 
Ιατρικό Σύμβουλο και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Δομής.   
(η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διαχειριστικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο το οποίο και θα ανακοινώνει με 

την πρόσκληση εγγραφής που θα δημοσιοποιεί κάθε χρόνο.  
 

5. Αιτήσεις και διαδικασία εγγραφής  

Οι αιτήσεις εγγραφής για κάθε νέο σχολικό έτος, που έχει διάρκεια από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Ιουλίου, θα 

υποβάλλονται από τις 10 μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε προηγούμενου σχολικού έτους. Κατ’ εξαίρεση κατά την σχολική χρονιά 
2020 -2021 οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τις 15 έως τις 25 Ιουνίου. 
 

Για τα παιδιά που θα εγγραφούν στον Σταθμό και παράλληλα σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο και 
Προδημοτική θα υποβληθούν δύο αιτήσεις εγγραφής. Η πρώτη θα αφορά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από 

τον Παιδοκομικό Σταθμό για την περίοδο λειτουργίας του Δημοσίου Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, δηλαδή 
τα απογεύματα. Η δεύτερη για την περίοδο που το Δημόσιο Νηπιαγωγείο και η Προδημοτική είναι κλειστά για την 
θερινή περίοδο, δηλαδή από την Πέμπτη πριν από την προτελευταία Παρασκευή του Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 

πριν από τη δεύτερη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες) εξαιρουμένου του μηνός 
Αυγούστου.  

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύουν οι πιο κάτω εξαιρέσεις και ειδικές διευθετήσεις: 
(α) Πρόγραμμα Αυγούστου. Κατά τον μήνα Αύγουστο ο Σταθμός θα λειτουργεί με ειδικό πρόγραμμα 

καθημερινά περιλαμβανομένης της Κυριακής με εξαίρεση επτά ημερολογιακών ημέρων στις οποίες θα 
περιλαμβάνεται η αργία της 15ης Αυγούστου, περίοδος όπου ο Σταθμός θα είναι κλειστός. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής κατά τον μήνα Μάιο. Το Πρόγραμμα Αυγούστου θα είναι ευέλικτο 

και ανοικτό για όλα τα παιδιά. Θα προσφέρονται υπηρεσίες μία ή και περισσότερες ημέρες μεμονωμένα ή και 
συνεχόμενα με βάση το πρόγραμμα των γονέων. 

(β) Προγράμματα Εορτών - από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Δευτέρα 
έως την Παρασκευή Διακαινησίμου. Για αυτή την περίοδο θα υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής κάθε Σεπτέμβριο με 
την έναρξη της Σχολικής χρονιάς.  

 
Σημειώνεται ότι εάν οι γονείς εγγεγραμμένου παιδιού δεν υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα αυτά 

τότε το παιδί δεν θα εξυπηρετείται από το Τμήμα που είναι εγγεγραμμένο.   
 

 

6. Πλαίσιο Λειτουργία Σταθμού 

 



Κανονική λειτουργία 
Το Σχολικό Έτος του Παιδοκομικού Σταθμού για όλα τα παιδιά εξαιρουμένων αυτών που φοιτούν σε Δημόσιο 

Νηπιαγωγείο και Προδημοτική αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Ο Σταθμός  
δεν  θα  λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η 

Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Δευτέρα έως την Παρασκευή Διακαινησίμου. Ο σταθμός θα είναι ανοικτός επί 
πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.  Η κανονική λειτουργία του Σταθμού αρχίζει από 
την 7:15 ώρα και λήγει την 16:00 ώρα.  

 
Το Σχολικό Έτος του Παιδοκομικού Σταθμού για τα παιδιά που φοιτούν στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Προδημοτική 
θα συμπίπτει με το Σχολικό Έτος του Δημοσίου Σχολείου. Ως εκ τούτου ο Σταθμός θα προσφέρει υπηρεσίες 

καθημερινά εκτός Σαββάτου από την 13.00 ώρα έως την 18.00 ώρα.  
 

Ειδικές ρυθμίσεις και διευκολύνσεις 
Πέραν της κανονικής λειτουργίας η Διαχειριστική Επιτροπή του Σταθμού για να διευκολύνει τους εργαζόμενους και 
τους άνεργους γονείς, ενισχύοντας τις κρατικές πολιτικές που στοχεύουν στη συμφιλίωση της εργασίας με την 

οικογενειακή ζωή, με την ανάπτυξη ψηλής ποιότητας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας εξαρτώμενων μελών της 
οικογένειας κ.α., θα παρέχει τις πιο κάτω πρόσθετες υπηρεσίες και ειδικά προγράμματα: 

i. παρατείνεται έως και δύο (2) ώρες το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού, δηλαδή έως την 18:00 ώρα χωρίς 
οποιαδήποτε χρέωση αυτής της υπηρεσίας. Από την 7:15 ώρα  έως την 9:00 ώρα και από την 16:00 έως 
την 18:00 ώρα τα παιδιά θα προσέρχονται και θα αποχωρούν ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξουν 

οι γονείς κατά την εγγραφή τους στον σταθμό.  
ii. ο σταθμός θα λειτουργεί τα Σάββατα και θα παρέχεται δυνατότητα μεμονωμένης επιλογής Σαββάτου. Η 

χρέωση θα γίνεται με ημερήσια τροφεία. Ο προγραμματισμός χρήσης αυτής της υπηρεσίας θα γίνεται ανά 
δίμηνο για διευκόλυνση του προγραμματισμού των γονέων.  

iii. κατά τις Σχολικές Αργίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις Δημόσιες αργίες, δηλαδή η ημερομηνία 

ονομαστικής εορτής του Αρχιεπισκόπου (σε αυτή την χρονική περίοδο η 13η Νοεμβρίου), η 11η Ιουνίου 
(Αποστόλου Βαρνάβα) και η ημερομηνία Γιορτής του/της Αγίου/ας της Κοινότητας νοουμένου ότι αυτές δεν 
συμπίπτουν με Κυριακή σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού. 

iv. κατά την θερινό περίοδο που το Δημόσιο Νηπιαγωγείο και η Προδημοτική είναι κλειστά - δηλαδή από την 
Πέμπτη πριν από την προτελευταία Παρασκευή του Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή πριν από τη δεύτερη 

Δευτέρα του Σεπτεμβρίου (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες) ο Σταθμός θα προσφέρει ειδικό πρόγραμμα, 
εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου. 

v. κατά τον μήνα Αύγουστο θα προσφέρεται ειδικό πρόγραμμα καθημερινά περιλαμβανομένης της Κυριακής 

εκτός επτά ημερολογιακών ημέρων στις οποίες θα περιλαμβάνεται η αργία της 15ης Αυγούστου. 
vi. ο σταθμός με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής θα αποφασίζει την λειτουργία από 24 Δεκεμβρίου μέχρι 

και την 6η Ιανουαρίου καθώς και από τη Μεγάλη Δευτέρα έως την Παρασκευή Διακαινησίμου εξαιρουμένων 
των επίσημων αργιών. Θα ισχύουν ειδικές χρεώσεις με βάση την επιλογή των ημερών που θα παραχωρηθούν 
υπηρεσίες. 

 
Δημόσιες Αργίες κατά της οποίες ο Παιδοκομικός Σταθμός θα είναι κλειστός: 
 

• 1η Οκτωβρίου 

• 28η Οκτωβρίου 

• 24 Δεκεμβρίου, Παραμονή 

Χριστουγέννων 

• 25 Δεκεμβρίου, Χριστούγεννα 

• 26 Δεκεμβρίου, Δεύτερη μέρα 

Χριστουγέννων 

• 1 Ιανουαρίου 

• 6 Ιανουαρίου 

• 30ή Ιανουαρίου 

• 25η Μαρτίου 

• 1η Απριλίου 

• 1η Μαΐου 

 

• Καθαρά Δευτέρα 

• Αναλήψεως 

• Αγίου Πνεύματος 

• 15 Αυγούστου, Κοίμηση Θεοτόκου  

• Εβδομάδα Αυγούστου στην οποία περιλαμβάνετε η 

15ή ημέρα, η δομή θα είναι κλειστή 

 
 

 
 

7. Οικονομική Συμμετοχή (Τα τροφεία δεν έχουν καθοριστεί, οι αναφορές σε τιμές αποτελούν 

προβλέψεις. Οι τελικές τιμές θα ανακοινωθούν με την επίσημη προκήρυξη υποβολής αιτήσεων). 

 



Τα τροφεία θα γνωστοποιούνται με ανάρτηση κάθε χρόνο στις προσκλήσεις εγγραφής στον Παιδοκομικό Σταθμό 
και στις προσκλήσεις δήλωσης συμμετοχής στα ειδικά προγράμματα, θα καταβάλλονται μηνιαία και θα αφορούν 

τις παρακάτω κατηγορίες: 
i. Κατηγορία Α: Βρεφονηπιακό Τμήμα    

ii. Κατηγορία Β: Παιδοκομικό Τμήμα: παιδιά από 2 χρονών έως 4 χρονών και 8 μηνών, ηλικία εγγραφής στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση 

iii. Κατηγορία Β1: Απογευματινή φροντίδα παιδιών που φοιτούν σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Προδημοτική 

iv. Κατηγορία Γ: Τμήμα Ειδικής Φροντίδας 
v. Κατηγορία Δ: Ημερήσια Τροφεία 

  

Τα τροφεία Κατηγορίας Α και Β θα ισχύουν για το Σχολικό Έτος του Σταθμού (θα κυμαίνονται στα €280 – €320).  
 

Τα τροφεία κατηγορίας Β1 θα ισχύουν για τις Υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον Παιδοκομικό Σταθμό κατά 
Σχολική περίοδο του Δημοσίου Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, δηλαδή τα απογεύματα (θα κυμαίνονται στα 
€135 - €150 ανά μήνα).  
 
Για παροχή υπηρεσιών κατά την περίοδο που το Δημόσιο Νηπιαγωγείο και η Προδημοτική είναι κλειστά για την 

θερινή περίοδο - δηλαδή από την Πέμπτη πριν από την προτελευταία Παρασκευή του Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 
πριν από τη δεύτερη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες), θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση 
ενδιαφέροντος και θα υπάρχει ειδική χρέωση τροφείων με βάση τις πρόνοιες του συγκεκριμένου προγράμματος. 

Στην παραπάνω περίοδο θα εξαιρείτε ο Αύγουστος μήνας για τον οποίο θα ισχύει ειδικό πρόγραμμα (θα κυμαίνονται 
στα €280 – €320 ανά μήνα).  

 
Πέραν των παραπάνω χρεώσεων θα προσφέρονται ειδικά προγράμματα και υπηρεσίες για τα οποία θα υπάρχει 
ειδική χρέωση τροφείων με βάση τις πρόνοιες εκάστου προγράμματος: 

i. Τροφεία Κατηγορίας Δ, για όποια Σάββατα ζητηθεί η παραχώρηση υπηρεσιών. Στην ίδια κατηγορία 

τροφείων θα εμπίπτουν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τις Σχολικές Αργίες οι οποίες δεν 

περιλαμβάνονται στις Δημόσιες αργίες. 

ii. Πρόγραμμα Αυγούστου. Κατά τον μήνα Αύγουστο ο Σταθμός θα λειτουργεί με ειδικό πρόγραμμα 

καθημερινά περιλαμβανομένης της Κυριακής με εξαίρεση επτά ημερολογιακών ημέρων στις οποίες θα 

περιλαμβάνεται η αργία της 15ης Αυγούστου, περίοδος όπου ο Σταθμός θα είναι κλειστός. Το Πρόγραμμα 

Αυγούστου θα είναι ευέλικτο και ανοικτό για κάθε ενδιαφερόμενο παιδί. Θα προσφέρονται υπηρεσίες μία ή 

και περισσότερες ημέρες μεμονωμένα ή και συνεχόμενα με βάση το πρόγραμμα των γονέων  

iii. Προγράμματα Εορτών - από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη 

Δευτέρα έως την Παρασκευή Διακαινησίμου.  

 

8. Εκπτώσεις 

Η Διαχειριστική Επιτροπή κάθε Νοέμβριο θα καθορίζει τα κριτήρια και τα ποσοστά έκπτωσης στα τροφεία που θα 

ισχύουν το αμέσως επόμενο σχολικό έτος και των προγραμμάτων που θα ισχύουν κατά την διάρκειά του. Με την 
ίδια απόφαση θα ορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η περεταίρω από τις κανονικές 

εκπτώσεις πιθανή μείωση αυτών. Οι εκπτώσεις αφορούν τις πάρα κάτω κατηγορίες: 
i. Εισοδηματικά/ Οικονομικά Κριτήρια, έως 10%, υπό αξιολόγηση ανά διετία 
ii. Κοινωνικά Κριτήρια (παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά που προέρχονται 

από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.), έως 10%, υπό 
αξιολόγηση ανά διετία 

iii. Κριτήρια εντοπιότητας (μόνιμοι κάτοικοι), έως 50%, σταθερή για 5 χρόνια, επιδοτούμενη από τον Οργανισμό 

Παιδείας, Παροχής Προστασίας και Αλληλεγγύης για Παιδιά και έφηβους 
iv. Ειδικές περιπτώσεις έως 100%, κατ’ έτος καθορισμός ποσοστού και δικαιούχων 

Στα μη εγγεγραμμένα παιδιά του Σταθμού στα οποία θα παρέχονται μεμονωμένες υπηρεσίες περιλαμβανομένης της 
συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα δεν θα ισχύον οι παραπάνω εκπτώσεις εκτός και εάν αποφασίσει διαφορετικά 
το Διοικητικό και Οικονομικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 

 

9. Μεταφορά Παιδιών 

Για την μεταφορά των παιδιών ο Σύνδεσμος Γονέων σε συνεργασία με την Διαχειριστική Επιτροπή λαμβάνοντας 
υπόψη τον περί Οδικής Ασφαλείας Νόμο θα ετοιμάζει πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αφού αποφασιστούν 



οι κατηγορίες των εξυπηρετούμενων η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίζει το κόστος μεταφοράς των παιδιών.  
 

10. Συγκρότηση Σταθμού σε Τμήματα 

i. Τμήμα βρεφονηπιακού: Από 2 μηνών έως 2 ετών  

ii. Μεικτό Τμήμα παιδοκομικού: Από 2 χρονών μέχρι 4 χρ. και 8 μηνών. Νοείται ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας 

από 4χρ+8/12 και άνω που φοιτούν σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Προδημοτική θα μπορούν να ενταχθούν 

στο Τμήμα αυτό κατά τις ώρες, ημέρες και περιόδους που το Δημόσιο Σχολείο κλείνει. 

iii. Τμήμα/ τμήματα εξειδικευμένης φροντίδας: Από 3 έως 6 ετών  

 
Τα τμήματα θα διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών τηρουμένων των κατά 
Νόμο υποχρεώσεων που διέπουν την λειτουργία Παιδοκομικών Σταθμών καθώς και των σχετικών Διαταγμάτων 

που εκδίδονται από τον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Στην παρούσα χρονική περίοδο ισχύει ότι 
κατά τις ώρες λειτουργίας του Σταθμού πρέπει απαραίτητα να απασχολούνται σ’ αυτόν: 

 

11. Ιατρική παρακολούθηση παιδιών 

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σταθμό θα ενεργείται από 
παιδίατρο, ο οποίος θα επισκέπτεται το Σταθμό ανά μήνα ή ανά δεκαπενθήμερο όπως ήθελε αποφασίσει η 
Διαχειριστική Επιτροπή. Ο παιδίατρος θα παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθμού και θα συνοδεύει το παιδί σε 

όλο το διάστημα της φιλοξενίας του στον Σταθμό. Επίσης δύναται να καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές 
συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα υγιεινής των παιδιών, κατ’ ελάχιστο τρεις φορές μέσα στη σχολική χρονιά ή και 

συχνότερα, αν αυτό θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιμο λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού. 
 

Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί υποχρέωση και του λοιπού προσωπικού του Σταθμού, το οποίο 

θα πρέπει να εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και θα ευθύνεται για κάθε αμέλεια 
ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. Θα προνοείτε ότι κάθε πρόσωπο που 
απασχολείται με οποιονδήποτε τρόπο στον Παιδοκομικό Σταθμό θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υποβάλλει με την 

πρόσληψη του και να ανανεώνει κάθε χρόνο ιατρικό πιστοποιητικό και γενικές αναλύσεις συμπεριλαμβανομένων 
αιματολογικών εξετάσεων για μεταδοτικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακος.  

 
Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τον/την Διευθυντή/ 
Διευθύντρια 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. 
 

Παιδί που δεν έχει αναρρώσει από μεταδοτική αρρώστια δεν θα γίνεται δεκτό στο Σταθμό.  
 

12. Πρώτες Βοήθειες 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ο Παιδοκομικός Σταθμός θα διαθέτει κατάλληλα εφοδιασμένο κιβώτιο 
Πρώτων Βοηθειών. 

 

13. Ημερήσια Απασχόληση Παιδιών 

Στο Παιδοκομικό Σταθμό θα εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την 
αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται 

με αγάπη, στοργή, φροντίδα, εμπιστοσύνη, αποδοχή και κατανόηση, με διάλογο και επεξήγηση. Απαγορεύεται στο 
προσωπικό των Σταθμών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας. Βάση του ημερησίου 
προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η 

ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας. 
 
Η προσέλευση γίνεται από τις την 7.15 ώρα  μέχρι την 9.00 ώρα. Εξαίρεση αποτελούν τα παιδιά που φοιτούν στο 

Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Προδημοτική κατά την περίοδο που αυτά λειτουργούν και τα οποία θα προσέρχονται 
στον Σταθμό μετά το κλείσιμό τους.  

 
Το Παιδαγωγικό πρόγραμμα θα ετοιμάζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιδρύματος σε συνεργασία με 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και το Παιδαγωγικό προσωπικό. Θα αναρτάται κάθε Ιανουάριο κατά την πρόσκληση 

εγγραφής. Επίσης θα ισχύουν ειδικά προγράμματα, όπως περιγράφεται στο πλαίσιο λειτουργίας του σταθμού, για 
ορισμένες χρονικές περιόδους.  

 



Το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Σταθμού  σχεδιάζεται  λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής 

και τα ειδικά ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί και διατυπωθεί στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων. Η παιδαγωγική προσέγγιση βασίζεται σε σύγχρονες παραδοχές που ισχύουν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό 

χώρο με σημείο αναφοράς α) το παιδί και β) τις πολιτιστικές και ανθρωπιστικές αξίες. Σύμφωνα με το πρώτο σημείο 
αναφοράς, την παιδοκεντρική προσέγγιση ο παιδαγωγός οφείλει να σέβεται τις αναπτυξιακές, ατομικές, κοινωνικές 
και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών και των οικογενειών τους. Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού σε εξωτερικό ή 

εσωτερικό χώρο, ανάπαυσης και χαλάρωσης προσδιορίζονται βάσει της ηλικίας των παιδιών, καθώς και των 
ατομικών και βιολογικών αναγκών τους. Στη βάση του δεύτερου σημείου αναφοράς, την ανθρωπιστική 
προσέγγιση, ο παιδαγωγός εντάσσει στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα αξιακούς προσανατολισμούς του τόπου 

και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κουλτούρας, θεματοποιεί πολιτισμικές διαφορές, προωθεί τον σεβασμό, την 
κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων και στηρίζει την πνευματική και πολιτισμική ταυτότητα/ες των μαθητών. 
 

Κατά τη διάρκεια ωραρίου λειτουργίας των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, δεν  επιτρέπεται να 

προταθούν και να υλοποιηθούν οποιεσδήποτε δραστηριότητες που προϋποθέτουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση 

των γονέων ή επιλογή συμμετοχής παιδιών με επιπρόσθετη επιβάρυνση. Όλα τα παιδιά θα έχουν ίση πρόσβαση 

στο καθημερινό πρόγραμμα, στις δραστηριότητες και στα ειδικά προγράμματα. Με βάση τις ανάγκες της περιοχής, 

γενικότερες και ειδικότερες, η Επιστημονική Επιτροπή και το Παιδαγωγικό Προσωπικό θα καθορίζουν τα 

προγράμματα περιλαμβανομένων των όποιων  δραστηριοτήτων κρίνονται απαραίτητες ανεξαρτήτως βιωσιμότητας 

και με μόνο προαπαιτούμενο την τεκμηρίωση της ανάγκης και την εκπλήρωση των στόχων λειτουργίας του 

Σταθμού. Με ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής, των Συνδέσμων Γονέων και το Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Παιδείας, Παροχής Προστασίας και Αλληλεγγύης για παιδιά και εφήβους αφενός θα διατηρούνται 

χαμηλά τα τροφεία τηρουμένων των προδιαγραφών Οικονομικής Επιβάρυνσης αφετέρου να προσελκύουν 

χρηματοδοτήσεις για την λειτουργία του Σταθμού.  

 
Η ετήσια λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ξεκινά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους 

με την προσαρμογή των παιδιών. Ως προσαρμογή νοείται η εναρκτήρια εκείνη παιδαγωγική δραστηριότητα που 
απαιτείται για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του Σταθμού και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία. 
Βασικός στόχος της είναι η αβίαστη προσαρμογή του κάθε βρέφους/νηπίου και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή του, 

μέσω της συνεργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού και της οικογένειας του βρέφους/νηπίου. 
 

14. Διατροφή Παιδιών – Ετήσιο Πρόγραμμα Διατροφής 

Ο ρόλος της διατροφής στη σωματική, νοητική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου είναι 

καθοριστικός. Η εξασφάλιση μίας υγιεινής, επαρκούς και ασφαλούς διατροφής στα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί 
να συμβάλλει στην επίτευξη της μέγιστης σωματικής και νοητικής ανάπτυξης. Τα παιδιά μεγαλώνοντας χρειάζονται 
περισσότερη ενέργεια και ποικιλία από τροφές ώστε να παίρνουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται. Αυτό 

θα τους εξασφαλίσει την καλή υγεία και τις σωστές διατροφικές συνήθειες για το υπόλοιπο της ζωής τους. Στην 
περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, το παιδί κινδυνεύει από έλλειψη κάποιων θρεπτικών συστατικών με επιπτώσεις 

στην ανάπτυξη και στην υγεία του.  
 
Στα βρέφη και παιδιά του Παιδοκομικού Σταθμού θα παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό 

και μεσημεριανό κάθε ημέρα, ενδιάμεσα γεύματα και απογευματινό γεύμα). Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω 
αλλά και των υψηλών προδιαγραφών λειτουργίας του Σταθμού θα καταρτίζεται κάθε χρόνο ετήσιο Πρόγραμμα 

Διατροφής στο οποίο θα καλούνται οι γονείς με την αίτηση εγγραφής στον Σταθμό εάν επιθυμούν να δηλώσουν 
τα παιδιά τους για να συμμετάσχουν. Σημειώνεται ότι ο Σταθμός θα διαθέτει κατάλληλες διευκολύνσεις για την 
αποθήκευση, διατήρηση και σερβίρισμα του φαγητού που φέρνουν τα παιδιά από το σπίτι τους  ή/ και των 

ενδιαμέσων γευμάτων ενώ η τροφή για τα βρέφη πρέπει να ετοιμάζεται πάντα στο Σταθμό.  
 

Στην περίπτωση κατανάλωσης τροφίμων που προέρχονται από τους γονείς ή κηδεμόνες των φιλοξενουμένων 

παιδιών πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:  
• Η τροφή μεταφέρεται στον σταθμό με ασφαλή τρόπο. 

• Παρέχονται κατάλληλες διευκολύνσεις για την αποθήκευση και κατάλληλη διατήρηση στην κουζίνα καθώς και 
σερβίρισμα του φαγητού 

• Παρέχονται στους γονείς οι απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την σωστή αποθήκευση και τη διάρκεια της καθώς 

και πληροφορίες σχετικά με την αναθέρμανση των τροφίμων.  

https://www.paidiatros.com/paidi/anaptixi


Οι βρεφικές κρέμες και το γάλα σκόνη που παρέχονται στα βρέφη πρέπει πάντα να ετοιμάζονται στο χώρο του 
σταθμού πριν την χρήση τους από τα βρέφη.  

Το Πρόγραμμα Διατροφής των παιδιών θα καταρτίζεται από τον/την Παιδίατρο του Σταθμού σε συνεργασία με 
Διαιτολόγο-Διατροφολόγο και θα φέρει υποχρεωτικά τις υπογραφές τους σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές 

παιδιατρικές και διατροφικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών καθώς και τις εθνικές διατροφικές 
συστάσεις. Για τη βρεφική ηλικία, από τη γέννηση μέχρι τη συμπλήρωση του 12ου μήνα ζωής, οι διατροφικές 
οδηγίες θα λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και ιδιαίτερα την Παγκόσμια 

Στρατηγική για τη Διατροφή του Βρέφους και του Μικρού Παιδιού του ΠΟΥ και της UNICEF, καθώς και τις 
συστάσεις διεθνών και εθνικών επιστημονικών εταιρειών και ακαδημιών που αφορούν στην υγεία και τη διατροφή 
του βρέφους (παιδιατρικές, γαστρεντερολογικές, αλλεργιολογικές, διαιτολογικές, κ.ά).  

 
Στο ίδιο πλαίσιο και η μεθοδολογία ανάπτυξης του Προγράμματος Διατροφής θα λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες για 

τη μεθοδολογία σύνταξης διατροφικών οδηγιών σε επίπεδο τροφίμων (food-based dietary guidelines). Το 
Πρόγραμμα θα διατυπώνεται ανά ηλικιακή ομάδα και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο διαχωρισμό: 
(1) Βρεφική ηλικία: 0-1 έτος και (2) Παιδική ηλικία: 2-3 ετών, 4-8 ετών. Αυτές οι ηλικιακές ομάδες 

διαφοροποιούνται σε επίπεδο ενεργειακών και θρεπτικών αναγκών, αντανακλώντας τη διαφοροποίηση αυτών των 
ηλικιών σε σχέση με την ανάπτυξη και την ωρίμανση των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού (π.χ., 

ανοσοποιητικό, αναπαραγωγικό κ.λπ.). 
 
15. Το ανθρώπινο δυναµικό του Παιδοκομικού Σταθµού αποτελούν οι: 

 
Συμβασιούχοι πλήρους απασχόλησης: 

1. Διευθύνων  Πρόσωπο/Παιδοκόμος (νηπιαγωγός) 
2. Παιδοκόμος  (νηπιαγωγός) (ανάλογα τον αριθμό των παιδιών)  
3. Παιδοκόμος Βρεφοκόμος 

4. Παιδοκόμος Βρεφοκόμος (ανάλογα τον αριθμό των παιδιών)  
5. Γραμματέας 
 

Συμβασιούχοι με αγορά υπηρεσιών: 
6. Παιδίατρος  

7. Διατροφολόγος  
8. Ψυχολόγος 
9. Κοινωνικός Λειτουργός  

10. Ειδικός Παιδαγωγός 
11. Λογοθεραπευτής 

12. Εργοθεραπευτής 
13. Μουσικοκινητικής Αγωγής 
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