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ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης Κανονισµού Λειτουργίας του Βρεφικού 
Σταθµού της Κοινωφελούς Επιχείρησης, βάσει της αριθ. 30/2012 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
6.3.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2639/1-3-
2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 6/2013) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). Η Συνεδρίαση διεκόπη λόγω του 
προχωρηµένου της ώρας (12.30 π.µ.) και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των 
παρόντων µελών συνεχίσθηκε χωρίς νέα πρόσκληση στις 11.3.2013, ηµέρα 
∆ευτέρα  και ώρα 7 µ.µ. στον ίδιο χώρο µε τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  (παρούσα στις 6/3/2013, 
απούσα λόγω ασθενείας στις 11/3/2013) 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ    στις 11/3/2013 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 35/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3660/22-3-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 6 & 11.3.2013 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 6/2013 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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Ο Γραµµατέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ στις 6/3/2013 (σε αντικατάσταση 
του απουσιάζοντος  Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου 
Πλάτανου)   

 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

(παρούσα στις 6/3/2013, απούσα στις 11/3/2013) 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                             Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κότσιρας Παύλος                                                   Βαλασσάς Βεργής 
Παϊδας Αδαµάντιος                                                Χωρινός Ζαχαρίας                                                  
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Τάφας Ηλίας  
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Παπακώστας Γεώργιος 
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Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                           
Παπανίκα Αικατερίνη   
Παπαλουκά Ευτυχία    
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
                                          
   
   
    
Σηµειώνεται ότι  στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

• Κατά την 1η ηµέρα της Συνεδρίασης (6/3/2013) συζητήθηκαν τα θέµατα αριθ. 1, 

2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17-35, 38 και 39 και κατά τη 2η ηµέρα (11/3/2013) 

τα θέµατα αριθ. 4, 8, 9, 10, 11 (εκ νέου), 16, 19 (εκ νέου), 36, 37, 39 (εκ νέου) 

και 40. Αποσύρθηκαν τα θέµατα αριθ. 3, 19, 31, 32 και 40-49. 

 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Μ.Κουτσάκης απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη προ Η.∆. συζήτηση και 

επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 12ου θέµατος της Η.∆. 
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• Ο κ. Η.Τάφας προσήλθε στη Συνεδρίαση στο 12ο θέµα της Η.∆. την 1η ηµέρα  και στο 

19ο θέµα την 2η ηµέρα της Συνεδρίασης. 

• Ο κ. Γ.Καραβίας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη προ Η.∆. συζήτηση (1η 

ηµέρα), ενώ ήταν παρών την 2η ηµέρα της Συνεδρίασης. 

• Ο κ. Σ.Γραµµένος ήταν παρών σε όλη την 1η ηµέρα, ενώ προσήλθε στη Συνεδρίαση 

της 2ης ηµέρας στο 19ο θέµα της Η.∆. 

• Ο κ. Σ.Κοσκολέτος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

επί του 31ου θέµατος της Η.∆. (6/3), ενώ ήταν παρών σε όλη την 2η ηµέρα (11/3) 

• Οι κ.κ.  Σ.Κοσµά, Α.Παπανίκα και Φ.Νικολόπουλος  ήταν παρόντες µόνο την 1η ηµέρα 

της Συνεδρίασης (6/3/2013), ενώ ο κ. Ε.Πλάτανος µόνο την 2η (11/3/2013). 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος απεχώρησε στο 5ο θέµα της Η.∆. (6/3/2013) και δεν προσήλθε στις 

11/3/2013. 

• Οι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, Ε.Παπαλουκά και Χ.∆ηµακόπουλος ήταν παρόντες σε όλη την 1η 

ηµέρα της Συνεδρίασης, ενώ απεχώρησαν κατά την 2η ηµέρα πριν την ψηφοφορία επί 

του 39ου θέµατος της Η.∆. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, απούσης της κας ∆ηµάρχου και παρουσία των προαναφεροµένων µελών, 

κήρυξε την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, στο 38ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

38ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 38ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 12875/24-10-2012 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής 
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Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 30/2012 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής, 
ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2012 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης : 30/2012 

                                                          

                                                             Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                    

« Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Βρεφικού Σταθμού. 
»»

                                                                                 

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο δημοτικό κτήριο επί της οδού Αχαρνών 464 σήμερα στις 

27 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 μ.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄ αριθ. 

11502/24-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιδημάρχου και Προέδρου αυτής κου 

Δημητρίου Κανταρέλη, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. 

Ανδρέα Τσιαντή με βαθμό Γ΄. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν :  

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Δημήτριος Κανταρέλης, Πρόεδρος, 2) Σωτήριος Κοσκολέτος, 3) Αγανίκη 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου, 4) Ειρήνη Σιμιγδαλά, 5)  Αδαμάντιος Παΐδας, 6) 

Φώτης Νικολόπουλος, 7) Ελευθέριος Πλάτανος, 8) Δανάη Ευα Γκούμα 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Ευτυχία Παπαλουκά 

 

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως, είπε :  

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος προτίθεται να 

αλλάξει τον κανονισμό λειτουργίας του Βρεφικού Σταθμού. Ο Βρεφικός Σταθμός 

ανήκει στην αρμοδιότητα της συγχωνευμένης Κοινωφελούς Επιχείρησης από τον 

Ιούνιο του 2011 μετά την συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων 

Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας. Προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία 

προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων που αφορούν την λειτουργία του 
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τροποποιείται ο κανονισμός που είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 5/04 απόφαση της 

Αρωγής. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται 

στο υπ’ αριθμ. 3/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος 

κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις των 

άρθρων 73 και 75 του Ν. 3852/10, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10981/10-09-12 εισήγηση 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και την υπ’ αριθμ. 26/12 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης και όλα τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά, 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 

Την έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας του Βρεφικού Σταθμού της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης και την αποστολή του για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Κατά της απόφασης ψήφισε η κ. Γκούμα η οποία διαφωνεί με την επιβολή 

τροφείων και με τα κριτήρια αποδοχής των παιδιών. 

 

Ο κ. Κοσκολέτος ψήφισε υπέρ με την επιφύλαξη ότι το θέμα δεν εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Ο κ. Πλάτανος ψήφισε υπέρ με τις παρατηρήσεις που έκανε στο Συμβούλιο της 

Δημοτικής Επιχείρησης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2012 

 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Η κα Α.Καβακοπούλου εισηγήθηκε το θέµα. Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου αναφέρθηκε στο 
θέµα των τροφείων. Ο κ. Σ.Κόντος µίλησε για τα σηµεία που διορθώθηκαν. Ο κ. 
Α.Παΐδας εστίασε στην αναστολή ισχύος της απόφασης για τα τροφεία. Η κα 
∆.Ε.Γκούµα αναφέρθηκε  στο άρθρο 4 παρ. 5 του Κανονισµού, στα κριτήρια για την 
διαγραφή παιδιών και στα κριτήρια για τους δύο γονείς-εργαζοµένους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, 
Χ.Κοπελούσος, Σ.Κόντος, Σ.Κοσµά, ∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης, Π.Γρετζελιάς, 
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Α.Παπανίκα, Ε.Παπαλουκά, Π.Λαζαρίδης, Χ.∆ηµακόπουλος, Β.Αγαγιώτου  και 
Π.Φίλου-Μαυράκη (σύνολο 15).  

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την αριθ. 
30/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ.,τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 73 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 (∆.&Κ.Κώδικας) 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(11  ΥΠΕΡ - 15 ΚΑΤΑ )  
 

 
Απορρίπτει την υποβληθείσα µε την αριθ. 30/2012 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής εισήγηση για την τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του 

Βρεφικού Σταθµού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου στο σύνολό της. 

 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   35/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.             Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
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Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

 
 
Συν.: - Κανονισµός Λειτουργίας Βρεφικού Σταθµού Κοινωφελούς Επιχείρησης 
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 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ  

 
ΒΡΕΦΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ- 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ  
 

 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
 ∆ΗΜΟΥ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ: 
Ο Κανονισµός αυτός αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του Βρεφικού σταθµού 

της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος. 

Ο Bρεφικός Σταθµός του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος αποτελεί µία από 

τις δραστηριότητες της Κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος και εξυπηρετεί  παιδιά ηλικίας από 8 µηνών έως 2,5 ετών, 

ιδρύθηκε το 2004 µε βάσει το πρόγραµµα «Απασχόληση  και επαγγελµατική 

κατάρτιση»,και σήµερα κατά ένα µέρος του  επιδοτείται µε βάσει το 

πρόγραµµα «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής Ζωής» . 

 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

' 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ   
 
Ο Bρεφικός Σταθµός του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος,  είναι  χώρος 

αγωγής και ασφαλούς διαµονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, και σκοπό 

έχει : 

• Να βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα σωµατικά, νοητικά 

συναισθηµατικά και κοινωνικά. 

• Να εξαλείφει, κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από 

το πολιτιστικό, οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. 

• Να εξυπηρετεί τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιεί 

πάνω σε θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 

• Να βοηθά τα παιδιά στην οµαλή µετάβασή τους από το οικογενειακό 

περιβάλλον στο κοινωνικό περιβάλλον προσφέροντας ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και την κοινωνικοποίηση τους . 
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• Να παρέχει ηµερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενεί, 

τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

1.Ανώτατο όργανο διοίκησης του βρεφικού σταθµού είναι το ∆ιοικητικό   

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

2. Για τα επιµέρους, καθηµερινά θέµατα λειτουργίας του βρεφικού σταθµού 

και την επιλογή των παιδιών ορίζεται τετραµελής  επιτροπή από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της επιχείρησης, στην οποία συµµετέχουν τρία µέλη του ∆.Σ. µε 

δικαίωµα ψήφου , εκ των οποίων το ένα µέλος  θα προέρχεται από την 

αντιπολίτευση και η Υπεύθυνη του Παιδικού σταθµού. Ένας από τα µέλη της 

επιτροπής ορίζεται Πρόεδρος αυτής. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι 

αναπληρωτές τους. 

3. Τα θέµατα που απασχολούν κάθε φορά την επιτροπή, συγκεντρώνονται και 

κοινοποιούνται από τον Πρόεδρο της επιτροπής, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

για λήψη σχετικών αποφάσεων. 

Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την λειτουργία του βρεφικού 

σταθµού είναι οι ίδιες που ισχύουν στους λοιπούς κανονισµούς της 

επιχείρησης (εσωτερικών υπηρεσιών, διαχείρισης και προσωπικού), εκτός 

εάν ορίζεται κάποια διαφορετική ή συµπληρωµατική παράµετρος στον 

παρόντα κανονισµό ειδικά για τη λειτουργία του βρεφικού σταθµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

∆ικαίωµα εγγραφής στο Βρεφικό Σταθµό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας έχουν παιδιά ηλικίας από 8 µηνών έως 2,5 ετών. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι κατά την 31/08 έκαστου έτους να έχουν συµπληρώσει την 
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ηλικία των 8 µηνών για τα βρέφη  και  για τα νήπια  κατά την 1/9/ έκαστου 
έτους να µην είναι πάνω από 2,5 ετών.  
 Τα  παιδιά που εγγράφονται στο Βρεφικό Σταθµό προέρχονται,  από την 

περιοχή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος. Για οποιαδήποτε άλλη 

εγγραφή απαιτείται σχετική απόφαση του ∆Σ της επιχείρησης. 

∆εν εγγράφονται σ΄  αυτόν παιδιά που πάσχουν από µεταδοτικές ασθένειες, 

βρέφη που πάσχουν από σωµατικές, πνευµατικές ή ψυχικές παθήσεις ή δεν 

είναι αρτιµελή. Τα βρέφη αυτά εγγράφονται στο Σταθµό µόνο εφόσον υπάρχει 

πιστοποίηση ειδικού ιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύµατος ή 

Ασφαλιστικού Οργανισµού ότι τούτο είναι ωφέλιµο για το παιδί και ότι δεν 

υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργήσει δυσκολίες στην λειτουργία του Σταθµού. 

 Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά µητέρων άνεργων ή εργαζόµενων, 

που πληρούν όµως τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε την πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», για τον αριθµό των παιδιών που 

κάθε φορά έχει αιτηθεί η επιχείρηση κατά την αίτηση-προσφορά  στην 

πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συµµετοχή στο επιδοτούµενο πρόγραµµα. 

Τα υπόλοιπα  εγγεγραµµένα µέλη στο Βρεφικό Σταθµό , βρέφη, πρέπει να 

είναι παιδιά  κατοίκων-δηµοτών και κατοίκων  του ∆ήµου της Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνας. Κατά την εγγραφή, επιλέγονται τα παιδιά εργαζόµενων γονέων 

και τα παιδιά οικονοµικά   αδύνατων  οικογενειών,   προτιµώµενων  εκείνων  

που  έχουν  ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (όπως π.χ. 

παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά άγαµων µητέρων, διαζευγµένων 

ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται   από  γονείς   µε   σωµατική   

ή   πνευµατική   αναπηρία,  πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.). 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Βρεφικού Σταθµού, µε αιτιολογηµένη απόφασή 

του, µπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά, καθιερώνοντας τη µοριοποίηση 

τους. 

Για την εγγραφή των βρεφών απαιτείται απόφαση του ∆.Σ, η οποία 

λαµβάνεται µετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών από την  

τετραµελή  επιτροπή  η οποία φέρνει προς έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της επιχείρησης το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των  ωφελούµενων. 

Στην επιτροπή συµµετέχουν τρία  µέλη του ∆.Σ. και η Υπεύθυνη του βρεφικού  

σταθµού . 
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Για την διακρίβωση των κοινωνικών παραµέτρων εγγραφής, η επιχείρηση δια 

των υπηρεσιών της µπορεί να διενεργεί κοινωνική έρευνα, τα αποτελέσµατα 

της οποίας υποβάλλονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο πριν τη λήψη της 

απόφασης για εγγραφή παιδιών. 

 Για την εγγραφή των παιδιών στον Βρεφικό  Σταθµό µέσω  επιδοτούµενων 

προγραµµάτων απαιτούνται τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του επιδοτούµενου προγράµµατος. Οι 

αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται κατά το χρόνο που ορίζεται από την 

ανωτέρω σχετική πρόσκληση. 

Για την εγγραφή των παιδιών στον Βρεφικό  Σταθµό εκτός  επιδοτούµενων 

προγραµµάτων, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά : 

α) Αίτηση - συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο της µητέρας ή του πατέρα ή 

του κηδεµόνα του παιδιού. 

β) Ληξιαρχική πράξη  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 και επικυρωµένο 

φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήµων των γονέων, προκειµένου για 

εργαζόµενους γονείς στον ιδιωτικό τοµέα. 

δ) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωµατική και πνευµατική υγεία του 

παιδιού, καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του µε τα εµβόλια 

που προβλέπονται κάθε φορά,   ανάλογα  µε  την  ηλικία  του  παιδιού.   

Επίσης πρόσφατα  αποτελέσµατα φυµατινοαντίδρασης . 

ε) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τρέχοντος 

οικονοµικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος, 

στ) Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του 

παιδιού. 

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί 

απαραίτητο. 

η)   Για   την   εγγραφή  παιδιών   αλλοδαπών  γονέων  στον  Σταθµό,   

εκτός  των προηγουµένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

και η άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα µας, όπως αυτή αποδεικνύεται 

από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 
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Για την επανεγγραφή των βρεφών απαιτούνται όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης  γέννησης . 

 

Οι αιτήσεις εγγραφής  µπορούν να υποβάλλονται  ανάµεσα στο διάστηµα 

από 01 Ιουνίου  µέχρι και τις 30 Ιουνίου κάθε έτους σύµφωνα µε 

ανακοίνωση που θα εκδίδει η επιχείρηση και σε όλη τη διάρκεια του έτους, 

εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Η επιτροπή επιλογής συντάσσει έκθεση 

προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο σε ειδική συνεδρίασή του, 

αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενούµενων παιδιών, η οποία 

αναρτάται στο οικείο δηµοτικό κατάστηµα, στον βρεφικό σταθµό, και στην 

επιχείρηση. 

 Εντός του µηνός Ιουλίου συνέρχεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  για να 

εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή  των 

ωφελούµενων . 

Η δυναµικότητα της δοµής του Σταθµού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 

βρέφη,  Το ∆Σ  µπορεί να εγγράφει έως και 10% επιπλέον της 

δυναµικότητας του σταθµού εφόσον υπάρχει   το ανάλογο  εκπαιδευτικό 

και βοηθητικό προσωπικό .  

 

ΑΡΘΡΟ  4 

 

 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

 

Η διακοπή της φιλοξενίας των βρεφών από το Βρεφικό Σταθµό ενεργείται 

πάντοτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εφόσον συντρέχουν 

οι πιο κάτω περιπτώσεις  

1. Όταν το ζητήσουν µε αίτηση τους οι γονείς ή κηδεµόνες των 

παιδιών. 

2. Όταν εµφανιστούν σοβαρά προβλήµατα στη συµπεριφορά ή την 

υγεία των παιδιών, που δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν από το 

Βρεφικό Σταθµό, µετά από προηγούµενη επικοινωνία µε τους 

γονείς και ειδικό ιατρό. 
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3. Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες 

ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν συµµορφώνονται µε το 

πρόγραµµα και τους όρους λειτουργίας του Βρεφικού Σταθµού  

4. Όταν, κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός µηνός (συνεχόµενα) 

απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το Βρεφικό Σταθµό. 

5. Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονοµική τους 

συµµετοχή εφόσον αυτή προβλέπεται, για χρονικό διάστηµα πέραν 

των δύο (2) µηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και 

αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλουν το οφειλόµενο ποσό. 

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η υπεύθυνη  του βρεφικού σταθµού 

οφείλει να ενηµερώσει  εγγράφως τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ο 

οποίος εισηγείται τη διαγραφή των παιδιών. 

Στις περιπτώσεις διαγραφής η θέση συµπληρώνεται από το παιδί που η 

αίτηση του έχει προτεραιότητα σε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
 

1. Η λειτουργία του Βρεφικού Σταθµού αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει  

την 31η Ιουλίου  του επόµενου έτους, επί (5) µέρες, δηλαδή από ∆ευτέρα 

έως Παρασκευή. Συνολικά ο Σταθµός λειτουργεί 11 µήνες τον χρόνο. 

2. Ο Βρεφικός Σταθµός διακόπτει την λειτουργία του  κατά τις  επίσηµες 

αργίες .  

3. Η λειτουργία του Βρεφικού Σταθµού αρχίζει από την 7.00 ώρα και λήγει 

την 16.00 ώρα τόσο κατά το χειµερινό  όσο και κατά το θερινό ωράριο. 

4. Ο Σταθµός δεν λειτουργεί από 24 ∆εκεµβρίου µέχρι 5 Ιανουαρίου  και από 

Μ. Πέµπτη µέχρι την Κυριακή του Θωµά. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
   
Ο Βρεφικός Σταθµός χωρίζεται στα εξής τµήµατα: 

1. Σε βρέφη από  8 µηνων-1.5 ετών 

2. Σε βρέφη από  1.5 έτων-2.5 ετών 

Σε κάθε βρεφικό τµήµα φιλοξενούνται δέκα (10) βρέφη µε µία (1) βρεφοκόµο. 

Η βοηθός βρεφοκόµος είναι υπεύθυνη για είκοσι (20) βρέφη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, αποτελεί παράλληλη υποχρέωση, 

προς την αντίστοιχη οικογενειακή, της δηµοτικής επιχείρησης και ενεργείται 

από παιδίατρο είτε του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, είτε συνεργάτη της 

επιχείρησης ο οποίος επισκέπτεται αυτόν µια φορά το µήνα ή συχνότερα 

εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους ουσιαστικής άσκησης του ιατρικού 

ελέγχου. 

1. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος υγείας που ενηµερώνεται από το γιατρό 

2. Μια φορά (1) το µήνα καλούνται οι γονείς σε ενηµερωτικές συγκεντρώσεις 

σχετικά µε θέµατα υγιεινής των παιδιών 

3. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και 

του λοιπού προσωπικού του Βρεφικού Σταθµού, το οποίο εφαρµόζει πιστά 

όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε 

αµέλεια ή παράλειψη που µπορεί να έχει επίπτωση την υγεία των βρεφών. 

4.  Το προσωπικό του Σταθµού θα πρέπει να υποβάλλεται σε προληπτικό  

ιατρικό έλεγχο, εφοδιάζεται δε µε ειδικό ατοµικό βιβλιάριο υγείας, που 

θεωρείται από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία.  

5. Όταν το παιδί αρρωστήσει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σταθµού, 

ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς του και το παραλαµβάνουν. Το παιδί 

παραµένει εκτός βρεφικού σταθµού έως την πλήρη ανάρρωσή του. 

6. Η επιστροφή πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος 

Παιδιάτρου στην οποία αναφέρεται:� Η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί 

 και η διάρκεια της  αποκατάστασης της υγείας του. 
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7. Σε περίπτωση λοιµώδους νοσήµατος οι γονείς υποχρεούνται να 

ειδοποιήσουν αµέσως τον βρεφικό  σταθµό. 

8. Η χρήση απλής φαρµακευτικής αγωγής µπορεί να χορηγηθεί από το 

παιδαγωγικό προσωπικό του βρεφικού σταθµού. 

9. Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού όπως π.χ. ατύχηµα , 

τραυµατισµός, ειδοποιείται ο παιδίατρος του Ιδρύµατος, η διεύθυνση του 

βρεφονηπιακού σταθµού, η ∆ιοίκηση της Επιχείρησης και οι γονείς του 

παιδιού. 

Εάν δεν είναι εφικτή η άµεση τηλεφωνική επικοινωνία το παιδί µεταφέρεται 

στο πλησιέστερο Νοσοκοµείο µε παιδιατρική κλινική. 

10. Σε καµιά περίπτωση τα παιδιά δε µεταφέρονται µε ιδιωτικά αυτοκίνητα 

του προσωπικού αλλά καλείται το Ε.Κ.Α.Β. 

11. Σε περίπτωση εµφανίσεως ψειρών το παιδί παραµένει για ένα διήµερο 

στο σπίτι προκειµένου να αποψειριασθεί εντελώς. 

12. Στον βρεφικό  σταθµό τηρείται ιατρικό αρχείο στο οποίο αναγράφεται από 

τις παιδαγωγούς κάθε σοβαρό περιστατικό ( π.χ. ατύχηµα, ασθένεια που 

συµβαίνει κατά την παραµονή του παιδιού στον βρεφικό  σταθµό )  

  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  
 

1. Στο Βρεφικό Σταθµό εφαρµόζεται ηµερήσιο πρόγραµµα δηµιουργικής 

απασχόλησης, που εξασφαλίζει την αρµονική  ψυχοσωµατική ανάπτυξη 

των βρεφών. 

Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού, τα βρέφη προσεγγίζονται µε µέσο  τη 

στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εµπιστοσύνη. Ρητά απαγορεύεται 

στο προσωπικό του Σταθµού η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η 

επιβολή σωµατικής τιµωρίας. Παραβίαση δε της απαγόρευσης αυτής αποτελεί 

σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωµα. Βάση του ηµερήσιου προγράµµατος 

απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση, η οµαλή συναναστροφή των βρεφών 

µεταξύ τους , η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εµπέδωση  ενός  

κλίµατος ελευθερίας και ασφάλειας. 
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2. Το ηµερήσιο πρόγραµµα είναι ευέλικτο, τηρούνται όµως ορισµένα βασικά 

χρονικά σηµεία αυτού, όπως η προσέλευση και η αναχώρηση των 

βρεφών, καθώς και οι ώρες φαγητού, διαλείµµατος και ανάπαυσης. 

Ενδεικτικά το πρόγραµµα απασχόλησης των βρεφών είναι : 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 
 

7,00-8,30 Προσέλευση βρεφών  

8,30-9,00 Προετοιµασία για Πρωινό-Ατοµική καθαριότητα  

9,00-9,30 Πρωινό 

9,30-11,30 
(10,30-11,00) 

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
Φρούτο 

11,30-12,00 Προετοιµασία για µεσηµεριανό φαγητό- ατοµική καθαριότητα 

12,00-12,30 Μεσηµεριανό φαγητό 
12 ,30-13,00 Προετοιµασία για µεσηµεριανό ύπνο  

13.00-14,00 Αποχώρηση βρεφών  

13,15-15,00 Μεσηµεριανός ύπνος 

15,00-15,45 Αποχώρηση βρεφών 

 
 
  

ΑΡΘΡΟ 9 
 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΩΝ 
 
1.Στα βρέφη και τα νήπια του Βρεφικού Σταθµού παρέχεται η απαραίτητη 

ποιοτικά και ποσοτικά τροφή 

2.Το διαιτολόγιο των βρεφών καθορίζεται από  τις σύγχρονες παιδιατρικές 

απόψεις σχετικά µε την υγιεινή διατροφή.  

Ως βάση  για το Ποσοτολόγιο τροφίµων και διαιτολογίου, λαµβάνεται το 

κατ΄ αρχήν διαλαµβανόµενο στην υπ΄αριθΓ2Α/οικ4108/1988 Απόφαση 

Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων (ΦΕΚ  546 τ.β) 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 
• ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ 
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ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜ 

Γάλα νωπό για ρόφηµα 
(1 φλιτζάνι 

240 

Γάλα νωπό για 
ρυζόγαλο 

120 

Γάλα νωπό για κρέµα 180 

Γάλα νωπό για πουρέ 80 

Γάλα νωπό για τυρόπιτα 80 

Γάλα νωπό για 
µπεσαµελ 

80 

Γιαούρτι ένα κεσέ  240 

Τυρί φέτα 30 

Τυρί κασέρι 30 

Τυρί τριµµένο 10 

Ζάχαρη για ρόφηµα 5 

Ζάχαρη για κοµπόστα 5 

Ζάχαρη για ρυζόγαλο-
κρέµα 

5-10 

Μέλι-µαρµελάδα 10 

Μήλο - αχλάδι -
πορτοκαλί -ροδάκινο –

µανταρινί 

100 (ακαθάριστα) 

Βερίκοκα 2 µεγάλα 80 

Σταφύλι 100 

Φράουλες -κεράσια 100 

Καρπούζι-πεπόνι 135 

Πράσινες σαλάτες ωµές 135 

Σπανάκι σοτέ-γιαχνί 200 

Τοµάτα σαλάτα 110 

Τοµάτες γεµιστές  110 

Τοµάτα για σάλτσα 40 

Φασολάκια νωπά 200 

Αγγούρι ¼ από ένα 
µέτριο 

100 

Καρότα βραστά ή ωµά ή 
συµπλήρωµα  

100 

Αρακά κατεψυγµένο 
(κύριο φαγητό) 

150 

Αρακά συµπλήρωµα 100 

Κρεµµύδι- µαϊντανό- 
σέλινο-άνηθο 

5-10 

Όσπρια (γενικά) 50-60(3/4 φλιτζανιού 
)για βρέφη 30 γρ 

Πατάτες κύριο φαγητό 260 

Πατάτες µε κρέας  200 

Πατάτες γαρνιτούρα 135(για βρέφη 105 γρ) 

Πατάτες πουρέ 135 

Ψωµί (µια φέτα) 30 

Μακαρόνια- κριθαράκι- 45-60 

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΗΓ-ΕΝ4



 20 

χυλοπίτες  

Ρύζι για κύριο φαγητό 45-60 

Ρύζι για σούπα 20 

Ρύζι σε γιουβαρλάκια 15 

Ρύζι σε γεµιστές τοµάτες 30 

Ρύζι σε σπανακόρυζο 20 

Ρύζι σε ρυζόγαλο 10 

Αλεύρι για κεφτεδακια 50 

Αλεύρι για άλλες 
χρήσεις 

10 

Μοσχάρι 130( για βρέφη) 

Αρνί 140 

Χοιρινό 140 

Κιµάς για παστίτσιο 92 

Κιµάς για γιουβαρλάκια 92 

Κιµάς για µπιφτέκια 92 

Κοτόπουλο 140 (για βρέφη) 

Ψάρι φέτα 130 (για βρέφη) 

Αυγό 1 

Αυγό για σούπα ¼ 

Λαδί για µαγείρεµα 10 

Λάδι για σαλάτα 10 

Βούτυρο φρέσκο για 
πρωινό ή για ζυµαρικά 

5 

 
 

• ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ  ΒΡΕΦΗ 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Γιαούρτι  
Φρούτο 
περαστό και 
µπισκότα 
Φρούτα:αχλάδι 
ή Μήλο (1/2 
αχλάδι+ ½ Μήλο 
ή άλλα φρούτα 
εποχής 

Γάλα(1 φλιτζάνι) 
Ζελέ µε περαστά 
φρούτα 
Ζάχαρη, 1/2 
αχλάδι+ ½ Μήλο 
ή άλλα φρούτα 
εποχής 

Το ίδιο µε της 
∆ευτέρας 

Το ίδιο µε της 
∆ευτέρας 

Το ίδιο µε της 
∆ευτέρας 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

Κρέας βραστό 
περαστό 
Πατάτα µέτρια 
Καρότο- σέλινο 
Κολοκυθάκι-
κρεµµύδι 
Φιδές-λάδι 
(χυλός στο 
µπλέντερ) 

Το ίδιο της 
∆ευτέρας αντί 
για κρέας 
κοτόπουλο 

Το ίδιο της 
∆ευτέρας αντί 
για κρέας ψάρι 
βραστό (κατεψ ή 
νωπό) 

Όσπρια 
περαστά 
(φάκες) κρέας 
περαστό 
καρότο- 
σέλινο(χυλός το 
µπλέντερ) 

Το ίδιο 
τηςΤρίτης 
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Το πρόγραµµα διατροφής αναρτάται σε εµφανές σηµείο του Σταθµού και 

ενηµερώνονται σχετικά οι γονείς .Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την 

χορήγηση στα παιδία νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και 

ψαριών , γαλακτοκοµικών προϊόντων κλπ σε επαρκείς, για τις ανάγκες τους, 

ποσότητες, όπως επίσης και η µη χορήγηση ειδών διατροφής, που περιέχουν 

συντηρητικές, χρωστικές ή τεχνικά γλυκαντικές ουσίες  

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
 

Γενικά καθήκοντα προσωπικού 
 
Το προσωπικό του Βρεφικού Σταθµού είναι υποχρεωµένο να συµβάλλει µε 

όλες τις δυνάµεις του, στην εύρυθµη λειτουργία του, να καλλιεργεί και να 

αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του, παρακολουθώντας τις επιστηµονικές 

εξελίξεις, και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν ευσυνείδητα. 

Η πλήρωση των κενών θέσεων  προσωπικού γίνετε µε τις ισχύουσες κάθε  

φορά διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού στα Ν.Π.Ι.∆ των ΟΤΑ. 

Να γνωρίζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

 Να υπηρετεί ευσυνείδητα τα συµφέροντα της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης και να συµβάλει µε όλες του τις δυνάµεις και τις γνώσεις του για 

τη σωστότερη λειτουργία του. 

 

 

Άρθρο   11 
 

Ειδικά Καθήκοντα και αρµοδιότητες προσωπικού 
 
Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού του Βρεφικού Σταθµού  

προσδιορίζονται ως εξής: 

1. Παιδαγωγικό Προσωπικό: 

α) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωµατική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των 

βρεφών µε εξατοµίκευση του ηµερήσιου προγράµµατος, ανάλογα µε την 

ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα βρέφη, σύµφωνα µε το ηµερήσιο 

πρόγραµµα απασχόλησης. 

β) Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασµού των αιθουσών για την εφαρµογή του 

προγράµµατος µε είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κλπ.). 
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γ) Βοηθά τα φιλοξενούµενα βρέφη για την ικανοποίηση των ατοµικών τους 

αναγκών. Παρακολουθεί την διατροφή και καθαριότητα τους, ενθαρρύνοντας 

την αυτοεξυπηρέτηση τους. 

δ) Ενηµερώνει τους αρµοδίους και τον Παιδίατρο για κάθε ύποπτο, σχετικά µε 

την υγεία τους, περιστατικό. 

ε) Τηρεί το  βιβλίο Παρουσίας των βρεφών, και ενηµερώνει την Υπεύθυνη του 

Σταθµού για τις καθυστερήσεις είτε στην προσέλευσή τους είτε στις απουσίες 

τους.  

στ) Λόγω της άµεσης επαφής του µε τα βρέφη, προσφέρει σ' αυτά, µε 

υποµονή και στοργή, όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την 

προσωπικότητα τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δηµιουργήσουν σ' αυτά 

ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις 

προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καµία περίπτωση και για οποιοδήποτε 

λόγο δεν επιτρέπεται η κακή µεταχείριση των βρεφών (εκφοβισµός, σωµατική 

ποινή κλπ.). 

ζ) Ενηµερώνει µία (1) φορά το µήνα τους γονείς για τη γενική,  εξέλιξη του 

παιδιού τους και διατηρεί αρµονική σχέση µε αυτούς, καθώς και να 

ενηµερώνει για κάθε παιδί ειδικό τετράδιο συµβάντων για παρατηρήσεις 

σχετικά µε το παιδί. 

2. Βοηθός Παιδαγωγού: 

Βοηθάει το προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου σε όλα τα καθήκοντά 

του, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παίρνει από αυτό. Στην περίπτωση 

απουσίας του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου, το αντικαθιστά,  

απευθυνόµενη στην Υπεύθυνη του Σταθµού για βοήθεια και υποστήριξη. 

3.  Μαγείρισσα ή Μάγειρας και εν ελλείψει του ο βοηθός Μάγειρα 

α) Είναι υπεύθυνη/ος για το µαγειρείο και την επιµεληµένη και έγκαιρη 

παρασκευή του φαγητού, σύµφωνα µε το διαιτολόγιο. Επιµελείται ιδιαιτέρως 

για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, 

εισηγούµενη/ος κάθε σχετικό µέτρο.  

β) Παραλαµβάνει καθηµερινά από το ∆ιαχειριστή, βάσει υπηρεσιακού 

σηµειώµατος, την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ηµερήσιο φαγητό µε 

βάση το διαιτολόγιο και υπογράφει το σχετικό δελτίο. 
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γ) Τακτοποιεί τα µαγειρικά σκεύη και είδη εστιάσεως και φροντίζει για την 

καλή κατάστασή τους ευθυνόµενη/νος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη 

καταστροφή. 

δ) Προτείνει την λήψη κάθε µέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή 

λειτουργία του µαγειρείου. 

ε) Φροντίζει τη διανοµή του φαγητού, βοηθά το παιδαγωγικό προσωπικό στη 

διανοµή του φαγητού στα βρέφη και φροντίζει για τη συγκέντρωση των ειδών 

εστίασης µετά το τέλος του. 

4.   Το   προσωπικό   Καθαριότητας-   βοηθητικών  εργασιών  εκτελεί   τις  

εργασίες καθαριότητας των  εσωτερικών  και  εξωτερικών χώρων, καθώς και 

κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από την Υπεύθυνη του 

Σταθµού. Χρησιµοποιεί υλικά  καθαριότητας  που  παραλαµβάνει  από  τον  

∆ιαχειριστή  µε υπηρεσιακό σηµείωµα. 

5.  Ο Παιδίατρος  έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

α) Εξετάζει, κατά διαστήµατα, όλα τα βρέφη του Σταθµού και παρακολουθεί 

την ανάπτυξή τους, σηµειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατοµική καρτέλα 

κάθε παιδιού. 

β) Παρακολουθεί, συνεργαζόµενος µε το παιδαγωγικό προσωπικό, την 

ψυχική υγεία και ανάπτυξη των βρεφών. 

γ) Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στο Σταθµό βρέφους που 

απουσίασε από σοβαρή ασθένεια, µε βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που 

προσκοµίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση. 

δ) Υποδεικνύει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των βρεφών 

και για την υγειονοµική κατάσταση του Σταθµού. ∆ιατηρεί στο Σταθµό 

πρόχειρο φαρµακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να 

σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του. 

6. Ο Υπεύθυνος /νη του παιδικού σταθµού  η ένα από τα µέλη του 

παιδαγωγικού προσωπικού, που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της 

∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, πέρα από το παιδαγωγικό του έργο: 

α) Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασµό του 

Σταθµού µε τα αναγκαία τρόφιµα και λοιπά υλικά, για την καλή φύλαξη, 

συντήρηση και διάθεσή τους, καθώς και για την λοιπή εν γένει περιουσία του 

Σταθµού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β) Συνεργάζεται µε τον Προϊστάµενο της δηµοτικής επιχείρησης για την 

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΗΓ-ΕΝ4



 24 

κατάρτιση του Προϋπολογισµού,  και του απολογισµού, της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης σε ότι άφορά τον βρεφικό σταθµό, εισηγούµενος εγκαίρως τυχόν 

αναµόρφωσή του. 

γ). Εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται. 

δ) Τηρεί όλα τα Βιβλία ∆ιαχείρισης, στα οποία καταχωρεί όλες τις από το νόµο 

απαιτούµενες εγγραφές. 

ε)  Είναι  υπεύθυνος για την    συγκέντρωση    των    παραστατικών     και 

στοιχείων,    όλων  των   δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωµών, έτσι 

ώστε να παραδίδονται έγκαιρα (στις ηµεροµηνίες που ορίζει ο ΚΒΣ) στο 

λογιστήριο της επιχείρησης για καταχώρηση. 

στ) Εκτελεί  κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται.. 

 

 

Άρθρο 12 

 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

1.Οι ώρες προσέλευσης  και αποχώρησης του προσωπικού του Βρεφικού 

Σταθµού καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και είναι 

ανάλογες µε το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του. 

2.Απαγορεύεται η αποµάκρυνση του προσωπικού από τον Σταθµό κατά τις 

εργάσιµες ώρες  

Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί  ή γραπτοί υπηρεσιακοί 

λόγοι επιτρέπεται ολιγόωρη αποµάκρυνση του υπαλλήλου µετά από άδεια της 

Υπεύθυνης. 

Το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται 

για τα φιλοξενούµενα βρέφη . Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έµµεση 

µισθολογική παροχή του προσωπικού, αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση 

της οµαλής λειτουργίας του Σταθµού.  

 

 

Άρθρο 13 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΟΡΟΙ-∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
 

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΗΓ-ΕΝ4



 25 

 1.Για την διαχείριση ισχύουν τα σχετικά του κανονισµού διαχείρισης της 

επιχείρησης. 

2.Ο προϋπολογισµός εσόδων και εξόδων του Βρεφικού Σταθµού 

προσδιορίζει τα έσοδα και καθορίζει τα όρια των εξόδων για κάθε οικονοµικό 

έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε 

έτους. 

3. Πόροι  του σταθµού αποτελούν τα έσοδα από επιχορηγούµενα 

προγράµµατα βάσει των υπογεγραµµένων συµβάσεων, τροφεία που µε 

απόφαση του το  ∆Σ µπορεί να επιβάλει  στους ωφελούµενους ,κάθε είδους 

δωρεές, εισφορές  κλπ, . 

Η διαφορά του κόστους λειτουργίας του σταθµού καλύπτεται µέσω του 

προϋπολογισµού της επιχείρησης, από τον ∆ήµο, σύµφωνα µε το ετήσιο 

πρόγραµµα δράσης της επιχείρησης µε βάσει τον Ν.4071/2012 , 

 

Άρθρο 14 
 

Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία του βρεφικού σταθµού και δεν 

περιλαµβάνεται στον παρόντα κανονισµό ρυθµίζεται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της δηµοτικής επιχείρησης. 

Ο παρών κανονισµός δύναται να τροποποιηθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

Ο παρών κανονισµός θα προωθηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

για να λάβει την απαιτούµενη έγκριση. 

 
 
 
 

Η     ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         ΤΑ     ΜΕΛΗ 
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