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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  471/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Ιουλίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 23/06-07-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος,  4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 470 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 
17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20)    
Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) Τσερώνης 
Κων/νος.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται 
θέµατα που αφορούν στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
¨∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας¨. 

 
Στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση ήταν τα παρακάτω έγγραφα:  
το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1181/25-6-2007 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 14752/2-7-2007) έγγραφο του 
νοµικού προσώπου ¨∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας¨, και 
οι υπ΄ αριθµ. 42/2007 και 43/2007 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω 
νοµικού προσώπου   που αφορούν στον Κανονισµό Λειτουργίας του και οι οποίες απεστάλησαν 
στο ∆ήµο µε τα υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1191/2-7-2007 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 15017/3-7-2007) και 
1221/10-7-2007 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 15876/13-7-2007) έγγραφα του νοµικού προσώπου 
αντίστοιχα.  
  
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου 
∆ηµοσίου ∆ικαίου ¨∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας¨, κ. Πολίτης 
∆ηµήτριος, λέει τα εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Νοµικού Προσώπου  ¨∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας¨ 

που καλούµαστε σήµερα να εγκρίνουµε είναι ένας Κανονισµός δηµοκρατικός ένας Κανονισµός 
που θέτει πάνω απ΄ όλα το συµφέρον των παιδιών και θα βοηθήσει σηµαντικά στην εύρυθµη 
λειτουργία του Νοµικού Προσώπου και στην επίτευξη του σκοπού του που είναι κυρίως οι 
Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί να είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και ασφαλούς διαµονής 
των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 
Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να γνωρίζεται ότι από το 2001 που οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί 
Σταθµοί συγχωνεύθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2880/2001 σε Ενιαίο 
∆ηµοτικό Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία ¨∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί 
Καλαµάτας¨ δεν υπάρχει Κανονισµός Λειτουργίας. Ο πρότυπος Κανονισµός που υπάρχει 
αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών σταθµών και οι διατάξεις του χρησιµοποιούνται ως 
πρότυπο για τη σύνταξη Κανονισµού Λειτουργίας. Ο πρότυπος Κανονισµός δηλαδή δεν 
αναφέρει αναλυτικά τα καθήκοντα του προσωπικού του Νοµικού Προσώπου. Αποτέλεσµα 
αυτού του γεγονότος είναι να υπάρχουν αµφισβητήσεις ως προς τα καθήκοντα των 
υπαλλήλων ανάλογα µε την  ειδικότητά τους και να προκαλούνται προστριβές και 
αντιπαραθέσεις που συνεπάγονται τη δυσκολία επίτευξης αφενός µεν της συνεργασίας µεταξύ 
των υπαλλήλων και αφετέρου της οµαλής λειτουργίας των παιδικών σταθµών.  
Για τους λόγους αυτούς λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρξει Κανονισµός Λειτουργίας για την 
απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου.  
Σας κάνω γνωστό ότι πριν προβούµε ως ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη σύνταξη και ψήφιση του 
Κανονισµού, µελέτησα πολλούς άλλους εγκεκριµένους Κανονισµούς Λειτουργίας άλλων 
Παιδικών Σταθµών, παράδειγµα ∆ήµου Πατραίων, ∆ήµου Λαρίσης, Τριπόλεως, Ρεθύµνης, και 
είχα συνάντηση τόσο εγώ όσο και το ∆.Σ. µε εκπροσώπους των εργαζοµένων µε θέµα 
συζήτησης τη σύνταξη Κανονισµού. Αυτό πιστεύω δείχνει την επιθυµία που είχαµε ως 
∆ιοικητικό Συµβούλιο να φτιάξουµε έναν Κανονισµό που να βοηθήσει όσο το δυνατόν 
καλλίτερα στην εύρυθµη λειτουργία των Σταθµών και να θέτει όπως προανέφερα πάνω απ΄ 
όλα το συµφέρον των παιδιών. Άλλωστε, εάν δούµε στην εφαρµογή του ότι δηµιουργούνται 
ακόµη προβλήµατα λειτουργίας, εδώ είµαστε για να κάνουµε τις απαραίτητες τροποποιήσεις. 
∆εν παραµένουµε άκαµπτοι στις θέσεις µας.  
Ενηµερωτικά, ο Κανονισµός αυτός αποτελείται από 22 άρθρα. Από αυτά, τα 19 ψηφίστηκαν 
οµόφωνα. Μόνο τα άρθρα 8 και παράγραφος 7 ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, µειοψήφησε ο κ. 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 
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Σαραβελάκης, που αφορά στην συγκρότηση Επιτροπής επεξεργασίας των αιτήσεων, το άρθρο 
10 που αφορά τα τροφεία και πέρασε κατά πλειοψηφία, αν και προβλέπεται στον πρότυπο 
Κανονισµό και ο πρότυπος Κανονισµός λέει ¨Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από σύµφωνη 
γνώµη του οικείου ΟΤΑ, επιβάλει ή δεν επιβάλλει τροφεία¨, εµείς πάντως δεν έχουµε σκοπό να 
επιβάλλουµε τροφεία, και το άρθρο 19 συγκεκριµένα στα καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος: 
παράγραφος 18, πέρασε κατά πλειοψηφία, αφαιρέθηκε δηλαδή το εδάφιο 5 αυτό που λέει 
¨βιβλίο εισαγωγής υλικού¨, στα καθήκοντα µαγείρου: παράγραφος 6, 7, 8 και 9 µειοψήφησε η 
κα Αρτεµισίου και στο κεφάλαιο καθήκοντα προσωπικού καθαριότητας: παράγραφος 3, 7 πάλι 
µειοψήφησε η κα Αρτεµισίου.                  
Όπως βλέπετε, σχεδόν ο Κανονισµός ψηφίστηκε οµόφωνα.  

 
Ευχαριστώ. 
Ερωτήσεις υπάρχουν; 

 
Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέµα. Το θέµα το προκείµενο είχε έρθει 
στην προηγούµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε συµφωνηµένη 

στάση δεν προωθήθηκε, ξανασυνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και έρχεται σήµερα.  
Βλέπω ότι παρίστανται στην αίθουσα πρόσωπα που εργάζονται στους Σταθµούς, ίσως και 
προσωπικό εκπαιδευτικό; Ναι.  
Θα ήθελα λοιπόν προτού τοποθετηθούµε να ακούσουµε την τοποθέτησή τους, την ευσύνοπτη, 
τη σύντοµη αλλά διακριτή στα ζητήµατα αυτά που αποτελούν και το πεδίο όχι µιας 
αντιπαράθεσης αλλά µιας διαφορετικής προσέγγισης.  Θα ήταν χρήσιµο και για το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στο θέµα. 
Κύριε Πρόεδρε, να επιβεβαιώσω και εγώ ότι προφανώς σ΄ αυτά που είπε ο κ. Πολίτης, 2-3 
σηµεία. Αυτά δεν αποτελούν ένα πεδίο προβληµατισµού. 

 
 ∆ύο πράγµατα αποτελούν. Κατά τη γνώµη µου.    
 
 Ναι πείτε τα για να τοποθετηθούν και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων. 
 
Ένα πρόβληµα υπάρχει µε την Επιτροπή Παραλαβής. Είναι στα καθήκοντα 
Προϊσταµένου Τµήµατος, το εδάφιο 5 που λέει για ¨Βιβλίο Εισαγωγής Υλικού¨ και 

το αφαιρέσαµε γιατί µια ώρα συζήτηση δεν βγήκε τίποτα και λέµε αφήστε το να λυθεί µε 
απόφαση του ∆.Σ. Έγινε διαγραφή δηλαδή. Ήταν µια πρόταση του κ. Σαρδέλη. Εγώ τη βρήκα 
ότι ήταν προς θετική κατεύθυνση. Τι έλεγε; Όταν πηγαίνουνε οι προµηθευτές τα τρόφιµα 
στους παιδικούς σταθµούς, η Προϊσταµένη εκεί πέρα να συµπληρώνει το βιβλίο παραλαβής, να 
παίρνει το τιµολόγιο δηλαδή, να συµπληρώνει κάθε µέρα… ∆ηλαδή τρία λεπτά υπόθεση εκτός 
από τη ∆ευτέρα. Κάθε µέρα πηγαίνει το ψωµί, δηλαδή ¨5 κιλά ψωµί¨ γράφει το τιµολόγιο, 
αυτό η προϊσταµένη να το περνά στο βιβλίο παραλαβής, ο προµηθευτής το τιµολόγιο να το 
φέρνει στο οικονοµικό τµήµα, και να µένει επάνω στο βιβλίο, στο πρωτόκολλο παραλαβής ένα 
αντίγραφο του τιµολογίου και µαζί αυτό το βιβλίο και κάθε ∆ευτέρα που έρχονται και άλλα 
τρόφιµα και κρατάει χρόνο ένα τέταρτο, δηλαδή κρέας και οτιδήποτε άλλο, να κάνει το ίδιο 
πράγµα. Και είπε ο κ. Σαρδέλης, Πρόεδρος του Συλλόγου εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας, 
γιατί πρέπει να ξέρετε, το µισό προσωπικό δεν ανήκει στο Σύλλογο Εργαζοµένων των Παιδικών 
Σταθµών αλλά είναι στο Σύλλογο Εργαζοµένων του ΟΤΑ. 
Έλεγε το εξής: Η επιτροπή παραλαβής να παραλαµβάνει τα τρόφιµα, να υπογράφει, να 
συµπληρώνει το πρωτόκολλο παραλαβής και στο τέλος κάθε εβδοµάδος τα πρωτόκολλα να τα 
φέρνει στο ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Τµήµα. 
Υπήρχε διαφωνία µεταξύ των βρεφονηπιοκόµων και των διαχειριστών και λέµε αφήστε το 
λοιπόν να το λύσουµε µε απόφαση του ∆.Σ.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 
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Το δεύτερο νοµίζω σηµαντικό: Μέσα ο Κανονισµός γράφει ότι το προσωπικό καθαριότητας, 
στην τελευταία παράγραφο, εκτελεί κάθε άλλη βοηθητική εργασία µε υπόδειξη του 
προϊσταµένου. ∆εν έκανε εξειδίκευση. Τι γινόταν όµως στο παρελθόν πολλές φορές, το 
άσχηµο. Μου έλεγε η κα Μαµαλούκου η οποία ήταν καθαρίστρια, για 4 µήνες έκανε καθήκοντα 
µαγείρου. Ένα άλλο που παρατήρησα εγώ στη θητεία µου: Καθαρίστρια για 1 ώρα ήταν στο 
βρεφικό τµήµα και επιτηρούσε τα παιδάκια. Μάλιστα την έπιασα  και µε ένα δίσκο µε ψωµάκια 
και λέω τί είναι αυτά; ¨Είναι¨, λέει ¨για το στοµάχι µου που µε πονάει και τα παίρνω¨.   
∆ηλαδή δεν επιτρέπεται καθαρίστρια να είναι µέσα στο βρεφικό τµήµα ή καθαρίστρια, κατά τη 
γνώµη µου, να µαγειρεύει ή δεν επιτρέπεται µαγείρισσα να ασκεί καθήκοντα καθαρίστριας. 
Βέβαια σ΄ αυτή την περίπτωση όταν δεν υπάρχει βοηθός βρεφονηπιοκόµου και θέλει η 
βρεφονηπιοκόµος να καθαρίσει το παιδί γιατί λερώθηκε, πρέπει να συνεπικουρείται από το 
προσωπικό καθαριότητας; Εδώ υπάρχει µία διαφωνία. Βέβαια είχε γίνει και αίτηµα προς την 
Περιφέρεια, ούτε και η Περιφέρεια δίνει για µένα διασάφηση, δεν το ξεκαθαρίζει καλά.  
 
Εάν δεν υπάρχει βοηθός βρεφονηπιοκόµου, να βοηθιέται από το προσωπικό καθαριότητας, 
ζητούν οι βρεφονηπιοκόµοι. Η άλλη οµάδα υποστηρίζει, το προσωπικό καθαριότητας ότι έχει 
να κάνει µε την καθαριότητα, οι µάγειροι ότι έχει να κάνει µε την µαγειρική, µε την παρασκευή 
του φαγητού, µε το σερβίρισµα  και οι βρεφονηπιοκόµοι ότι έχει να κάνει µε την φροντίδα των 
παιδιών.  

 
Πεδίο ισορροπίας δεν ανευρέθη;  
 
Όχι. 
Αυτά είναι τα δύο για µένα σηµεία. 

Εγώ δεν έχω καµία αντίρρηση, προς Θεού, γι΄ αυτό είπα δεν είµαστε άκαµπτοι στις θέσεις µας.  
 
Σαν υπεύθυνη Προϊσταµένη των Παιδικών Σταθµών, σαν 
Παιδαγωγός και σαν µάνα εκφράζω την αγωνία µου γιατί 

αφαιρεθήκανε καθήκοντα από βοηθητικό προσωπικό καθαριότητος που δεν έπρεπε να 
αφαιρεθούνε. Είναι καθήκοντα που µέχρι τώρα τα περιελάµβανε ο Κανονισµός Λειτουργίας του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και λειτουργούσαµε εύρυθµα. Έχουν αφαιρεθεί καθήκοντα 
που είναι κρίσιµα για την ασφάλεια των παιδιών.  

 
Μιλάτε για παλιό κανονισµό, όχι αυτόν που είναι σε ισχύ; Μιλάτε για παλιό 
Κανονισµό του Υπουργείου Υγείας. 
 
Ναι, αυτός είναι ένα πλαίσιο κ. Πολίτη, είναι ένα πλαίσιο λειτουργίας που δεν …        
 
Συγγνώµη για τη διακοπή, να αναφέρω τί  περιλαµβάνει ο πρότυπος Κανονισµός 
που είναι σε ισχύ;     

 
¨Το προσωπικό καθαριότητας εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον 
υπεύθυνο του Σταθµού, χρησιµοποιεί υλικά καθαριότητας  που παραλαµβάνει από το 
διαχειριστεί µε υπηρεσιακό σηµείωµα¨  
 
Τίποτα άλλο.  

 
Το ¨κάθε άλλη βοηθητική εργασία¨ έχει αφαιρεθεί κ. Πολίτη.  
∆εν έχουµε δικαίωµα να αφαιρέσουµε από τον πρότυπο Κανονισµό. Έχουµε 

δικαίωµα να προσθέσουµε για να βοηθήσουµε την καλή λειτουργία των παιδικών σταθµών όχι 
όµως να αφαιρέσουµε. Εδώ έχει αφαιρεθεί το ¨κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του 

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΚΟΥΡΑΦΑ (∆ιευθύντρια): 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΚΟΥΡΑΦΑ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΚΟΥΡΑΦΑ: 
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ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Σταθµού¨ που ορίζει ο πρότυπος Κανονισµός και γράφει 
¨εκτελεί κάθε άλλη εργασία καθαριότητας¨. Εργασία καθαριότητας είναι το κύριο έργο του 
βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, εποµένως είναι περιττό να το λέµε εδώ. Αυτό είναι 
παράλειψη, δεν µπορούµε να το αφαιρέσουµε.  
Θέλω να φέρω ένα παράδειγµα, τι εννοώ όταν λέω ότι έχω αγωνία για την ασφάλεια των 
παιδιών.  Όταν τα παιδάκια είναι στην αυλή, µαζεύονται για να πλυθούνε και είναι µόνη της η 
Παιδαγωγός πρέπει να λύσει κορδόνια, να τινάξει παπούτσια, να δέσει κορδόνια, να τα βάλει 
στη σειρά, να τα πάει τουαλέτα, να βοηθήσει να  πλυθούν και να τα εκπαιδεύσει στο πλύσιµο 
των χεριών, να πάνε τουαλέτα, να τραβήξει καζανάκια, να παρακολουθεί τα παιδιά που είναι 
στη σειρά τρενάκι και να παρακολουθεί και τα παιδιά που φεύγουν πλυµένα για την 
τραπεζαρία.  
∆εν είναι δυνατόν αυτά να γίνονται µόνο από την Παιδαγωγό και γι΄ αυτό εδώ παρακαλώ όλοι 
σας να το λάβετε σοβαρά υπόψη γιατί είναι θέµα ασφάλειας της ζωής των παιδιών. Τα παιδιά 
είναι µικρής ηλικίας, του νηπιακού τµήµατος από 2,5 χρονών έως 5 χρονών και όπως 
καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει και πλήρης αυτοεξυπηρέτηση αλλά και 
συνεννόηση. Είναι πολύ µικρά τα παιδάκια, σε ελάχιστα λεπτά ξεχνάνε αυτά που τους 
προτείνουµε, αυτά που τους λέµε. Μετά, στην τουαλέτα δεν παρίσταται η καθαρίστρια, όταν 
πέφτουν νερά και σαπούνια την ώρα που πλένονται τα παιδιά ποιος θα τα µαζέψει; Είναι 
επικίνδυνο να γλιστρήσουν να πέσουν και να σκοτωθούνε. Άλλα παιδάκια, τα αγόρια συνήθως 
κάνουν τσία τους έξω από την τουαλέτα, είναι και αυτό πρακτικό, τα λέω αυτά αλλά πρέπει να 
τα πω έτσι απλά για να τα καταλάβετε. ∆εν είναι καθαρίστρια µέσα στο χώρο του µπάνιου, 
ποιος θα κάνει αυτή την εργασία; Πώς µία Παιδαγωγός θα έχει όοολα αυτά πάνω της;  
Θέλω αυτά να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σας πριν ψηφίσετε το άρθρο 19 που αφαιρέθηκαν 
αυτά τα καθήκοντα που υπήρχαν στον παλιό Κανονισµό και από άλλους Κανονισµούς που έχω 
πάρει, Θεσσαλονίκης  - Νίκαιας – Τρίπολης – Ηρακλείου κ.λ.π., περιλαµβάνονται όλα τα 
καθήκοντα που υπήρχαν στον παλαιό Κανονισµό που ήταν του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας και ήταν πραγµατικά ένα ευαγγέλιο, ένα µικρό βιβλιαράκι που ίσχυε για όλη την 
Ελλάδα και δυστυχώς µετά το Υπουργείο δεν έκανε ένα ενιαίο Κανονισµό που να ισχύει για όλη 
την Ελλάδα και να µην έχουµε αυτές τις αντιπαραθέσεις το προσωπικό µεταξύ µας.  
 
Θέλω να πω πάλι σ΄ αυτό το θέµα, δηµιουργείται και ένα θέµα όταν η µαγείρισσα απουσιάζει 
και δεν υπάρχει βοηθός µάγειρα, τι γίνεται σ΄ αυτή την περίπτωση; Ο παλιός Κανονισµός έλεγε 
όταν υπάρχουν δύο (2) καθαρίστριες στη µία (1) ανατίθενται καθήκοντα µαγείρισσας για να 
µπορέσει να λειτουργήσει ο σταθµός. Αυτό έχει αφαιρεθεί, τι θα κάνουµε σ΄ αυτή την 
περίπτωση, πώς θα δώσουµε λύση;  

 
Κοιτάξτε, τι είχε συµβεί στο παρελθόν: Επειδή δεν υπήρχε µαγείρισσα για 4 µήνες 
η καθαρίστρια µαγείρευε. Και ποιος έφερε την ευθύνη για πληµµελή εκτέλεση των 

καθηκόντων; Αν συνέβαινε κάτι, µια δηλητηρίαση ποιος θα αναλάµβανε την ευθύνη;  
Λοιπόν η γνώµη µου είναι και επιµένω, γιατί αυτό το γεγονός εκµεταλλεύτηκε, αν δεν υπάρχει 
βοηθούς µαγείρου καλείτε η ∆ιοίκηση να δώσει λύση. Μπορεί να  µετακινήσει µια µαγείρισσα 
από άλλο Παιδικό Σταθµό ή και να πάνε λίγο νωρίτερα τα παιδιά του ενός σταθµού από τον 
άλλο, δεν µπορούµε να βάλουµε καθαρίστριες … Να σας πω κάτι: Όταν οι γονείς θα δούνε 
καθαρίστριες µέσα σ΄ ένα βρεφικό τµήµα ξέρετε τι θα πούνε; ¨Πριν από λίγο καθάριζε 
τουαλέτες, τώρα έχεις τα παιδία µας δίπλα;¨ ∆εν είναι τόσο εύκολο, εκπαιδευτικός είµαι και 
ξέρω από αυτά.  

 
Και οι Νηπιοβρεφοκόµοι που εργάζονται στα βρεφικά τµήµατα ασχολούνται µε 
την καθαριότητα των παιδιών γιατί τα βρέφη είναι πολύ µικρής ηλικίας, είναι από 

15 µηνών έως 2,5 ετών και εκείνα δεν αυτοεξυπηρετούνται είναι µε πάνα. Οι Νηπιοβρεφοκόµοι 
λοιπόν αυτοί δεν ασχολούνται µετά µε το τάισµα και την φροντίδα των παιδιών επειδή 
καθαρίσαν τα παιδιά; Θα σαπουνίσουν τα χέρια τους, θα πετάξουν τα γάντια µιας χρήσεως, τα 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΚΟΥΡΑΦΑ: 
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χειρουργικά γάντια αυτά που παίρνουµε στους σταθµούς και θα ασχοληθούν µε τα παιδιά. 
Γιατί λοιπόν εδώ τίθεται θέµα καθαριότητας;  

 
(εκπρόσωπος εργαζοµένων στο ∆.Σ. του νοµικού προσώπου, ψηφισµένος απ΄ 
όλους τους εργαζόµενους):  

Θέλω να πω το εξής: Εδώ παρουσιάζεται ότι υπάρχει µια αντιπαλότητα µεταξύ των 
εργαζοµένων. ∆εν υπάρχει αυτό το πράγµα, απλώς υπάρχει µία σύγχυση στα καθήκοντα και 
αυτό συµβαίνει γιατί: Οι πιο πολλοί από εσάς είναι γονείς, δεν µπορεί κάποιος γονέας να δεχτεί 
το παιδί του να το φυλάει η καθαρίστρια. Στον Παιδικό  υπάρχουν διακριτοί ρόλοι, όπως και σε 
κάθε δουλειά. ∆ηλαδή η καθαρίστρια στο κτίριο και στην καθαριότητα και σ΄ αυτά που θα 
ρίξουν τα παιδιά κάτω, ότι ρίξουν τα παιδιά κάτω όπως είπε η κα ∆ιευθύντρια. Η µαγείρισσα 
στη µαγειρική της και στην κουζίνα της. Τα πράγµατα είναι απλά. Οι εκπαιδευτικοί  
σπουδάσανε για να έχουν τα παιδιά και να µπορούν να τα βάλουνε σε κάποια ρότα, όταν 
φεύγουνε από το σπίτι τους να τους δώσουνε κάτι παραπάνω. Αυτό είναι, είναι πολύ απλό. 
Εγώ δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι κατανοητό. ∆ηλαδή αν πάµε σε έναν 
ιδιωτικό παιδικό σταθµό το παιδί µας, θέλουµε να το κρατάει, να το έχει η καθαρίστρια; 
Θέλουµε να αναβαθµίσουµε τις υπηρεσίες των παιδικών, να τις αναβαθµίσουµε. Θέλουµε να 
τις γυρίσουµε προς τα πίσω, τότε που υπήρχε το Υπουργείο Υγείας και έβαζε νέες και άλλες 
ειδικότητες µέσα να κάνουν τη δουλειά, να το πάµε προς τα πίσω. ∆εν χρειάζεται,  αν πάρουµε 
όλο καθαρίστριες και δεν πάρουµε καθόλου παιδαγωγούς δεν θα έχουν και οικονοµικά 
προβλήµατα οι παιδικοί πια. Θα βάλουµε τις καθαρίστριες να κάνουν όλες τις δουλειές. Κανένα 
πρόβληµα. Θέλετε να ψηφίσετε αυτό σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δικιά σας είναι η απόφαση δεν 
είναι δικιά µας.  
Τώρα πάµε στα αρµόδια άρθρα συγκεκριµένα: 
Στα καθήκοντα της µαγείρισσας στο ΣΤ παράγρ. 6:  
«Φροντίζει σε συνεργασία µε τον/την Προϊστάνενο/η και το παιδαγωγικό προσωπικό να 
σερβίρει το φαγητό, µε τρόπο που να προάγεται η αισθητική και να ενισχύεται η 
αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών».     
Είναι ακατανόητο το άρθρο το συγκεκριµένο, δεν περιγράφεται τι ακριβώς ζητάµε από τις 
µαγείρισσες.  
 
Στο 8: 
«Οφείλει να σέβεται τον ατοµικό ρυθµό κάθε παιδιού στο φαγητό, χωρίς να ασκείται καµία 
πίεση.»                        
Η µαγείρισσα δεν έρχεται σε επαφή µε τα παιδιά, τα παιδιά τα ταΐζουν οι Παιδαγωγοί και 
Βρεφονηπιοκόµοι γιατί είναι παιδαγωγικό έργο σ΄ αυτή την ηλικία. 
 
9: 
«Παρεβρίσκεται στην τραπεζαρία καθ΄ όλη τη διάρκεια του µεσηµεριανού φαγητού, όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο από την Προϊσταµένη.»  
Το θέµα είναι ότι εκείνη τη στιγµή η µαγείρισσα κάνει άλλα καθήκοντα, δηλαδή πλένει 
τακτοποιεί την κουζίνα της, αυτά.  
 
Στο 13 λέει: 
«Συµπεριφέρεται στα παιδιά µε ηρεµία και ευγένεια». 
Αυτό δεν έπρεπε να γραφτεί στον Κανονισµό, µπορούσε να γραφτεί σαν γενικός όρος. Όλοι 
έχουµε αυτή την υποχρέωση όταν είµαστε µε παιδιά.  

 
Από τους παρισταµένους υπάρχει κάποιος κύριος ή κυρία που θέλει να τοποθετηθεί 
διότι δεν εκφράστηκε από τις δύο τοποθετήσεις η εργασιακή στόχευση και 

επιδίωξη; Όχι;  
Να ρωτήσω λοιπόν εγώ κάτι; 

ΛΥΓΟΥΡΗΣ  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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Υπάρχει περίπτωση µεταξύ σας να βρεθεί ένα ¨µόντους βιβέντι¨ για να µην βάζετε το 
Συµβούλιο εδώ και τοποθετείται;  

 
Θεωρώ ότι σ΄ έναν Κανονισµό πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα 
καθήκοντα της κάθε ειδικότητας. Τώρα από εκεί και πέρα άτυπα 

έχουµε δείξει ζήλο και δεν νοµίζω να φέρει άρνηση κανένας από κάτω, από εµάς. Ούτε οι 
Βρεφονηπιοκόµες έχουν τόσα πολλά όσα αναφέρουν ότι δεν τις βοηθάµε, δεν κάνουµε κάτι 
παραπάνω ή οτιδήποτε. Έχουµε δείξει θέληση για πάρα πολλά πράγµατα. Νοµίζω όµως ότι τον 
Κανονισµό πρέπει να είναι ξεκάθαρα. ∆εν µπορώ να ασχοληθώ εγώ σαν καθαρίστρια µε τα 
παιδιά, όπως ούτε η µαγείρισσα ούτε … Είναι αποκλειστικά καθήκον παιδαγωγών και νοµίζω ότι 
είναι ξεκάθαρος ο Κανονισµός µας πέρα από αυτά τα σηµεία τα οποία τα καταψηφίσαµε, ότι η 
µαγείρισσα είναι αποκλειστικά για το µαγειρείο της και όχι για να παραβρίσκεται στις 
τραπεζαρίες µαζί µε τα παιδικά και να ταΐζει παιδιά και να βοηθάει στα υπόλοιπα.  
 
Φωνή: Πώς θα ξέρει αν τρώνε το φαγητό ….(δεν ακούγεται) 

       
Ναι αλλά υποτίθεται ότι από πίσω έχει άλλες δουλειές να κάνει. Θα της το 
πούνε, δεν υπάρχει περίπτωση, θα το δει. Όπως επίσης, βοηθητικές εργασίες 

νοµίζω, αν έχετε διαβάσει τα άρθρα που είναι σχετικά µε την καθαριότητα, έχουµε 16 άρθρα. 
Μέσα εκεί είναι πάρα πολλές βοηθητικές εργασίες, πόσα άλλα δηλαδή θα µπορούσε να 
υπονοηθούν; 

 
Οι µαγείρισσες έχουνε κανένα πτυχίο ότι είναι µαγείρισσες;  
 

Όχι, έχουν ειδίκευση, εµπειρία. 
  

(δεν είπε το όνοµά της): 
Είµαι µαγείρισσα 24 χρόνια. Με βοηθάγανε στο βοηθητικό προσωπικό. Αυτή τη 

στιγµή µε 40 άτοµα δεν δικαιούµαι βοηθό και από εδώ και στο εξής δεν θα έχω κάποια 
βοήθεια. Όταν έχω ένα πολύπλοκο φαγητό θα µου βρει ο κ. Πρόεδρος είπε τη λύση. Θα µου 
τη βρει ή θα βρίσκω κλειστό  το τηλέφωνο και δεν θα βρω τη λύση; Τί θα κάνω εκείνη την 
ηµέρα, όταν θα έχω παστίτσιο, οτιδήποτε; Εκεί θέλω να µου απαντήσετε. Αυτό είναι, στα άλλα 
δεν διαφωνώ σε τίποτα, σε άλλα καθήκοντα.  

 
(Προκειµένου να πάρει θέση επί του θέµατος παραχωρεί τη θέαση του, εν 
απουσία του Αντιπροέδρου, στον κ. Αθανασόπουλο) 

∆εν προσφέρεται το παιδί, το παιδάκι που εµπιστεύεται ο κάθε άνθρωπος, για σηµείο 
αντιπαράθεσης. Εγώ επειδή έχω κάνει Πρόεδρος επί 4 χρόνια σε 2 παιδικού σταθµούς, 7ο  - 4ο 
, όταν υπήρχε πρόβληµα όλοι έσπευδαν να βοηθήσουν. ∆ηλαδή αυτές τις τριβές, επειδή η 
εµπειρία µου µου δίνει το δικαίωµα να το πω, είναι ανύπαρκτες για µένα. Αν αρρωστήσει ένα 
παιδάκι δεν θα τρέξετε όλοι επάνω του; 

 
Θα τρέξω, βεβαίως, αυτό λέω και εγώ. Σε µένα ποιος τρέχει. 
 
Βάζετε συρµατοπλέγµατα στα καθήκοντα. Για το Θεό! 
 
Αυτό θέλω εγώ να µου βρει κάποιος λύση γιατί 4 χρόνια δεν έχω βρει. 
 
Όλοι εργαζόµενοι είσαστε για τον ίδιο σκοπό. 
Εµένα µου αρρώστησε στο 7ο  η µαγείρισσα για 3 ηµέρες. Και µάλιστα µε ένα 

τηλέφωνο µου είπαν: έτσι και έτσι, λέω: ¨∆εν µπορείτε να βρείτε λύση;¨ και έτρεξαν όλοι να 
σερβίρουν και να φτιάξουν το φαγητό. ∆εν βλέπω να έχετε διαφορές  

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ (Καθαρίστρια): 

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

 ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ: 

Μαγείρισσα:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

Μαγείρισσα: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

Μαγείρισσα: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Θεωρούµε ότι η ενασχόληση του βοηθητικού προσωπικού σε 
θέµατα προσωπικής υγιεινής των νηπίων εγκυµονεί κινδύνους 

καθόσον αφορά στην ενθάρρυνση των µικρών παιδιών για την αυτοεξυπηρέτησή τους και 
εντάσσεται στην όλη προσπάθεια για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Εξάλλου 
από τον Γενικό Κανονισµό δεν προκύπτει καµιά απολύτως αρµοδιότητα και ευθύνη του 
βοηθητικού προσωπικού για ενασχόληση µε το έµψυχο υλικό του σταθµού, τα παιδιά, και πως 
θα µπορούσε άλλωστε αφού η εκπαίδευση των παιδιών σε όλους τους τοµείς ακόµα και της 
ικανοποίησης των ατοµικών τους αναγκών απαιτείται να γίνεται από επιστηµονικά 
καταρτισµένο προσωπικό µε εµπειρία και εκπαίδευση πάνω στα θέµατα σωστής αντιµετώπισης 
και συµβολής  στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών.  Κάτι τέτοιο δεν 
θα µπορούσε να προσφερθεί από προσωπικό επιπέδου υποχρεωτικής µόνο εκπαίδευσης όπως 
είναι αυτό του βοηθητικού προσωπικού. Άλλωστε το παιδαγωγικό προσωπικό είναι αυτό 
επιφορτισµένο µε την κύρια ευθύνη – υποχρέωση να παρακολουθεί την καλή υγεία των 
απιδιών και να ενηµερώνει τους αρµοδίους και τον παιδίατρο για οτιδήποτε ύποπτο 
παρατηρήσει αναφορικά µε την υγεία του κάθε παιδιού, το µόνο αρµόδιο να βοηθά τα παιδιά 
στις σωµατικές τους ανάγκες ώστε να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει άµεσα την καλή τους 
υγείας. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους ουσιαστικότερους λόγους για τους οποίους το 
παιδαγωγικό προσωπικό πρέπει να συνοδεύει και να βοηθά τα παιδιά στις σωµατικές τους 
ανάγκες ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την καλή τους υγεία και υπεύθυνα να 
ενηµερώνει τους αρµόδιους και τον παιδίατρο για οτιδήποτε παρατηρήσει προς διαφύλαξη της 
καλής υγείας του συνόλου των παιδιών των παιδικών σταθµών. 
Ευχαριστώ. 

   
Ο κ. ∆ικαιουλάκος. 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόβληµα µε τους παιδικούς σταθµούς είναι πολύ 
σοβαρό και πρέπει να το αντιµετωπίσουµε υπεύθυνα. ∆εν θα υπήρχαν αυτά 

τα προβλήµατα αν δεν είχαµε έλλειψη προσωπικού.  
 
(αλλαγή κασέτας)  
 
Το τονίζω, η θέση η δική µας είναι σοβαρή και υπεύθυνη και πρέπει κ. Πρόεδρε το 
συντοµότερο δυνατό να προκηρύξετε θέσεις βοηθητικού προσωπικού, τόσο στους µαγείρους 
όσο και στις καθαρίστριες, διότι το πρόβληµα αυτό είναι δική µας υπόθεση δεν είναι των 
εργαζοµένων. Αυτό είναι ένα το κρατούµενο. ∆ιότι αν η µαγείρισσα π.χ. είχε βοηθό δεν θα 
υπήρχε πρόβληµα, αν η καθαρίστρια, αντί  για 2 καθαρίστριες ήταν 3 που προβλέπεται από το 
οργανόγραµµα δεν θα υπήρχε πρόβληµα. Εποµένως πρέπει εµείς να αναλάβουµε τις ευθύνες 
µας και µάλιστα άµεσα. Και µέσω ΑΣΕΠ, να τηρηθούν οι διαδικασίες, το συντοµότερο δυνατό 
να προκηρύξετε και νέες θέσεις, εµείς, τουλάχιστον τον 1 ½ χρόνο που ήµουνα εγώ, πήραµε  
αρκετές θέσεις.  

 
Έχουν γίνει όλες, όλες.  

 
∆υστυχώς είχαµε την ατυχία  πολλές από αυτές, δυστυχώς, µε τη διαδικασία 
του ΑΣΕΠ ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα και σηκωθήκανε και φύγανε,  η µία 

έγκυος η άλλη έτσι η άλλη ¨γιουβέτσι¨ και στο τέλος µείναµε και πάλι στα ίδια… Εποµένως οι 
διαδικασίες αυτές είναι πάρα πολύ σοβαρές και υπεύθυνες γι΄ αυτό οι εργαζόµενοι 
αντιµετωπίζουν αυτά τα δύσκολα προβλήµατα.  
Ευτυχώς µέχρι τώρα δεν έχει συµβεί για το ∆ήµο µας, για τους βρεφονηπιαίους,  κάποιο 
ατύχηµα διαφορετικά θα βγάζαµε κακό όνοµα, δηλαδή θα την πληρώνανε οι εργαζόµενοι, οι 
αιρετοί και γενικά όλη η πόλη. Κάνουν τεράστιες προσπάθειες οι εργαζόµενοι. Μπορεί να 

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (καθαρίστρια): 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Προεδρεύων): 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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γκρινιάζουν, να σκοτώνονται µεταξύ τους, όταν υπάρχει ένα πρόβληµα προσπαθούν και το 
επιλύουνε είτε στραβά είτε κουτσά.  
Ένα ζήτηµα κατ΄ εµέ πάλι που για µένα είναι σοβαρό είναι η παραλαβή των τροφίµων. Την 
εποχή που ήµουνα εγώ Πρόεδρος µε απόφαση του ∆.Σ. όπως σας είχα ενηµερώσει πήγαινε 
ένας διαχειριστής αγαπητοί συνάδελφοι κάθε ∆ευτέρα και έκανε παραλαβή τροφίµων και στην 
ποσότητα και στην ποιότητα. Η Προϊσταµένη αγαπητοί συνάδελφοι είναι πολύ δύσκολο όταν 
έχει 40 παιδιά, 10 η ώρα που πάει εκεί πέρα τα κρέατα, τα τυριά, τα τρόφιµα, τα µήλα κ.λ.π. 
δεν έχει το νου της να κοιτάξει τι ποσότητες θα παραλάβει, τι ποιότητα τροφίµων θα 
παραλάβει. Πολλές φορές εµείς τα τρόφιµα τα στέλναµε πίσω. ∆ηλαδή το µοντέλο αυτό, ένας 
διαχειριστής ανά 2 παιδικούς σταθµούς κάθε ∆ευτέρα να κάνει παραλαβή και να προσέχει την 
ποσότητα, για να ξέρουµε και εµείς τι ποσότητες παραλαµβάνουµε και τι πληρώνουµε, έχουµε 
ευθύνη,  ένα, δεύτερον την ποιότητα των τροφίµων: Το κρέας είναι η προδιαγραφή που 
έχουµε προκηρύξει; Τα λαχανικά είναι εντάξει; Οι κιµάδες, ειδικά στους κιµάδες που θέλει πάρα 
πολύ προσοχή, είναι εντάξει;       
Αυτό κ. Πρόεδρε δεν ξέρω, πρέπει να το δούµε σοβαρά και υπεύθυνα γιατί µία δηλητηρίαση 
να γίνει, ένα παιδάκι να πάθει κάτι έχουµε ευθύνη όλοι µας εδώ σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 
Νοµίζω ότι αυτά είναι τα δύο ζητήµατα που εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι πρέπει να προσέξτε. 
Τρέξτε τις διαδικασίες, κάνετε προσλήψεις, πάρτε και δίµηνες σε κάποιες περιπτώσεις που τα 
πράγµατα στενεύουν κ.λ.π. όταν δεν υπάρχει βοηθός µάγειρα και προσπαθήστε να καλύψετε 
όλα αυτά τα κενά και από εκεί και πέρα εδώ είµαστε να προσφέρουµε και εµείς τις υπηρεσίες 
µας.  

 
Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
Εγώ ξεκινώντας ήθελα να κάνω µια έκκληση από καρδιάς, πραγµατικά από 
καρδιάς, µία έκκληση να µπορέσουν όλες οι πλευρές, το διδακτικό 

προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό να χαµηλώσουν τους τόνους και να δουν ότι µπορούν 
να συνεργαστούν. Είµαι απόλυτα βέβαιος ότι µπορούν να συνεργαστούν, δεν χρειάζεται να 
µένουµε σε αγκυλώσεις   ή διατυπώθηκε αυτό µε αυτόν τον τρόπο ακριβώς ή µε κάποιον 
διαφορετικό τρόπο… Και άλλωστε ένας κανονισµός δεν είναι πανάκεια, εδώ είµαστε να τον 
αλλάξουµε. Εάν δούµε ότι κάτι στην πορεία πηγαίνει κακά, άσχηµα, πιστεύω ότι όλο το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Παιδικών Σταθµών έχει όλη τη διάθεση 
να το αλλάξει και νοµίζω προς εκεί πρέπει να στραφούµε. Είναι προτιµότερο να υπάρχει ένας 
κανονισµός πιθανά και κακός κανονισµός ή να έχει µερικές ατέλειες από το να µην υπάρχει 
καθόλου κανονισµός. Πιθανότατα οι όποιες δυσκολίες έχουν εµφανιστεί µέχρι σήµερα να 
οφείλονται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριµένος κανονισµός. Άρα 
λοιπόν ας δούµε έναν Κανονισµό ο οποίος υπάρχει, ας δούµε τα σηµεία στα οποία µπορούµε 
να κάνουµε µικρή ή µεγάλη παρέµβαση και από εκεί και ύστερα ας τον προσπαθήσουµε. Εδώ 
είµαστε να τον αλλάξουµε, δεν χάθηκε κάτι νοµίζω για να γίνει τόσο µεγάλο θέµα.  
Από εκεί και ύστερα θα ήθελα να πω ότι αυτό που συνέβη µε τα πρακτικά είναι ένα λυπηρό 
γεγονός και πιστεύω ότι δεν θα επαναληφθεί. Η εξηγήσεις που δόθηκαν περί δήθεν βλάβης της 
µαγνητοταινίας, εµένα δεν µε πείθουν. Εάν υπήρχε βλάβη στη µαγνητοταινία αφήνουµε κενό 
εκείνο το τµήµα και λέµε δεν το συµπληρώνουµε διότι δεν ακούµε τι λέει η µαγνητοταινία, όχι 
να συµπληρώνουµε  αυτά που είναι καλά για το ένα κοµµάτι και όχι καλά για κάποιο άλλο. 
Κατά συνέπεια λοιπόν χρειάζεται µία περισσότερη προσοχή και είµαι αναγκασµένος να το 
τονίσω εδώ. 
 
Πραγµατικά το πρόβληµα είναι θέµα προσωπικού. Οι Παιδικοί Σταθµοί εάν ενισχυθούν µε 
προσωπικό µπορούν να λειτουργήσουν και µε πολύ περισσότερα άτοµα και αυτό είναι 
δεδοµένο και νοµίζω ότι κύρια προσπάθεια κ. ∆ήµαρχε θα πρέπει να είναι όχι να κάνουµε 
καινούργιους σταθµούς χωρίς να έχουµε εξασφαλισµένο προσωπικό και πηγές 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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χρηµατοδότησης αυτού αλλά να ενισχύσουµε τους ήδη υπάρχοντες Παιδικούς Σταθµούς µε 
προσωπικό γιατί και περισσότερα άτοµα µπορούν να χρησιµοποιήσουν και λιγότερες τριβές θα 
φέρουµε µέσα στο προσωπικό από την εν γένει λειτουργία του.  
 
Εγώ θα µείνω σε δύο σηµεία και θα επικαλεστώ και την ιδιότητά σας, δασκάλου του κ. Πολίτη 
και τη δικιά σας σαν φιλολόγου, να µου δώσετε µία εξήγηση  ή µία καλλίτερη έκφραση.          
Προστέθηκε στο άρθρο 19 στα καθήκοντα της Προϊσταµένης νοµίζω, η παράγραφος 4 που 
λέει: ¨Παραλαµβάνει, αποσφραγίζει, χαρακτηρίζει  και µονογράφει καθηµερινά αλληλογραφία 
προς τον Παιδικό Σταθµό και τον διανέµει στα αρµοδία τµήµατα.¨ 
Νοµίζω ότι η έκφραση είναι:  ¨Παραλαµβάνει, αποσφραγίζει, χαρακτηρίζει  και µονογράφει 
καθηµερινά αλληλογραφία του Παιδικού Σταθµού…¨ 
∆ηλαδή η αλληλογραφία η οποία εξέρχεται του Παιδικού Σταθµού δεν θα είναι εν γνώση της 
Προϊσταµένης; Θα είναι.  
Νοµίζω ότι µπορεί να δοθεί µια λύση.  
 
Και εµείς πιστεύουµε ότι τα τροφεία στο άρθρο 10 δεν είναι απαιτητό να γίνουν, να µπουν 
τροφεία. Πρέπει ο ∆ήµος να βρει τη διαδικασία να λύσει το θέµα αυτό των τροφείων. 
Και η επόµενη ερώτησή µου είναι: Αποδέχοµαι βέβαια τη δέσµευση της ∆ηµοτικής Αρχής ότι 
δεν θα µπουν τροφεία αφενός, το είπε ο κ. Πολίτης, και αφετέρου ότι είµαστε υποχρεωµένοι 
να τα βάλουµε στον Κανονισµό έτσι επειδή τα λέει ο πρότυπος κανονισµός. Εγώ δεν θα τα 
έβαζα, εάν εσείς όµως επιµένετε ότι πρέπει να µπουν, και δεν έχω λόγο να πω ότι δεν πρέπει 
να µπουν,  θα πρέπει και στο άρθρο 14 λοιπόν που αφορά το προσωπικό καθαριότητας να µπει 
όπως το λέει ο Κανονισµός. ∆εν µπορεί να µπουν δύο µέτρα και δύο σταθµά, ή θα 
ακολουθήσουµε  πιστά τον Κανονισµό ή δεν θα τον ακολουθήσουµε.  
Κατά τα΄ άλλα δεν πιστεύω ότι έχουµε να κάνουµε κάποιες άλλες παρατηρήσεις, το σύνολο 
έτσι όπως έχει ψηφιστεί και µε τις πλειοψηφίες που είπατε αποτυπώνει τη βούληση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και πιστεύω ότι είµαστε εδώ για να διορθώσουµε, τροποποιήσουµε, 
εξειδικεύσουµε πιθανά και άλλες χρήσεις που θα φανούν στην πορεία και που δεν έχουµε 
αντιληφθεί ακόµα ή δεν έχουµε σκεφτεί ότι περιγράφονται ή δεν περιγράφονται επαρκώς στον 
υπάρχοντα Κανονισµό. 

 
Ο συνάδελφος ο κ. Καρατζέας έχει το λόγο. 
 

Έχετε το προνόµιο να εργάζεστε µέσα σε µία ευπαθή οµάδα που λέγεται µικρά 
παιδιά. Όλοι, ανεξαρτήτως από την εργασία που κάνετε, προσφέρετε ένα 

πετράδι απάνω σ΄ αυτό το κτίσµα      που λέγετε παιδί που µέσα από αυτές τις οµάδες, απ΄ 
όλους τους παιδικούς σταθµούς, θα βγουν τα φιντάνια της κοινωνίας αύριο, και δήµαρχοι και 
πρωθυπουργοί, και όλοι θα έχουν περάσει από τα χέρια σας. Πιστεύω ακράδαντα ότι σε 
οποιοδήποτε πρόβληµα όλοι οι εργαζόµενοι που είσαστε σ΄ αυτόν τον ευαίσθητο τοµέα θα 
σκύψετε απάνω και θα βοηθήσετε. ∆εν βλέπω αντιπαραθέσεις ούτε διαφορές, ούτε ο 
Κανονισµός είναι εκείνος που βάζει συρµατοπλέγµατα, άντε είµαι καθαρίστρια δεν µπορώ να 
βοηθήσω λίγο τη νηπιαγωγό που είναι στην αυλή διότι της ήρθε λίγο ζαλάδα. Θα τ΄ αφήσει τα 
παιδιά έτσι; Για όνοµα του Θεού! Γι΄ αυτό λοιπόν κάνω έκκληση προς όλες τις παρατάξεις και 
σε εσάς, να ψηφιστεί οµόφωνα και εδώ είµαστε µέσα στην πράξη αν δούµε κάτι στραβό πάλι 
να επανέλθουµε µε αντικειµενικό σκοπό να προσφέρουµε πάντοτε το καλλίτερο στο παιδί, 
είµαστε υποχρεωµένοι παρά Θεοίς και ανθρώποις και πιστεύω ότι έτσι λειτουργείτε και εσείς 
που έχετε την τύχη να δουλεύετε σ΄  αυτόν τον ευαίσθητο χώρο.  

Άρα λοιπόν µην αγκιστρώνεστε στον Κανονισµό µέσα, ότι το λέει αυτό δεν το κάνω … Βέβαια, 
θα ρθουν και αντιπαραθέσεις και ο άνθρωπος δεν είναι κάθε µέρα ίδια πηγαίνοντας στη 
δουλειά, έχει και οικογενειακά προβλήµατα, και εσείς έχετε οικογένειες, και χίλια δύο 
πράγµατα, όµως κοιτάξτε το σηµείο που σας ενώνει και όχι  αυτό που σας χωρίζει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ: 
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∆εν έχω να πω τίποτε άλλο, κάνω έκκληση σε όλες τις παρατάξεις να ψηφιστεί οµόφωνα και 
εδώ είµαστε... Είναι ντροπή να φέρνουµε το παιδί µπροστά για αντιπαράθεση. Να ψηφιστεί 
οµόφωνα και εδώ είµαστε να µετατρέψουµε ορισµένα σηµεία που θα δούµε στην πράξη και 
εσείς µε παρατηρήσεις και µε προτροπές στον Πρόεδρο, να τα αλλάξουµε στην πορεία. Το να 
µην υπάρχει µπούσουλας είναι ότι χειρότερο.  

Για δε τα φαγητά που είναι ο συνάδελφός µου ο Βασίλης ο ∆ικαιουλάκος, ήµουν ο µοναδικός 
που ψώνιζα από τον πλειοδότη και όχι από το µειοδότη, µε τη συµφωνία ότι µε το παραµικρό 
που θα γίνει θα πάω στον εισαγγελέα και δεν κάνω πίσω. 

 
 
Για λίγο ο κ. ∆ικαιουλάκος και ακολουθεί ο ∆ήµαρχος. Έχει ζητήσει το λόγο ο 
κ. ∆ήµαρχος, παρεµβαίνει όποτε το ζητήσει. 

 
 
Κύριε ∆ήµαρχε, είχατε πει και την άλλη φορά σχετικά µε τις υπηρεσίες του 
∆ήµου ότι θα συγκεντρώσετε τις υπηρεσίες να µην είναι διασκορπισµένες 

από εδώ και από εκεί, εποµένως κρίνω ότι πρέπει οι διαχειριστές και η διευθύντρια  να είναι 
στον ίδιο χώρο. Εγώ κατέβαλα µεγάλη προσπάθεια, βρήκαµε χώρο στον 1ο Παιδικό Σταθµό, 
πραγµατικά ήρθανε οι διαχειριστές και πρέπει η υπηρεσία να λειτουργεί. ∆εν µπορεί δηλαδή 
από το τηλέφωνο η διευθύντρια να δίνει εντολές στους διαχειριστές. 
Εποµένως πρέπει η υπηρεσία αυτή να είναι οργανωµένη, να είναι στον ίδιο χώρο και όχι από το 
τηλέφωνο, γατί αρχίζει ο διαχειριστής: ¨Μου είπε αυτό, σου είπα αυτό, του είπε το άλλο …¨  
χωρίς έγγραφο χωρίς τίποτα και έτσι βραχυκυκλώνεται όλο το σύστηµα.  
 

 
Κύριε Ηλιόπουλε. 

 
Κύριε Πρόεδρε, το θέµα βρεφονηπιακών σταθµών έχει απασχολήσει 
ξανά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αρκετές φορές. Καταρχάς προς άρση κάθε 

παρεξηγήσεως να πω τούτο για να καταλάβουν και οι εργαζόµενοι ότι τα χρήµατα που 
έρχονται από το Υπουργείο καλύπτουν και υπερκαλύπτουν τα έξοδά τους. Η απόδειξη αυτού 
είναι ότι την περίοδο 1999 – 2002 η τότε ∆ηµοτική Αρχή πήρε 50.000.000 δρχ. από τον 
προϋπολογισµό των βρεφονηπιακών σταθµών για άλλους λόγους τα οποία ποτέ δεν 
επέστρεψε. Αυτό τι σηµαίνει: Ότι η έλλειψη προσωπικού που υπάρχει σήµερα έχει τις ρίζες 
της. Γιατί αν σήµερα υπήρχαν βοηθοί και στις µαγείρισσες και στους βρεφονηπιακούς 
σταθµούς δεν θα υπήρχε πρόβληµα. ∆εν θα υπήρχε πρόβληµα.  
Πριν τις δηµοτικές εκλογές κ. Πρόεδρε είχε γίνει µία προκήρυξη για να προσλάβουν βοηθούς 
και είπαµε ότι θα γίνει το Φεβρουάριο. ∆εν ξέρω τι έγινε και κατά πόσο ήρθαν αυτοί. 
 

 
Έγινε.    
 

 
Άρα λοιπόν η ∆ηµοτική Αρχή οφείλει να επιστρέψει τα χρήµατα που 
χρωστάµε στον προϋπολογισµό των βρεφονηπιακών σταθµών. Αυτά κ. 

∆ήµαρχε ήταν από το Υπουργείο τα χρήµατα για συγκεκριµένο λόγο και αυτός να 
χρησιµοποιηθεί προκειµένου να ενισχυθεί το προσωπικό ώστε να µην υπάρχουν αυτές οι 
µεταξύ τους, εγώ δεν θα τις πω έριδες, επικάλυψη αρµοδιοτήτων που θέλουµε εµείς να 
επιβάλουµε διότι εάν κ. Πολίτη υπήρχε το προσωπικό που έπρεπε δεν θα υπήρχε κανένα 
πρόβληµα να κάνει η καθαρίστρια τη µαγείρισσα και η βοηθός τη βρεφονηπιοκόµο. Άρα λοιπόν 
προβείτε άµεσα έστω και µε δίµηνες συµβάσεις που έχει ο κ. ∆ήµαρχος το δικαίωµα χωρίς 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΟΛΙΤΗΣ: 
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ΑΣΕΠ, να προσλάβετε το προσωπικό που απαιτείται και να ξεκινήσετε αµέσως τη διαδικασία να 
πληρωθούν οι θέσεις που πρέπει να έχει στο κάθε σταθµό. 
 

 
Κρατήστε την πρόταση. 
 

 
Πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο να µπαίνει η καθαρίστρια στο χειρισµό που 
γίνεται στο παιδί κατά την ώρα του καθαρισµού. ∆εν είναι απλό, η 

βρεφονηπιοκόµος ξέρει πως θα πιάσει το παιδί και αυτό έχει σπουδάσει, η καθαρίστρια δεν 
ξέρει. Και αν γίνει κάποιο ατύχηµα; Η καθαρίστρια θα έχει την ευθύνη γιατί αυτή θα κάνει τη 
ζηµιά. Άρα λοιπόν µην προσπαθούµε να καλύψουµε αρµοδιότητες οι οποίες είναι και πολλές 
φορές και επικίνδυνες. Ούτε µπορεί η καθαρίστρια να γίνει µαγείρισσα γιατί αν προκύψει κάτι 
στο φαγητό θα έχουµε προβλήµατα. Εµείς δεν θα µπούµε σ΄ αυτή τη διαδικασία, ζητάµε 
αµέσως τα 50.000.000 δρχ. τα οποία χρωστάµε σαν ∆ηµοτική Αρχή να δοθούνε και να 
χρησιµοποιηθούνε αµέσως να προσλάβουµε για δίµηνο τους βοηθούς οι οποίοι απαιτούνται, 
και οι καθαρίστριες και οι βρεφονηπιοκόµες, και από εκεί και πέρα αν χρειαστεί κ. Πολίτη πέρα 
από τις 4 θέσεις  να γίνουνε και άλλες προσλήψεις, ο προϋπολογισµός που έχετε φτάνει.  

 
Κα Τσακαλάκου. 

 
Κύριε Πρόεδρε, δύο κουβέντες µόνο. Εγώ θα συµφωνήσω  µε όλους τους 
συναδέλφους. Σαφώς υπάρχει όλο αυτό το πράγµα, δηµιουργείται γιατί δεν 

υπάρχει προσωπικό. Εγώ ήµουν 2 χρόνια Αντιπρόεδρος και το έχω ζήσει. ¨όπως γνωρίζω και 
όλες τις εργαζόµενες και όλο το προσωπικό και τα προβλήµατά τους. Σαφώς και δεν πρέπει η 
καθαρίστρια να εκτελεί χρέη βρεφονηπιοκόµου ή παιδαγωγού ή να εκτελεί χρέη µαγείρισσας 
αλλά αυτή τη στιγµή ζούµε µία πραγµατικότητα, υπάρχει πρόβληµα. Υπάρχει ένα τµήµα µε 35 
παιδιά µε 1 παιδαγωγό, νοµίζω ότι κάποιες ώρες είναι δύο παιδαγωγοί, ένα 2ωρο είναι µία. 
Υπάρχει ένα πρόβληµα, είναι µόνη της µε 35 µωρά παιδιά, εδώ ένα  και δεν µπορούµε να το 
κάνουµε καλά, δεν θα πρέπει να υπάρχει βοήθεια απ΄ όλους µέσα στο σταθµό, ακόµα και από 
το διοικητικό προσωπικό;   Πώς θα γίνει;  
Αυτό και µόνο. ∆ηλαδή είναι σηµαντικό. Και δεν ξέρω έτσι όπως έχει διαµορφωθεί ο 
Κανονισµός Λειτουργίας, γιατί ξέρω, δηµιουργούνται όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις µεταξύ των 
εργαζοµένων που είναι άσχηµο και σ΄ αυτό ευθυνόµαστε όλοι εµείς, µήπως θα έπρεπε να 
διατυπωθεί κάπως διαφορετικά, τουλάχιστον η διευθύντρια να έχει το δικαίωµα όταν 
χρειάζεται κάποιος σταθµός, υπάρχει ανάγκη, έχει αρρωστήσει µια παιδαγωγός, υπάρχει 
πρόβληµα, να βοηθάνε και τις παιδαγωγούς και τη µαγείρισσα. Όχι να µαγειρέψουνε, να 
µεταφέρουν τα πιάτα, κάτι τέτοιο.  Και σαφώς να βρεθεί γρήγορα λύση να πάρουµε 
προσωπικό.             
 

 
Σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού.  
Η πρώτη ενέργεια που έκανα ήταν να υπογράψω την προκήρυξη για την πλήρωση 

θέσεων. ∆ιάρκεσε ένα µήνα, παίρνουµε 5 βρεφονηπιοκόµους που θα έρθουν, µέσω ΑΣΕΠ, και 
3 θα επανέλθουν από άδεια. ∆εν υπάρχει πρόβληµα για τις βρεφονηπιοκόµους κανένα. Ούτε 
και µε τις καθαρίστριες υπάρχει πρόβληµα γιατί έχουµε πάρει απόφαση για πρόσληψη 
εκτάκτου προσωπικού και βρεφονηπιοκόµων και καθαριστριών. Όσο για βοηθούς µαγείρους 
προβλέπει ο Κανονισµός µόνο αν είναι πάνω από 70 παιδιά να υπάρχει βοηθός µάγειρα.  Αν 
είναι κάτω από 70 προβλέπεται µάγειρας και όχι βοηθός µάγειρα, σύµφωνα µε το νόµο.  
Τώρα όσο για την παραλαβή των τροφίµων, νοµίζω  η καλλίτερη λύση είναι αυτή γιατί πρώτα 
χανόντουσαν στην πορεία, κ. ∆ικαιουλάκο δεν έχω καµία αντίρρηση. Αυτός που παραλαµβάνει 
τα τρόφιµα συµπληρώνει και το δελτίο και στο τέλος κάθε 15 το επιστρέφει στο διοικητικό 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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τµήµα. ∆εν υπάρχει πρόβληµα, 3 λεπτά είναι κάθε µέρα και µόνο τη ∆ευτέρα είναι ένα 
τέταρτο. 
Όσο για το κρέας, υπάρχει υπάλληλος κάθε ∆ευτέρα πρωί στο κρεοπωλείο και παραβρίσκεται 
στην κοπή του κιµά. 
Και αυτό που θα ήθελα να σας ενηµερώσω, και µέσω του προγράµµατος του προγράµµατος 
µερικής απασχόλησης θα πάρουµε τέσσερις (4) βοηθούς βρεφονηπιοκόµων και ένα (1) βοηθό 
µάγειρα και τρεις (3) καθαρίστριες. Το µόνο πρόβληµα που µπορεί να υπάρξει µόνο µε τις 
βοηθούς βρεφονηπιοκόµων, το οποίο δεν εγνώριζα. Βέβαια µόνο εκεί,  σ΄ άλλες ειδικότητες 
δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα, αυτό σας το βεβαιώ.  
Επτά (7) βοηθούς µαγείρους δεν µπορούµε να βάλουµε γιατί δεν το προβλέπει ο νόµος.  
       

                
Ευχαριστώ. 
Κύριε ∆ήµαρχε έχετε το λόγο.  
 
Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι εγώ δεν συµφωνώ, ούτε µε τα ευχολόγια τα οποία 
ακούστηκαν. Θα σας µεταφέρω κάποιες εµπειρίες διότι εν πάση περιπτώσει 

κάποιος πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες της ∆ιοίκησης. Εντάξει; Και κάποιοι πρέπει να 
καταλάβουν ότι είναι υπάλληλοι, ακολουθούν κάποιες συγκεκριµένες διαδικασίες, τις διατάξεις 
του κώδικα, σε µια δηµοκρατική πολιτεία και δεν µπορεί να κάνουν ότι θέλουνε. Και ότι εν 
πάση περιπτώσει ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες χειρότερες από 
αυτές που προσφέρει και ο ιδιωτικός τοµέας και το κράτος µε ανάλογα εκπαιδευτήρια.  
 
Ακούστε µία από τις χειρότερες εµπειρίες µου: Στην προεκλογική περίοδο κάποιος, δεν θυµάµαι 
ποιος, που µου είχε οργανώσει µία συζήτηση µε το Σωµατείο Εργαζοµένων στους 
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.   ∆εν ήξερα εγώ περί τίνος πρόκειται. Μπαίνω σ΄ ένα σχολείο να 
συζητήσω µε το Σωµατείο των Εργαζοµένων, οπότε µου λένε, δίπλα ήταν κάποιοι άλλοι, έµαθα 
ήταν το άλλο Σωµατείο των Εργαζοµένων,: ¨Αν λέει συζητήσεις µε αυτούς, εµείς φεύγοµε.¨  
 
¨Αυτούς¨ ¨οι αυτοί¨ ¨οι µεν και οι δε¨ είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται µέσα στον ίδιο 
χώρο, έχουν αναπτύξει όχι σχέσεις συναλληλίας, συνεργασίας και αντίληψης αλλά µερικές 
φορές σχέσεις µίσους, σχέση η οποία περνά κάθε όριο και εδώ είναι δουλειά της ∆ιοίκησης να 
επιβάλει, κ. Πρόεδρε και µέλη του ∆.Σ. διότι εσείς έχετε την ευθύνη απέναντι στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στο λαό της Καλαµάτας, να καταλάβουν κάποιοι ότι είναι υπάλληλοι και πρέπει 
να έχουν µία συγκεκριµένη συµπεριφορά.  
Ταλαιπωρείται ο ∆ήµος Καλαµάτας και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί µία δεκαετία. ¨Ποιος θα 
δίνει το νερό, ποιος θα πιάνει από το χέρι¨, ντρέποµαι γι΄ αυτά που λέγονται µέσα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και κακώς λέγονται σ΄ αυτήν εδώ την αίθουσα. Πράγµατα τα οποία δεν 
πρέπει να λέγονται σε συνοικιακά καφενεία και σε γειτονιές, δίνοµε το λόγο για να 
διατυπώνονται µέσα σ΄ αυτή την αίθουσα.        
∆εν ξέρω πόσα χρόνια παιδευόµαστε µε τον Κανονισµό Λειτουργίας. Το µείζον ζήτηµα! Εν 
πάση περιπτώσει είναι καλλίτερος ένας Κανονισµός που να έχει και κάποιο πρόβληµα από την 
ανυπαρξία Κανονισµού και µπράβο σας που φέρνετε έναν Κανονισµό εδώ, ¨µπράβο σας¨ στη 
∆ιοίκηση εννοώ, και δύο φορές που µπορέσατε και συνεννοηθήκατε, αφού µπορέσατε µπράβο 
σας διότι εγώ αντιµετωπίζω τεράστιες δυσκολίες µε τις αντιµετρικά αντίθετες απόψεις οι οποίες 
ακούγονται για το συγκεκριµένο θέµα.  
 
Λοιπόν οι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί του ∆ήµου Καλαµάτας οι οποίοι διευθύνονται από το ∆ήµο 
Καλαµάτας, ο οποίος έχει και την πολιτική ευθύνη, και από κανένα άλλον, να το καταλάβετε 
καλά είσαστε υπάλληλοι του ∆ήµου Καλαµάτας και ούτε οφίτσια έχετε ούτε κεκτηµένα όσον 
αφορά τη ∆ιοίκηση των Σταθµών, είναι δική µας  ευθύνη απέναντι στο λαό τον οποίο και 
εκπροσωπούµε και τα παιδιά του τα οποία πρέπει να τα προστατεύοµαι και τις εντολές τις 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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οποίες λαµβάνετε σύµφωνα µε τον κώδικα και τους νόµους της πολιτείας πρέπει να τις 
εκτελείτε.  
Αυτοί οι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί δεν λειτουργούν ούτε µε µίση ούτε µε αλληλοϋπονοµεύσεις 
ούτε µε επιχειρήµατα ¨Ποιος πρέπει να δίνει το νερό, ποιος έχει διδακτορικό στο µαγείρεµα και 
στο πλύσιµο των πιάτων και ποιος έχει µάστερ στην τακτοποίηση των παιδιών¨. Ας τα 
αφήσοµε αυτά, γελάει η κοινωνία. Μόνο µε συνεννόηση και την ευθύνη την έχουν οι 
διευθυντές και όταν υπάρχει πρόβληµα φταίει ο διευθυντής και πρέπει να αντικατασταθεί κ. 
Πρόεδρε ή να βρεθούν οι τρόποι να τελειώνουµε µε αυτόν τον διευθυντή που τα έχει κάνει 
όλα πάνω κάτω, σε οποιονδήποτε χώρο και στο ∆ήµο και οπουδήποτε. Όσοι έχουν περάσει 
από τη δηµόσια διοίκηση ξέρουν ότι διευθυντής σηµαίνει συνεννόηση, συναντίληψη, ένα βήµα 
µπρος ένα βήµα πίσω για να φτάνουµε σ΄ ένα κοινό τόπο. Εκεί πρέπει να αναζητείτε την 
ευθύνη. 
Πρέπει να αλλάξει ο Οργανισµός αµέσως. Επιχειρήµατα του τύπου να µην µπουν πτυχιούχοι 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, αυτό είναι πρωτοφανές σ΄ όλη την Ελλάδα, για να έχοµε τα 
κεκτηµένα µας, αυτά πρέπει να τελειώσουν. Τα Νηπιαγωγεία έρχονται στους ∆ήµους, άλλοι 
βρεφονηπιακοί σταθµοί υπολειτουργούν όπως της Εργατικής Εστίας, έρχονται προς τα εδώ. 
Είναι ένας µεγάλος τοµέας ο οποίος απευθύνεται προς τους ∆ήµους και ∆ήµοι βεβαίως σηµαίνει 
πρώτα απ΄ όλα η ∆ιοίκηση των ∆ήµων δηλαδή ο ∆ήµαρχος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή και τα όργανα τα οποία συναποτελλούν το ∆ήµο. ∆εν υπάρχουν 
ανεξάρτητες σηµαίες, όλοι έχουν ένα πατέρα και µία αρχή και να το κατανοήσουµε αυτό. 
Ακόµα και οι υπάλληλοι που ήσαν στο κράτος και δεν έχουνε ακόµα καταλάβει ότι δεν είναι 
στο κράτος και έχουν έρθει σ΄ ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, πορεύονται µε την 
ταχύτητα εκείνη την οποία πορεύονταν.                
Νέος Οργανισµός όπου θα έχοµε και βρεφονηπιοκόµους και νηπιαγωγούς κατηγορίας 
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης και αυτό πρέπει να γίνει στο συντοµότερο χρόνο και στην 
αναλογία που έχουν όλοι οι άλλοι ∆ήµοι της χώρας. Άβατο για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση 
όσον αφορά στους βρεφονηπιακούς σταθµούς δεν υπάρχει κ. Πρόεδρε και µέχρι το τέλος της 
χρονιάς αυτό το ζήτηµα πρέπει να ρυθµιστεί διότι πολλοί θέλουν να µετατεθούν στο ∆ήµο 
Καλαµάτας και δεν έχουν τη δυνατότητα διότι δεν προβλέπεται από τον Οργανισµό.  
 
Να σας πως και κάτι άλλο για το προσωπικό:  
∆εν υπάρχει ∆ιευθυντής που να µη µου µιλάει για έλλειψη προσωπικού. 370 µόνιµους 
υπαλλήλους, 106 στη ∆ΕΥΑΚ, αθροίζετε, Αθλητικός Φορέας – ∆ΕΠΑΚ - Κοινωνικός Φορέας, να 
δείτε που θα φτάσοµε. Σχεδόν 1 στους 7 είναι δηµοτικός υπάλληλος και όλοι, ανεξάρτητα από 
τους όποιους προϋπολογισµούς που θα τους ξεπεράσουµε σε λίγο, απευθύνονται  στο δηµότη 
της Καλαµάτας.  
 
Λοιπόν να κάνετε ότι µπορείτε αλλά να αφήσουµε τις περισπούδαστες αναλύσεις για το ποιος 
δίνει το νερό ποιος δίνει το ψωµί ποιος πιάνει το παιδί από το χέρι και παρασυρόµαστε και 
εµείς όλοι και µπαίνουµε µέσα σε µία τέτοια λογική και σε µία τέτοια κουβέντα ενώ όλα αυτά 
έπρεπε να τα έχοµε σταµατήσει από την αρχή. 
 
Εγώ έχω στενοχωρηθεί, να σας φέρω κάποια έγγραφα που µου έφερε ο ένας από τους δύο 
Συλλόγους να δείτε ύφος και συµπεριφορά, όπου απευθύνονται στο ∆ήµαρχο και στη 
∆ηµοτική Αρχή. Λες: ¨αυτοί είναι τώρα υπάλληλοι δηµοτικοί;¨ Όλοι έχουµε κάνει 
συνδικαλιστές, ξέροµε το µέτρο, είναι υπάλληλοι, τι είναι; Τι είναι αυτοί οι οποίοι γράφουν και 
οµιλούν κατ΄ αυτόν τον τρόπο; Και δεν βλέπω κάποιον στην αίθουσα αυτή απόψε.  
 
Τι κάνει η ∆ηµοτική Αρχή: 
Βρήκα χρήµατα, για πρώτη φορά είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραµµα κατασκευής βρεφονηπιακών 
σταθµών. Και επί της Μπιζανίου και επί της Χίου και όταν ξεκαθαρίσοµε µε το κληροδότηµα  
∆ραγώνα θα προχωρήσοµε και στο Αλµυρό και στα Λέϊκα όπου έχοµε το οικόπεδο του 
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Ηλιόπουλου και στην περιοχή της  Σπερχογείας όπου έχοµε το οικόπεδο εκεί, δίπλα στο 
σχολείο, και ότι χρειαστεί επί πλέον των Οριζοντίων ∆ράσεων του ΘΗΣΕΑ θα τα βάλει ο ∆ήµος 
Καλαµάτας ώστε να έχοµε κτίρια τα οποία να είναι σωστά για τα παιδιά µας, για τα παιδιά του 
κόσµου που εκπροσωπούµε, εµείς έχοµε την πρώτη ευθύνη κανένας άλλος δεν την έχει 
απέναντι στα παιδιά και αν θα συµβεί κάτι η ∆ηµοτική Αρχή αυτή θα είναι η πρώτη που θα 
απολογηθεί. Ο υπάλληλος θα βρει τρόπους ¨λείπει το προσωπικό, παρενέβη ο ένας ο άλλος¨  
αλλά πολιτικά  η ∆ηµοτική Αρχή θα απολογηθεί, εποµένως αφήστε αυτή την αίσθηση και την 
αντίληψη ότι δικά σας είναι, στρούγκα σας, αυλή σας είναι και µπορείτε να κάνετε ότι θέλετε, 
να µαλώνετε, να συγκρούεστε, να χωρίζεστε και να επιτίθεται ο ένας εναντίον του άλλου.      
Θα κάνοµε ότι µπορούµε στην τετραετία να έχοµε µία σωστή υποδοµή και επιπλέον είναι 
αναγκαίο, ναι κ. ∆ικαιουλάκο η διοίκηση δεν έχει καµία δουλειά να είναι µέσα σ΄ ένα σχολείο 
και οι διαχειριστές και η διευθύντρια, η οποία έχει διοικητικά καθήκοντα, πρέπει να φύγουν από 
το συγκεκριµένο χώρο. Κάνουµε µία προσπάθεια να νοικιάσουµε κάποια γραφεία µαζί µε τη 
∆ηµοτική επιτροπή Παιδείας και να υπάρξει ένας συγχρονισµός αλλά για όνοµα του Θεού αυτός 
ο χωρισµός αυτή ένταση αυτή η σύγκρουση σ΄ ένα  χώρο που πρέπει να είµαστε µονιασµένοι. 
Και τι έγινε δηλαδή  η δασκάλα αν δώσει ένα ποτήρι νερό που πρέπει να το δώσει η 
µαγείρισσα; Και τι έγινε αν συντρέξει ο ένας τον άλλο και βοηθήσει τα παιδάκια να πάει κάτι 
καλλίτερα; Αν χωριζόµαστε και λέµε τούτο κάνει ο ένας τούτο κάνει ο άλλος… Εδώ οι µανάδες 
µας µε 6-7 παιδιά µας βόηθησαν, µας µεγάλωσαν… Μέσα στα σχολεία στηρίζει ο ένας τον 
άλλον, τι είναι αυτά που  ακούγονται; Θα σηκωθεί µία κοινωνία να σας πνίξει αν δεν 
συνεργαστείτε ή αν συµβεί οτιδήποτε µέσα σ΄ ένα σχολείο. 
 
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε έχετε την αποκλειστική ευθύνη και εσείς και το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο να εφαρµόσετε αυτά τα οποία λέει ο νόµος όσον αφορά τη ∆ιοίκηση των Παιδικών 
Σταθµών. Γκρίνιες, συγκρούσεις, αλληλοϋπονοµεύσεις είναι σε βάρος των παιδιών και του 
Καλαµατιανού λαού  και αυτά να σταµατήσουν και όποιος δεν τα σταµατήσει ξεκινήστε από 
τους διευθυντές σε όποιο σχολείο υπάρχουν προβλήµατα και µη διστάσετε να προχωρήσετε σε 
αντικατάσταση των διευθυντών που στα σχολεία τους υπάρχουν προβλήµατα, δεν µπορούν να 
κάνουν τη δουλειά τους, τελεία και παύλα.  
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις διατάξεις 234 και 240 , µεταξύ των παρόντων 
κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντων των συµβούλων 
της δηµοτικής παράταξης ¨Καλαµάτα Πόλη ζωής¨ οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι. Εγκρίνει τη διόρθωση της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Κανονισµού 
Λειτουργίας του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου Καλαµάτας µε 
την επωνυµία «∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας» που  
έχει ψηφιστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου, προκειµένου 
η εκ παραδροµής λάθος διατύπωση  ¨ … καθηµερινή αλληλογραφία προς το Ν.Π.  
…..¨  να διατυπωθεί ορθά ως ¨ … καθηµερινή αλληλογραφία του  Ν.Π.  …..¨ 

 
 
ΙΙ. Εγκρίνει µετά και την παραπάνω διόρθωση τον  Κανονισµό Λειτουργίας του 

νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου Καλαµάτας µε την επωνυµία 
«∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας» που  έχει ψηφιστεί 
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από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου και διατυπώνεται αναλυτικά 
ως εξής: 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

« ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ » 
  
   

΄Αρθρο  1 

Έκταση εφαρµογής κανονισµού 

  
1.      Ο Κανονισµός αυτός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθµών  Καλαµάτας που µεταβιβάσθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 
2503/97 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/94/ τ.Α΄) 
στον ∆ήµο Καλαµάτας, εν συνεχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 
2880/2001 συγχωνεύθηκαν σε ενιαίο ∆ηµοτικό Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  το οποίο ήδη 
λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 239 και 240 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ), από 
την δηµοσίευση της συστατικής πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
1503/8.11.2001 τ.Β΄). 
  

2.      Οι διατάξεις του Κανονισµού αυτού προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 16065/ΦΕΚ 497 / 
22.4.2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση του  Υπουργείου Εσωτερικών  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης   και του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας µε τίτλο «Πρότυπος   
Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ».  

  
  

Άρθρο  2 

Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών 
  
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί που είναι κυρίαρχα χώρος αγωγής και ασφαλούς 
διαµονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν: 

1.      Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά 
δεδοµένα. 

 2.      Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωµατικά, νοητικά, συναισθηµατικά 
και κοινωνικά. 

3.      Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, 
οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. 

 4.      Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέµατα 
σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 

 5.      Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβασή τους από το 
οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. 

6.      Να παρέχουν ηµερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
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7. Στόχος  της λειτουργίας  των ∆ηµοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών είναι η 
εφαρµογή αντιαυταρχικής, παιδοκεντρικής ενιαίας προσχολικής αγωγής, σύµφωνα µε τα 
πλέον σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα η οποία επιτυγχάνεται µέσα από τη διαρκή 
ενηµέρωση και επιµόρφωση όλου του προσωπικού των Σταθµών. 

  

Άρθρο  3 

Έδρα του Νοµικού Προσώπου 
  
Έδρα του ∆ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία  «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ορίζεται ο ∆ήµος Καλαµάτας. 
  
 

Άρθρο  4 

Όργανα ∆ιοίκησης 

Το Νοµικό Πρόσωπο «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
διοικείται από  9µελές   ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο ορίζεται  από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
µαζί µε τους αναπληρωτές του. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ο ∆ήµαρχος, δηµοτικοί 
σύµβουλοι και δηµότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή 
που έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, καθώς και ένας 
εκπρόσωπος των εργαζοµένων του νοµικού προσώπου, εφόσον  αυτό απασχολεί 
περισσότερους από δέκα εργαζόµενους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική 
συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων, εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από τότε που 
θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. ∆ύο (2) τουλάχιστον εκ των µελών του διοικητικού 
συµβουλίου ορίζονται  από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο 
Αντ/δρος του Ν.Π. εκλέγονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συµβουλίου. 

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το νοµικό πρόσωπο 
εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού 
συµβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται  από τον αντιπρόεδρο. 

Το Νοµικό πρόσωπο του παρόντος Κανονισµού και οι πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
υπάγονται στην εποπτεία του ∆ήµου Καλαµάτας, εφαρµοζοµένων αναλογικά των διατάξεων 
του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ), 
  
   

Άρθρο  5 

Συµµετοχή γονέων και εκπροσώπων των εργαζοµένων 

1.      Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου µετέχει ένας εκπρόσωπος των γονέων 
των φιλοξενουµένων παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς που καλύπτει 
το Νοµικό Πρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεµόνων. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αναγνωρισµένου Συλλόγου ή µη 
υπόδειξης από το Σύλλογο, εντός τριάντα (30) ηµερών από τον ορισµό της νέας διοίκησης, 
ο εκπρόσωπος γονέων και ο αναπληρωτής του ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

2.      Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου, επίσης µετέχει ένας  εκπρόσωπος των 
εργαζοµένων του Νοµικού αυτού Προσώπου, όταν οι εργαζόµενοι στο Ν.Π. είναι πάνω από 
δέκα (10), που εκλέγεται µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τη γενική συνέλευση των 
τακτικών υπαλλήλων, εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από τότε που θα 
αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. 
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Άρθρο  6 

Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου-Συνεδριάσεις 

1.      Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου κατευθύνει τη δράση αυτού για την 
εκπλήρωση της αποστολής του, διοικεί  και διαχειρίζεται την περιουσία  και τους πόρους 
του Νοµικού Προσώπου, εγκρίνει και υποβάλλει τον ετήσιο προϋπολογισµό, απολογισµό 
και ισολογισµό, εκπονεί επενδυτικά προγράµµατα και προγράµµατα ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων του Νοµικού Προσώπου και εν γένει αποφασίζει για κάθε θέµα που είναι 
αρµόδιο από τον νόµο και τον παρόντα Κανονισµό. 

 2.      Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά τον µήνα ή συχνότερα εφόσον 
αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσει εγγράφως το ένα τρίτο  (1/3) των 
µελών του ή το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας. Στην τελευταία αυτή  περίπτωση 
ο Πρόεδρος ή κωλυοµένου αυτού ο Αντιπρόεδρος, υποχρεούται να συγκαλέσει το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρίαση εντός έξι ηµερών από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης. 

3.      Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή εφόσον αυτός 
κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο µε γραπτή πρόσκληση στην οποία αναγράφονται ο τόπος, 
ο χρόνος και τα θέµατα της ηµερήσιας  διάταξης της συνεδρίασης. Η πρόσκληση επιδίδεται 
στους συµβούλους  και στα αναπληρωµατικά µέλη τρεις τουλάχιστον ολόκληρες ηµέρες 
πριν από τη µέρα που ορίζεται η συνεδρίαση. 

4.      Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αδυνατούν να συµµετέχουν στη συνεδρίαση 
υποχρεούνται να ενηµερώσουν άµεσα την Γραµµατεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 
ευθύνη της οποίας ειδοποιούνται τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη προκειµένου να 
παρευρεθούν στην συνεδρίαση. 

5.      Τα  θέµατα που συζητούνται στις  συνεδριάσεις είναι τα προβλεπόµενα στην  ηµερήσια 
διάταξη, την οποία καταρτίζει ο Πρόεδρος. Στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται και 
θέµατα που τυχόν έχουν ζητήσει µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε αίτησή τους προς 
τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πριν από την κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης. 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέµα µη προβλεπόµενο στην ηµερήσια διάταξη µπορεί να 
γίνει µόνο σε εξαιρετικές και κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον συµφωνεί στην 
διενέργεια  της συζήτησης η απόλυτη πλειοψηφία  του συνολικού αριθµού των  µελών του. 

6.      Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται  σε απαρτία όταν οι παρόντες  αποτελούν την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του και αποφασίζει µε την απόλυτη 
πλειοψηφία  των παρόντων µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του 
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η άρνηση ψήφου ή η αποχή από την ψηφοφορία 
λογίζεται ως αρνητική ψήφος. Η ψηφοφορία ενεργείται φανερά εκτός από τις περιπτώσεις 
που ο νόµος ρητά ορίζει να είναι µυστική και δεν επιτρέπεται διακοπή ψηφοφορίας για να 
δικαιολογήσει ο σύµβουλος την ψήφο του παρά µόνο µετά την ψηφοφορία του µε δήλωσή 
του. 

7.      Κατά τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά στα οποία 
καταχωρούνται υποχρεωτικά οι γνώµες της  πλειοψηφίας και της µειοψηφίας. Τα πρακτικά 
κάθε συνεδρίασης προσυπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση 
µέλη. 

8.      Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι εκτελεστές από τη λήψη τους και 
κοινοποιούνται άµεσα στο ∆ήµο Καλαµάτας και στην ∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Μεσσηνίας. 
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Άρθρο  7 

Αρµοδιότητες Προέδρου  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

α)  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

1.      Επιµελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2.      Συγκαλεί σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εισηγείται τα θέµατα που είναι 
για συζήτηση. 

3.      Παρακολουθεί και κατευθύνει τη λειτουργία του Νοµικού Προσώπου σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις κατευθύνσεις του ∆ήµου Καλαµάτας. 

4.      Προΐσταται των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου, εκδίδει τις πράξεις που αφορούν 
το προσωπικό του και είναι πειθαρχικά Προϊστάµενος αυτού. 

5.      Εγκρίνει την ενέργεια δαπανών που έχουν αποφασιστεί από το ∆.Σ. και εκδίδει τα 
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών του Νοµικού Προσώπου. 

6.      Εκπροσωπεί το Νοµικό Πρόσωπο σε κάθε δικαστήριο και δηµόσια αρχή. Υπογράφει τα 
έγγραφα και τις συµβάσεις του Νοµικού Προσώπου. 

7.      Αποφασίζει για τη λήψη εκτάκτων µέτρων και υποβάλλει τις σχετικές αποφάσεις για 
έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

8.      ∆ιαχειρίζεται τις διαδικασίες που αφορούν την πρόσληψη, προαγωγή, παραίτηση, 
τοποθέτηση, απόσπαση, µετάταξη κ.λ.π του προσωπικού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.  Λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του Σωµατείου εργαζοµένων, όταν 
πρόκειται για µετατάξεις, µετακινήσεις και τοποθετήσεις,  χωρίς αυτή να έχει 
δεσµευτικό χαρακτήρα. 

9.      Τηρεί το εµπιστευτικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας του Ν.Π. 
  
β)  Τον Πρόεδρο εφόσον κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού      
      Συµβουλίου. 

                                          
                       

Άρθρο  8 

∆ικαίωµα εγγραφής και εγγραφή παιδιών 

1.         ∆ικαίωµα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς έχουν όλα τα παιδιά  
σύµφωνα µε τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευµένης απολύτως της 
εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστηµα πάσχουν από µεταδοτικά νοσήµατα. 
Παιδιά που πάσχουν από σωµατικές, πνευµατικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στο 
Σταθµό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύµατος ή 
Ασφαλιστικού Οργανισµού ότι τούτο είναι ωφέλιµο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβληµα 
φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθµό  και όταν ο Σταθµός  διαθέτει την αναγκαία υποδοµή. 

2.         Ειδικότερα στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθµούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 
µηνών έως 2,5 ετών και στους Νηπιακούς από 2,5 ετών,  µε την προϋπόθεση ότι τα παιδιά 
της ηλικίας αυτής (2,5 ετών) αυτοεξυπηρετούνται, έως την ηλικία εγγραφής τους στο 
Νηπιαγωγείο. Στους δε µικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς από 6 µηνών έως την ηλικία 
εγγραφής στο Νηπιαγωγείο. 

3.         Τα εγγραφόµενα στους Παιδικούς Σταθµούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από 
την περιοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στον οποίο ανήκουν αυτοί, χωρίς να αποκλείεται και η 
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περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαµένει σε όµορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή 
λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή µε την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυµένη 
κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

4.         Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζοµένων γονέων και τα παιδιά οικονοµικά 
αδυνάτων οικογενειών, προτιµούµενων 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, πολυτέκνων οικογενειών κλπ.). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Νοµικού Προσώπου µε αιτιολογηµένη απόφασή του µπορεί να εξειδικεύσει  τα κριτήρια 
αυτά καθιερώνοντας τη µοριοποίησή τους. 

5.         Η οργανική δύναµη (δυναµικότητα) κάθε ∆ηµοτικού Παιδικού & Βρεφονηπιακού 
Σταθµού Καλαµάτας ορίζεται µε την ίδρυσή του βάσει των οργανικών θέσεων του 
προσωπικού που προβλέπει ο Οργανισµός, των κτιριακών προδιαγραφών και των 
διατεθειµένων πιστώσεων.  Η οργανική δύναµη επανεξετάζεται και επαναπροσδιορίζεται 
(αυξάνεται ή µειώνεται) µε απόφαση του ∆.Σ του Ν.Π. στο τέλος Ιουλίου κάθε έτους. Ο 
ετήσιος επαναπροσδιορισµός της δυναµικότητας των Σταθµών γίνεται βάσει των 
αντικειµενικών συνθηκών λειτουργίας τους, των προβλεπόµενων κενών στο προσωπικό 
(άδειες κύησης, µητρότητας κλπ.), των δαπανών και σε πλήρη εναρµονισµό µε το άρθρο 
του παρόντος Κανονισµού στο οποίο προβλέπονται οι αναλογίες παιδιών-προσωπικού. 

6.       Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς 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 εργαστούν 
εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, µε  προσδιορισµό του ύψους των 
αποδοχών τους και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήµων των γονέων 
προκειµένου για εργαζοµένους 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 και να έχουν κάνει το  εµβόλιο της ηπατίτιδας. 

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. 

7.         Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στο γραφείο του/της ∆ιευθυντή/ντριας  του Νοµικού 
Προσώπου,  από 20 Μαΐου µέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους 
εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις . Εντός του µηνός Ιουλίου συνέρχεται το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και αφού προβεί σε καταρχήν εξέταση των αιτήσεων συγκροτεί ειδική 
πενταµελή επιτροπή επιλογής στην οποία µετέχουν τρία µέλη του ∆.Σ. , η ∆/ντρια και µία 
Προϊσταµένη τµήµατος. 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 σε όλους τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθµούς και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλαµάτας. 
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8.         Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου µπορεί να εγγράφει παιδιά και πέρα 
από τη δυναµικότητα των λειτουργούντων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και 
µέχρι ποσοστού 20% έπ’ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις 
προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι. 

9.    Τα παιδιά του προσωπικού του Νοµικού Προσώπου γίνονται δεκτά πέρα της δυναµικότητας 
υπολογιζόµενα στο ποσοστό 10% εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις.  

10.     Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής 
πράξης γέννησης του παιδιού. 

11.     Συµπληρωµατικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις 

α) ∆ιαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου (για διαζευγµένους γονείς). 

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (για ορφανό παιδί). 

γ) Βεβαίωση από τη γραµµατεία της Σχολής του τελευταίου εξαµήνου (για   γονείς που 
σπουδάζουν). 

δ) Βεβαίωση από το στρατό (για γονέα στρατιώτη). 
  

Άρθρο  9 

∆ιακοπή φιλοξενίας 

Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους Παιδικούς –Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του 
Νοµικού Προσώπου ενεργείται πάντοτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού 
Προσώπου και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις: 

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

2.      Όταν εµφανιστούν σοβαρά προβλήµατα στη συµπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που 
δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από το Σταθµό, µετά από προηγούµενη επικοινωνία µε 
τους γονείς και µε τη συµβολή και έγγραφη εισήγηση ειδικού επιστήµονα. 

3.      Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονοµική τους συµµετοχή εφόσον αυτή 
προβλέπεται για χρονικό διάστηµα πέραν των (2) µηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς 
τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόµενο ποσό. 

4.      Όταν κατ’ εξακολούθηση  και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί 
δεν συµµορφώνονται µε το πρόγραµµα και τους όρους λειτουργίας του Σταθµού. ∆εν 
µεριµνούν για την έγκαιρη προσέλευση του παιδιού  το πρωί  και αποχώρησή του το 
απόγευµα (όπως ορίζεται από τον παρόντα Κανονισµό) δηµιουργώντας ανωµαλία στην 
λειτουργία των Σταθµών. 

5.      Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) µηνός (συνεχόµενα) απουσιάζουν 
αδικαιολόγητα από τον Σταθµό. 

 

Άρθρο  10 

Πόροι και περιουσία του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
  

α)  ΠΟΡΟΙ 

1.      Σύµφωνα µε τις διατάξεις τις παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 2880/2001 από τις πιστώσεις 
του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καλύπτονται στο εξής οι δαπάνες λειτουργίας και 
συντήρησης των ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών, καθώς και οι δαπάνες 
µισθοδοσίας του προσωπικού τους. Οι εν λόγω πιστώσεις ενισχύονται µε τα ποσά που 
έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και στους 
προϋπολογισµούς των Περιφερειών για δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού, λειτουργίας και 
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συντήρησης των Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και εκείνων που έχουν 
ήδη µεταφερθεί στους ∆ήµους και στις Κοινότητες , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
42 του Ν. 2218/1994 και του άρθρου 9 του Ν. 2503/1997. 

  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και   Αποκέντρωσης, που 
λαµβάνεται µετά από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., οι ανωτέρω πιστώσεις κατανέµονται για την 
κατ’ έτος υποχρεωτική επιχορήγηση των ∆ήµων και Κοινοτήτων, στην εποπτεία των 
οποίων υπήχθησαν οι πρώην  Κρατικοί  Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί.  

Η παραπάνω επιχορήγηση αποδίδεται άµεσα  στο Νοµικό Πρόσωπο. 

 2.      Επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο Οργανισµό, 
Νοµικό ή Φυσικό Πρόσωπο,  είτε  απευθείας προς το Νοµικό Πρόσωπο είτε προς το ∆ήµο 
Καλαµάτας για το Νοµικό Πρόσωπο. 

3.      Κάθε είδους εισφορές , δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες. 

4.      Πρόσοδοι από την περιουσία του. 

5.      Πόροι από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

6.      Οικονοµική εισφορά (τροφεία) των οικογενειών των φιλοξενουµένων   παιδιών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου µετά από πλήρως τεκµηριωµένη 
σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας και η οποία θα είναι σύµφωνη µε 
τον κοινωνικό χαρακτήρα των παρεχοµένων υπηρεσιών, µπορεί να επιβάλλει µηνιαία 
οικονοµική εισφορά (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουµένων παιδιών. 

Στην περίπτωση επιβολής οικονοµικής εισφοράς, αυτή πρέπει να γνωστοποιείται µε 
ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήµατος υποβολής των αιτήσεων για 
εγγραφή των παιδιών. 

 Με την ίδια απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει τις περιπτώσεις των οικογενειών 
που µπορούν να απαλλαγούν  από την καταβολή της οικονοµικής εισφοράς  ή που θα 
καταβάλουν αυτή µειωµένη. 

Τέτοιες περιπτώσεις είναι : 

 α) Οι οικογένειες µε σοβαρά οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, τα οποία προκύπτουν 
από επίσηµα δικαιολογητικά. 

β) Οι πολύτεκνες οικογένειες. 

γ) Οι εργαζόµενοι του Νοµικού Προσώπου. 
  
β)  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

1.      Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι η ακίνητη και κινητή περιουσία των 
καταργούµενων  Νοµικών Προσώπων (1ου , 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου  & 7ου  ∆ηµοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών),  η οποία περιέρχεται στο νέο ∆ηµοτικό Νοµικό 
Πρόσωπο µετά την διενέργεια πλήρους απογραφής από το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο όλων 
των περιουσιακών στοιχείων. 

      Περίληψη της έκθεσης απογραφής, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, 
καταχωρείται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου  Καλαµάτας. 

2.      Κάθε άλλη περιουσία κινητή ή ακίνητη η οποία αφιερώνεται. 
  

Άρθρο  11 

Μεταφορά παιδιών 

1.      Σε περίπτωση που µεταφέρονται παιδιά στους Σταθµούς µε µεταφορικό µέσο που αυτός 
διαθέτει, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την πιστή τήρηση 
των προδιαγραφών ασφαλούς µεταφοράς. 
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2.      Προκειµένου για µεταφορά βρεφών  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει σε ειδικό 
συνοδό και σε µέλη του παιδαγωγικού προσωπικού την εκ περιτροπής συνοδείας τους, 
µέσα στο ωράριο εργασίας του. 

3.      Το κόστος µεταφοράς των παιδιών καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Νοµικού Προσώπου και µπορεί να καλυφθεί µε πρόσθετη εισφορά των γονέων 
ανάλογα µε την οικονοµική τους δυνατότητα και είναι ανεξάρτητο από την οικονοµική 
εισφορά του άρθρου 10 του παρόντος Κανονισµού. 

  
 

Άρθρο 12 

Λειτουργία Σταθµών 

1.      Η λειτουργία των  ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών αρχίζει τη 1η 
Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του εποµένου έτους, επί πέντε ηµέρες,  δηλαδή από 
∆ευτέρα έως  και Παρασκευή. 

2.      Σε περιοχές που η απασχόληση των εργαζοµένων µητέρων κορυφώνεται κατά την θερινή 
περίοδο οι Σταθµοί µπορεί να λειτουργήσουν  τον µήνα Αύγουστο και να διακόπτουν την 
λειτουργία τους  συνολικά ένα µήνα κατά την διάρκεια των µηνών Ιουνίου-Ιουλίου. 

3.      Το µήνα που οι Σταθµοί διακόπτουν τη λειτουργία  τους : 

α)  Εκτελούνται οι τυχόν αναγκαίες επισκευές. 

β) Όλο το προσωπικό των Παιδικών Σταθµών, λαµβάνει υποχρεωτικά ολόκληρη την 
κανονική του άδεια  το µήνα αυτό. 

γ) Το προσωπικό που είναι αναγκαίο να παραµείνει  στην υπηρεσία τον παραπάνω µήνα, 
λαµβάνει ολόκληρη  ή µέρος της κανονικής του άδειας, σε έναν οποιοδήποτε άλλο µήνα 
που θα το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες εκτιµούνται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. 

δ) Το προσωπικό που κατά τον παραπάνω µήνα δεν έχει θεµελιώσει δικαίωµα κανονικής 
άδειας, προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Νοµικό Πρόσωπο εάν υπάρχουν, διαφορετικά 
απασχολείται µε θέµατα άλλων υπηρεσιών του ∆ήµου που εδρεύει το Νοµικό 
Πρόσωπο, την δε κανονική του άδεια λαµβάνει έναν οποιοδήποτε άλλον µήνα, αφότου 
θεµελιώσει τέτοιο δικαίωµα. 

4.    Οι Σταθµοί δεν λειτουργούν από 24 ∆εκεµβρίου µέχρι και της 5ης Ιανουαρίου καθώς και 
από την Μεγάλη Πέµπτη µέχρι την Κυριακή του Θωµά. 

5.      Οι Σταθµοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσηµες αργίες των ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του ∆ήµου ή της Κοινότητας που λειτουργεί ο 
Σταθµός ή του εορτασµού Εθνικού Τοπικού γεγονότος. 

6.      Η λειτουργία των Σταθµών αρχίζει από την 7:00 ώρα κατά το χειµερινό ωράριο και από 
την 6:45 ώρα κατά το θερινό ωράριο και λήγει την 16:00 ώρα. Με απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ιευθύντριας, µπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ώρες 
επιπλέον το ωράριο λειτουργίας του Σταθµού εφόσον υπηρετεί σ’αυτόν το προσωπικό που 
απαιτείται και µε την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης σ’ αυτό ή σε περίπτωση 
αδυναµίας ανάπαυση σε άλλη ηµέρα. 

7.      Οι Σταθµοί δεν λειτουργούν όταν πραγµατοποιούνται σε αυτούς εργασίες όπως 
απολύµανση, βάψιµο κτιρίων, επισκευές, συντηρήσεις κλπ., οι οποίες είναι αδύνατον να 
πραγµατοποιηθούν µε την παρουσία των παιδιών. 
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                                           ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

Με ευθύνη της ∆ιεύθυνσης και των προϊσταµένων των Τµηµάτων του Νοµικού Προσώπου, µε 
συνεργασία του παιδαγωγικού προσωπικού και µε την βοήθεια όλου του προσωπικού (όπου 
χρειάζεται), διοργανώνονται εορταστικές εκδηλώσεις για όλα τα παιδιά, ως εξής : 

1.     Εορτή Χριστουγέννων ,  µεταξύ 15 και 23 ∆εκεµβρίου, µε τη συµµετοχή των γονέων, του 
∆.Σ  και των Τοπικών Αρχών. 

2.   Αποκριάτικο πάρτι, συνήθως προ της Καθαράς ∆ευτέρας, µε τα παιδιά και το προσωπικό. 

3.     Εορτή λήξης του έτους (προαιρετικά) µεταξύ 10 και 25 Ιουνίου κάθε έτους. 

4.      Πραγµατοποιούνται (προαιρετικά) εορτές κατά την 28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου. 
Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, δεν είναι νοητικά και κύρια ψυχοσυναισθηµατικά ώριµα 
να κατανοήσουν έννοιες όπως ο πόλεµος , η καταστροφή, ο βοµβαρδισµός κλπ. Σε αυτές 
τις Εθνικές  Eπετείους γίνεται κυρίως σηµαιοστολισµός των Τµηµάτων (Σταθµών) και 
σχετικές δραστηριότητες στο εργαστήρι ζωγραφικής, κολλητικής, χειροτεχνίας, κλπ. 

 Οι εορταστικές εκδηλώσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται από το παιδαγωγικό προσωπικό 
σαν ευκαιρίες να δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράσουν µε πιο επίσηµο τρόπο, 
τη φαντασία τους, να νοιώσουν άξια και να καλλιεργηθεί η αυτοπεποίθησή τους. 

  
Οι εορταστικές  εκδηλώσεις πρέπει : 

1.     Να γίνονται στο χώρο των Τµηµάτων (Σταθµών) που είναι χώρος οικείος, φιλόξενος και τα 
παιδιά συνδέονται βιωµατικά µε αυτόν. 

2.    Να αποτελούνται από οµαδικές εκδηλώσεις, που δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα  να 
αξιοποιούν τη φαντασία, τη δηµιουργικότητα και την ελεύθερη έκφραση και να µην 
απαιτείται από αυτά µια στείρα αποµνηµόνευση και καθοδηγηµένη δράση. 

3.      Τα παιδιά δεν πρέπει να πιέζονται να συµµετέχουν εάν δεν το θέλουν. 

4.   Στην εορτή των Χριστουγέννων,   χορηγούνται στα παιδιά δώρα (παιχνίδια, βιβλία, 
γλυκίσµατα κλπ.).     

  
 

Άρθρο  13 

Συγκρότηση  των Τµηµάτων (Σταθµών) σε τάξεις 

1. Κάθε Βρεφικός Σταθµός πρέπει να συγκροτείται: 

       α) Από τµήµατα βρεφών 6 µηνών-1,5 ετών 

       β) Από τµήµατα βρεφών 1,5 ετών –2,5 ετών 

2.      Κάθε Νηπιακός Σταθµός πρέπει να συγκροτείται: 

      α) Από τµήµατα νηπίων 2,5 ετών –3,5 ετών 

      β) Από τµήµατα νηπίων 3,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο. 

3.     Κάθε µικτός Βρεφονηπιακός Σταθµός αποτελείται από τα τµήµατα που προαναφέρθηκαν. 

4.     Σε κάθε Βρεφικό τµήµα φιλοξενούνται έως δώδεκα (12) βρέφη  µε δύο (2) παιδαγωγούς 
και µία (1) βοηθό. 

5.      Κάθε τµήµα Παιδικού Σταθµού εξυπηρετεί έως 25 παιδιά µε µία (1) παιδαγωγό και µία (1) 
βοηθό και σε κάθε περίπτωση µε το παιδαγωγικό προσωπικό που προβλέπεται κάθε φορά 
από τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθµίζουν τα της αναλογίας παιδαγωγικού προσωπικού και 
παιδιών. 
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6.      Σε κάθε Παιδικό & Βρεφονηπιακό Σταθµό υπηρετούν : α) Ένας(1) µάγειρας, εφόσον δε η 
δυναµικότητα του Σταθµού υπερβαίνει τα 70 παιδιά και ένας (1) βοηθός µάγειρα . β) ∆ύο 
(2) άτοµα που ανήκουν στο προσωπικό βοηθητικών εργασιών, σε Σταθµούς δυναµικότητας 
έως  70 παιδιά, τρία (3) άτοµα σε Σταθµούς δυναµικότητας έως  90 παιδιά και τέσσερα (4) 
άτοµα σε Σταθµούς δυναµικότητας έως 120 παιδιά και σε κάθε περίπτωση ότι προβλέπεται 
για το ανωτέρω προσωπικό από τις ισχύουσες διατάξεις για τους ∆ηµοτικούς Παιδικούς & 
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς. 

  
Άρθρο  14 

Ιατρική παρακολούθηση 

1.      Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, αποτελεί παράλληλη υποχρέωση, προς την 
αντίστοιχη οικογενειακή, του Νοµικού Προσώπου και ενεργείται από Παιδίατρο  συνεργάτη 
του Νοµικού Προσώπου ή Παιδίατρο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας  ο οποίος  θα 
επισκέπτεται  τα Τµήµατα (Σταθµούς) µια φορά το δεκαπενθήµερο ή και συχνότερα 
εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους ουσιαστικής άσκησης του ιατρικού ελέγχου. 

2.      Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας που ενηµερώνεται από τον γιατρό. 

3.      Σε τακτά χρονικά διαστήµατα καλούνται οι γονείς σε ενηµερωτικές συγκεντρώσεις 
σχετικά  µε θέµατα υγιεινής των παιδιών. 

4.      Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού 
προσωπικού του Σταθµού, το οποίο εφαρµόζει πιστά όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αµέλεια ή παράλειψη που µπορεί να έχει επίπτωση στην 
υγεία των παιδιών. Το προσωπικό των Σταθµών υποβάλλεται τακτικά σε προληπτικό 
ιατρικό έλεγχο, εφοδιάζεται δε µε ειδικό ατοµικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την 
αρµόδια Υγειονοµική  Υπηρεσία.   

5.      Η πρόσβαση στους τηρούµενους φακέλους υγείας τόσο των παιδιών όσο και του 
προσωπικού είναι δυνατή µόνο στο ιατρικό προσωπικό και στον/στην ∆ιευθυντή/ντρια του 
Νοµικού Προσώπου, µε ευθύνη των οποίων γίνεται  έγγραφη ενηµέρωση στον Πρόεδρο 
και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έτσι ώστε εάν χρειάζεται λήψη µέτρων να ληφθεί σχετική 
απόφαση. 

  
                                              ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

1.    Όταν ένα παιδί αρρωστήσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Παιδικού και 
Βρεφονηπιακού Σταθµού , ειδοποιούνται εγκαίρως οι γονείς του και το παραλαµβάνουν. Το 
παιδί παραµένει εκτός του Σταθµού έως την πλήρη ανάρρωσή του. 

2.   Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθµό πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του 
θεράποντος Παιδιάτρου στην οποία θα αναφέρεται : 

-  η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί. 

-  η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του. 

3.      Σε περίπτωση λοιµώδους νοσήµατος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αµέσως τον 
Παιδικό - Βρεφονηπιακό Σταθµό. 

4.     Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού όπως π.χ. ατύχηµα, ειδοποιείται ο  
Παιδίατρος του Νοµικού Προσώπου , η ∆ιεύθυνση των Παιδικών - Βρεφονηπιακών 
Σταθµών (οι οποίοι δίνουν κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση του περιστατικού) και οι 
γονείς του παιδιού. Εάν δεν είναι εφικτή η άµεση τηλεφωνική επικοινωνία το παιδί 
µεταφέρεται στο Νοσοκοµείο. 
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5.     Σε καµία περίπτωση τα παιδιά δεν µεταφέρονται µε τα ιδιωτικά αυτοκίνητα του 
προσωπικού (καλείται το Ε.Κ.Α.Β). 

6.      Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς  Σταθµούς τηρείται ιατρικό αρχείο στο οποίο 
αναγράφεται από τον/την Προϊστάµενο/η κάθε  σοβαρό περιστατικό (π.χ. ατύχηµα, 
ασθένεια που συµβαίνει κατά την παραµονή του παιδιού στο Σταθµό κλπ.). 

  

Άρθρο  15 

Ηµερήσια απασχόληση παιδιών 

1.      Στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς εφαρµόζεται ηµερήσιο 
πρόγραµµα δηµιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρµονική  πνευµατική και 
ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών. Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού, τα παιδιά 
προσεγγίζονται µε µέσο  τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εµπιστοσύνη. Ρητά 
απαγορεύεται στο προσωπικό των Σταθµών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η 
επιβολή σωµατικής τιµωρίας, παραβίαση δε της απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο 
πειθαρχικό παράπτωµα. Βάση  του ηµερησίου προγράµµατος απασχόλησης είναι η 
κοινωνικοποίηση και οµαλή συναναστροφή των παιδιών µεταξύ τους, η ενίσχυση της 
εξελικτικής τους  πορείας και η εµπέδωση κλίµατος ελευθερίας και ασφάλειας. 

2.      Το ηµερήσιο πρόγραµµα είναι ευέλικτο, τηρούνται όµως ορισµένα βασικά χρονικά σηµεία 
αυτού όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού, διαλείµµατος, 
ανάπαυσης. 

  
  
                                                ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1.      Οι Παιδαγωγικές αρχές που πρέπει να διέπουν τους ∆ηµοτικούς Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς  είναι οι εξής : 

α)  η διασφάλιση κλίµατος ελευθερίας, κατανόησης , άνεσης, ασφάλειας και υγιεινής των 
παιδιών, 

β)  ο σεβασµός των ατοµικών διαφορών και των ιδιαιτεροτήτων τους, 

γ)  η κάλυψη της ανάγκης τους για ελεύθερη έκφραση. 

2.     Η όλη ατµόσφαιρα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών πρέπει να είναι ευχάριστη, 
ήρεµη , συνεργατική και να χαρακτηρίζεται από σχέσεις αλληλοσεβασµού µεταξύ : 

α)  του προσωπικού 

β)  του προσωπικού και των παιδιών 

γ)  των παιδιών µεταξύ τους 

δ)  του προσωπικού και των γονέων 

3.      Μέσα προσέγγισης των παιδιών για την επίτευξη των στόχων της αγωγής και την οµαλή 
ψυχοκινητική τους εξέλιξη είναι : 

α)  η αγάπη 

β)  η εµπιστοσύνη και η κατανόηση 

γ)  ο διάλογος και η επεξήγηση 

δ)  η αποδοχή  της ιδιαιτερότητας (πολιτιστική, εθνική, θρησκευτική, κοινωνική κλπ.) 

4.     Χαρακτηρίζονται σαν αντιπαιδαγωγική συµπεριφορά και απαγορεύονται αυστηρά σε όλο το 
προσωπικό τα παρακάτω : 

 α)  η σωµατική βία  

β)  η απειλή οποιασδήποτε µορφής  
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γ)  ο εκφοβισµός  

δ)  ο ψυχαναγκασµός  

ε)  η άµεση ή έµµεση ειρωνεία  προς το παιδί ή την οικογένειά του  

στ) η ιδιαίτερη αντιµετώπιση κάποιων παιδιών 

ζ)  το κάπνισµα  σε όλους τους χώρους  του Σταθµού που  χρησιµοποιούνται από τα 
παιδιά, καθώς και στο χώρο του µαγειρείου. 

  
  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
  
     α)  Βρεφικά τµήµατα : 

1.      Η ραγδαία  σωµατική και κινητική εξέλιξη των παιδιών  της ηλικίας αυτής προϋποθέτει 
χώρους ελεύθερους, καλυµµένους µε µοκέτα στο µεγαλύτερο τµήµα τους και 
εφοδιασµένους µε υλικά όπως µαξιλάρια, αφρώδη στρώµατα, γωνιές για κρύψιµο, τούνελ  
κλπ. 

2.      Η εντυπωσιακή και ταχεία εξέλιξή τους σε όλους τους τοµείς προϋποθέτει τον εφοδιασµό 
του χώρου µε υλικό που προσφέρει ερεθίσµατα για την πολύπλευρη εξέλιξη τους π.χ. 
ηχητικά παιχνίδια, µπάλες, συρόµενα αντικείµενα, κρίκοι, αντικείµενα µιµητικού παιχνιδιού, 
πάνινα -πλαστικά βιβλία κλπ. 

3.      Η σηµασία της συναισθηµατικής ασφάλειας και σιγουριάς για την σταδιακή κατάκτηση της 
αυτογνωσίας και αυτονοµίας είναι µεγάλη και για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχουν στο 
χώρο αντικείµενα όπως εικόνες προσώπων, άθραυστοι καθρέφτες, µαλακά ζωάκια κλπ. 

4.      Το βρεφικό τµήµα οργανώνεται σε γωνιές ενδιαφέροντος. Τα παιχνίδια και τα βιβλία 
τοποθετούνται χαµηλά για να είναι προσιτά στα παιδιά. 

5.     Οι παιδαγωγοί  σέβονται απαρέγκλιτα  τις ιδιαιτερότητες και τους ατοµικούς ρυθµούς κάθε 
παιδιού και δεν επιβάλουν τους δικούς τους (π.χ. ύπνος ή ποσότητα και διάρκεια φαγητού, 
κλπ.). 

  
     β) Νηπιακά τµήµατα 

1.      Η µετάβαση των παιδιών της ηλικίας αυτής από το στάδιο του µιµητισµού στο στάδιο του 
συµβολισµού κατά το οποίο αναπαράγουν ρόλους και κοινωνικά πρότυπα, οδηγεί στην 
ανάγκη της οργάνωσης των νηπιακών τµηµάτων µε γωνιές δραστηριοτήτων (π.χ. 
βιβλιοθήκης, κουκλόσπιτου, πειραµατισµού, µεταµφίεσης, ιατρείου, µπακάλικου, 
ταχυδροµείου, κηπουρικής κλπ.). 

2.      Η ανάγκη των παιδιών να πειραµατιστούν, να δηµιουργούν, να εκφραστούν και να 
µάθουν, σε συνδυασµό µε την ικανότητά τους να δουλεύουν σε µικρές οµάδες, οδηγεί 
στην οργάνωση των παιδαγωγικών εργαστηρίων (π.χ. µαγειρικής-ζαχαροπλαστικής, 
ζωγραφικής, πηλού, ρυθµικής, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, λογικοµαθηµατικών εννοιών , 
προγραφής κλπ.). 

3.      Στα τµήµατα αυτά εφαρµόζονται και ειδικά προγράµµατα (όπως κυκλοφοριακής, 
µουσειακής, διαπολιτισµικής, περιβαλλοντικής αγωγής κλπ.). 

4.      Προς όφελος των παιδιών οι Παιδικοί Σταθµοί διοργανώνουν εξόδους παιδαγωγικού, 
πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Είναι µόνο ηµερήσιες και δεν διαρκούν πέραν 
του χρόνου ηµερήσιας απασχόλησης στους Παιδικούς  Σταθµούς. Προγραµµατίζονται από 
τον/την Προϊστάµενο/η και τους παιδαγωγούς των Παιδικών Σταθµών οι οποίοι 
αναλαµβάνουν υπ’ευθύνη τους την επίβλεψη των παιδιών και µπορούν να βοηθηθούν στο 
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έργο τους από αριθµό γονέων . Για τη συµµετοχή σε αυτές χρειάζεται η γραπτή συναίνεση 
των γονέων ή κηδεµόνων. Ολοήµερες ή πολυήµερες εκδροµές απαγορεύονται. 

5.      Οι παιδαγωγοί ενθαρρύνουν τα παιδιά της ηλικίας αυτής να αυτοεξυπηρετούνται  (στην 
τάξη, στην τουαλέτα, στην τραπεζαρία, στην αυλή κλπ.). 

Σε όλες τις ηλικίες η οργάνωση της παιδαγωγικής δράσης µε γνώµονα τις ανάγκες των 
παιδιών στηρίζεται στην δράση και στη στάση του παιδαγωγού που πρέπει να είναι η εξής : 

 α)  Να είναι προµηθευτής υλικού και ερεθισµάτων. 

 β)  Να βοηθάει τα παιδιά στην ατοµική εξελικτική τους πορεία. 

γ)  Να παρέχει συναισθηµατική ασφάλεια, αποδοχή και ευκαιρίες. 

δ)  Να δουλεύει µαζί µε τα παιδιά  και όχι  για λογαριασµό των παιδιών. 

ε)  Να συνδυάζει την οµαδική µε την ατοµική απασχόληση. 

στ)Να δίνει στα παιδιά δυνατότητα επιλογών. 

ζ)  Να µην επιβάλλει δικές του επιλογές. 

η)  Να µην χρησιµοποιεί την ανταµοιβή  ή την στέρηση, την κρίση της καλής ή  κακής 
δουλειάς και τη σύγκριση ανάµεσα στα παιδιά. 

  
  

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
  
1. Σε συνεργασία και µε τη σύµφωνη γνώµη των γονέων, καθώς και την συνυπευθυνότητά 

τους θεσπίζονται οι έξοδοι των παιδιών από τους Σταθµούς. Οι έξοδοι αυτοί έχουν 
παιδαγωγικό χαρακτήρα και σκοπό, προβλέπονται στα ετήσια παιδαγωγικά προγράµµατα 
και µπορούν να λάβουν τις εξής µορφές : 

α) Κοντινές επισκέψεις στη γειτονιά του Σταθµού (π.χ. στο φούρνο ,στο Ταχυδροµείο, 
στην Τράπεζα κλπ.). 

β) Επισκέψεις σε Μουσεία , Πινακοθήκες , Ιστορικά Πάρκα κλπ. 

γ) Επισκέψεις σε Παιδικές Βιβλιοθήκες. 

δ) Επισκέψεις σε πάρκα αγωγής (π.χ. πώς κυκλοφορώ; το περιβάλλον, φύση και 
άνθρωπος, κλπ.). 

ε) Επισκέψεις σε Κ.Α.Π.Η, Ειδικά Σχολεία, ∆ηµοτικό Σχολείο,  κλπ. 

2. Σε κάθε έξοδο από το Σταθµό τα παιδιά συνοδεύονται από τον/την Προϊστάµενο/η,  και 
τους παιδαγωγούς  

3. Σε εξόδους ή εκδηλώσεις που δύναται να γίνονται εκτός εργάσιµης ηµέρας και εκτός του 
ωραρίου εργασίας η συµµετοχή του προσωπικού σε αυτές είναι στο πλαίσιο του 
εθελοντισµού.  

4. Στις κοντινές επισκέψεις στη γειτονιά, τα παιδιά βγαίνουν κατά οµάδες και µε 
προγραµµατισµό. Μπορούν δε σε αυτές να συµµετέχουν και γονείς ή παππούδες και 
γιαγιάδες.  

5. Σε κάθε Σταθµό µπορούν να εκπονούνται πρότυπα παιδαγωγικά προγράµµατα.  

      Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής : 

α) Λειτουργία  Κεντρικής ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης. 

β) Εργαστήρι λαϊκής παράδοσης και κατασκευής λαϊκών παιχνιδιών (αυτό µπορεί να γίνει 
σε συνεργασία µε το Κ.Α.Π.Η της περιοχής και τη συµµετοχή παππούδων και 
γιαγιάδων, που µαθαίνουν στα παιδιά παραδοσιακές τεχνικές). 

γ) Γνωστικό εργαστήρι µε Μουσειοκατασκευές, π.χ. «βαλιτσάκι κάρτα - κάρτα».    
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6. Οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας δύναται να συµµετέχουν σε 
ερευνητικά προγράµµατα που εκπονούν Ερευνητικά Κέντρα, Σχολές Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης κλπ. 

  
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1. Ο αρµόδιος φορέας για τους ∆ηµοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθµούς 
Καλαµάτας, µπορεί να διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σεµινάρια επιµόρφωσης 
του προσωπικού τόσο του παιδαγωγικού όσο και του βοηθητικού.  

2. Το προσωπικό µπορεί να συµµετέχει σε σεµινάρια άλλων φορέων (Πανεπιστήµια, Σύλλογοι, 
Σχολές, Ευρωπαϊκά Προγράµµατα κλπ.), µε οικονοµική κάλυψη από πλευράς της υπηρεσίας 
τους, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή και όταν οι υπηρεσιακές συνθήκες το 
επιτρέπουν. 

  
  

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
  
Είναι δεδοµένη η παρουσία των γονέων στα δρώµενα των Σταθµών και λαµβάνει χώρα στα 
ακόλουθα : 

α) Την ώρα της υποδοχής και της αναχώρησης των παιδιών. 

β) Στις εορταστικές εκδηλώσεις. 

γ) Στις εξόδους των παιδιών. 

δ) Στις παιδαγωγικές δραστηριότητες έξω από το χώρο των Σταθµών. 

ε) Στις  συγκεντρώσεις γονέων. 

Οι συγκεντρώσεις γονέων οργανώνονται από τον/την Προϊστάµενο/η του Σταθµού σε 
συνεργασία µε το παιδαγωγικό προσωπικό. Μπορούν να αφορούν  όλους   τους γονείς του 
Σταθµού ή κατά τάξη ή ατοµικές συναντήσεις. 
  
      Οι συγκεντρώσεις των γονέων στοχεύουν στα εξής : 

α)  Να ενηµερώνονται υπεύθυνα οι γονείς για διάφορα θέµατα λειτουργίας των Σταθµών. 

β) Ο ρόλος των γονέων είναι συµµετοχικός µε προσφορά εργασίας, παιδαγωγικού υλικού, 
εξοπλισµού και στην εξεύρεση τρόπων διευκόλυνσης του λειτουργικού έργου των 
Σταθµών. 

γ) Οι συγκεντρώσεις που αφορούν όλους τους γονείς γίνονται πέραν του ωραρίου 
λειτουργίας των Σταθµών. 

  
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

Η προσαρµογή είναι η εναρκτήρια παιδαγωγική δραστηριότητα που η επιτυχία της καθορίζει 
την οµαλή και αβίαστη ένταξη του παιδιού στο πρώτο σχολικό περιβάλλον. Η είσοδός του στον 
Παιδικό  και  Βρεφονηπιακό Σταθµό  και εποµένως ο πρώτος αποχωρισµός του από το 
οικογενειακό περιβάλλον  πρέπει να γίνεται σταδιακά, αβίαστα και να λαµβάνει υπ’ όψιν τις 
ανάγκες και τις ατοµικές ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. 

Για το λόγο αυτό οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί του ∆ήµου Καλαµάτας έχουν θεσπίσει  
τον µήνα Σεπτέµβριο  ως περίοδο προσαρµογής. 

Αυτή η περίοδος προϋποθέτει : 

α)  Την ολιγόωρη  παραµονή των καινούριων παιδιών στο Τµήµα (Σταθµό). 
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β)  Την άµεση τηλεφωνική επικοινωνία µε τους γονείς ή τον κηδεµόνα των παιδιών, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο από τις παιδαγωγούς. 

  
Ειδικότερα για τα βρεφικά τµήµατα 

1.      Για τα βρέφη,  την πρώτη εβδοµάδα η παραµονή τους στο Σταθµό είναι ολιγόωρη, 
προαιρετικά, σε συνεργασία µε τους γονείς, µε ταυτόχρονη παρουσία για όσο χρειαστεί της 
µητέρας ή του πατέρα. Οι  παιδαγωγοί προσέρχονται σε ενιαίο ωράριο (8-2) και ο καθένας 
αναλαµβάνει µια οµάδα βρεφών ή τα βρέφη της τάξης του. 

2.   Σταδιακά «φεύγει» ο γονέας όλο και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

3.   Βασικός στόχος είναι η αβίαστη προσαρµογή του βρέφους και η σταδιακή 
ανεξαρτητοποίησή του, ώστε περίπου στο τέλος της δεύτερης ή τρίτης εβδοµάδας 
προσέλευσής του να παραµένει στο Σταθµό 4-6 ώρες. Και για το διάστηµα αυτό το ωράριο 
των παιδαγωγών θα πρέπει να είναι ενιαίο (8-2). 

  
  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

1.      Η προσέλευση των παιδιών ορίζεται από  6:45 ή 7:00 π.µ. µέχρι τις 9:00 π.µ. για τα 
βρέφη και  6:45 ή 7:00 π.µ. µέχρι 8:30 π.µ. για τα νήπια 

2.    Μετά την ώρα αυτή δεν γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων για 
τις οποίες οι γονείς θα ειδοποιούν τον προϊστάµενο του Σταθµού. 

3.   Οι γονείς ή οι κηδεµόνες  παραδίδουν τα παιδιά στο παιδαγωγικό προσωπικό από το οποίο 
και τα παραλαµβάνουν το µεσηµέρι ή το απόγευµα. 

4.     Η αποχώρηση αρχίζει µετά το µεσηµεριανό γεύµα και ολοκληρώνεται στις  3:45 -  4:00 
µ.µ. 

5.    Τα παιδιά µπορεί να παραδίδονται και να παραλαµβάνονται και από άλλο πρόσωπο, µε 
πλήρη ενηλικίωση, που υποδεικνύεται µε γραπτή εξουσιοδότηση από το γονέα. 

6.   Τα παιδιά µπορούν να παραλαµβάνονται νωρίτερα, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι για τους 
οποίους οι γονείς ενηµερώνουν τον/την Προϊστάµενο/η του Σταθµού. 

  
     Ενδεικτικά το πρόγραµµα απασχόλησης των παιδιών είναι: 
  
α) Για τα βρέφη: 
  
6:45 ή 7:00 π.µ-9:00π.µ.. 
Προσέλευση των βρεφών. 
Απασχόληση µε το παιδαγωγικό υλικό. 
Ικανοποίηση των ατοµικών αναγκών ή ανάπαυση, όσων από αυτά το επιθυµούν. 
Προετοιµασία για το πρωινό.  
Τα βρέφη  προετοιµάζονται  από τον παιδαγωγό ένα–ένα  (ατοµική υγιεινή). 
  
9:00π.µ.-10:00π.µ.  
Πρωινό.  
Ο Παιδαγωγός ταΐζει τα βρέφη ένα-ένα ή βοηθάει επιµελώς τα µεγαλύτερα. 
  
10:00π.µ.-12:00π.µ.  
Ατοµικά προγράµµατα  απασχόλησης των βρεφών. Πρώτες οµάδες µε 2-3 βρέφη και τη 
συµµετοχή του παιδαγωγού µε βασικό σκοπό την εξέλιξη του παιδιού στην κοινωνική, 
συναισθηµατική, νοητική και κινητική του ανάπτυξη και την κατάκτηση της αυτονοµίας. 
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12:00π.µ. –13:00µ.µ. 
Προετοιµασία για µεσηµεριανό φαγητό (ατοµική υγιεινή) .Μεσηµεριανό, πρέπει να δίνεται ο 
απαραίτητος χρόνος, ώστε τα βρέφη να τρώνε χωρίς άγχος και πίεση.  
  
13:00µ.µ.-13:30µ.µ.  
Απασχόληση των βρεφών, ελεύθερα ή µε τη συµµετοχή του παιδαγωγού, µε ήσυχες 
δραστηριότητες.  
Ανάπαυση των βρεφών που µένουν ως αργά και το επιθυµούν. 
Αναχώρηση των βρεφών που φεύγουν νωρίς. 
  
13:30µ.µ.-15:15µ.µ.  
Ανάπαυση των βρεφών ή ελεύθερη απασχόλησή  τους. 
Κάλυψη των ατοµικών αναγκών τους. 
  
 15:15µ.µ.-16:00µ.µ. 
 Απογευµατινό. Ελεύθερη απασχόληση των βρεφών.  Αναχώρηση. 
  
Για τα βρέφη ηλικίας 6 έως 18 µηνών βαρύνουσα σηµασία έχει η ψυχοσυναισθηµατική και 
ψυχοκινητική εξέλιξή τους . Η οµαλή και υγιής εξέλιξη τους στους παραπάνω τοµείς γίνεται 
εφικτή µε την έγκαιρη κάλυψη των σωµατικών τους αναγκών ( άλλαγµα, τάισµα), την κάλυψη 
των συναισθηµατικών τους αναγκών (ανάπτυξη δυαδικής σχέσης µε τον παιδαγωγό) και την 
αυτονόµηση τους (ελεύθερη κίνηση και πρόσβαση στο υλικό , ώστε σταδιακά να ορίσουν και 
να ελέγχουν το σώµα τους, περνώντας από το «µπουσούληµα» στο βάδισµα και το τρέξιµο). 
Ενδεικτικές δραστηριότητες είναι : «παιχνίδι µε το τηλέφωνο», «κούκου – τα», «βάζω – 
βγάζω», «κρύβω – φανερώνω» , «προσπαθώ να φάω», «προσπαθώ να βγάλω τα παπούτσια 
µου», «πετάω σκουπίδια στο καλάθι», «ακούω µουσική», «ακούω τραγουδάκια και 
τραγουδάω», «διαβάζω-ξεφυλλίζω βιβλία µε γνωστά αντικείµενα- θέµατα», «παίζω µπροστά 
στον καθρέφτη-µαθαίνω το σώµα µου» κλπ. 
  
Για τα βρέφη ηλικίας 18 µηνών – 2,5 ετών βαρύνουσα σηµασία έχει η ψυχοσυναισθηµατική 
και ψυχοκινητική ανάπτυξή τους και ειδικότερα η ανεξαρτησία και αυτονόµησή τους που 
σχετίζεται µε τον έλεγχο των σφιγκτήρων. Απαρχή λοιπόν του παιδαγωγικού έργου η 
εκπαίδευση στο δοχείο και στην ατοµική καθαριότητα. Πρέπει ο παιδαγωγός να δίνει αρκετό 
χρόνο στα παιδιά να µάθουν να τρώνε , να πλένουν τα χέρια τους, να ντύνονται κλπ. 
Ενδεικτικές δραστηριότητες είναι : ασκήσεις χώρου πέρασµα µέσα από στεφάνια, παιχνίδια µε 
µπάλα, να µπουν και να βγουν σε χαρτόκουτα κλπ., ζωγραφική (δακτυλοµπογιές, κηροµπογιές, 
µε ρολά, φελλούς, σφουγγάρια κλπ.), να σκίσουν χαρτιά, παιχνίδια στην άµµο (αµµοδόχος), 
«διάβασµα» στη γωνιά βιβλίου, αναπαραγωγή ήχων, τραγούδια µε κίνηση, παιχνίδια µίµησης, 
παιχνίδια µε νερό (έννοιες), αναφορά πρώτων µεγεθών, χρωµάτων, σχηµάτων, αυτογνωσία 
(παιχνίδια κίνησης στον καθρέφτη, γνώση µελών του σώµατος, κλπ.). 
 
β)  Για τα νήπια : 
 
6:45ή 7:00π.µ.-8:30π.µ.  
Υποδοχή παιδιών. Ο παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωµατωθούν σε 
οµάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις «παιδικές γωνιές δραστηριοτήτων»,  συµβολικού 
χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων (βιβλίου κ.λ.π.), ή τους προτείνει απασχόληση µε το 
οικοδοµικό- κατασκευαστικό υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό. 
  
8:30π.µ.-9:00π.µ. 
(Προσευχή) Ύµνος στο ∆ηµιουργό και τη φύση. 
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Προετοιµασία των παιδιών για το πρωινό (οµάδες στην τουαλέτα για ατοµική υγιεινή, 
ετοιµασία τραπεζαρίας). 
Συνεχίζεται η υποδοχή και γίνεται συζήτηση, συναισθηµατικές ανταλλαγές µεταξύ των παιδιών 
και του παιδαγωγού. 
  
9:00π.µ.-9:30π.µ.  
Πρωινό. Τα παιδιά µε οµάδες εργασίας συµµετέχουν στο σερβίρισµα και την τακτοποίηση της 
τραπεζαρίας. 
  
9:30π.µ.-10:00π.µ.  
Ο παιδαγωγός προγραµµατίζει και συζητά µε τα  παιδιά τις δραστηριότητες της ηµέρας.  
Μουσικοκινητικές- ρυθµικές δραστηριότητες, ασκήσεις χώρου, κλπ. 
  
10:00π.µ.-11:00π.µ. 
 Παράλληλα ή µεµονωµένα εργαστήρια ζωγραφικής, κολλητικής, κουκλοθέατρου, θεατρικού 
παιχνιδιού, νερού, πηλού, κηπουρικής, µαγειρικής, οικολογικού πειραµατισµού κλπ. ή 
παιδαγωγικές δραστηριότητες του ίδιου χαρακτήρα. 
  
11:00π.µ.-12:00π.µ.  
∆ιάλειµµα των παιδιών εκ περιτροπής, ανά µία ή δύο τάξεις, διάρκειας γύρω στα 30 λεπτά. 
Ελεύθερη απασχόληση στις  «γωνιές», ή οµαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, 
ψυχοκινητικές δραστηριότητες.  
Προανάγνωση- Προγραφή-Προαρίθµηση. 
  
12:00π.µ.-13:00µ.µ. 
Προετοιµασία για το µεσηµεριανό φαγητό (ατοµική υγιεινή) .  
Φαγητό. Τα παιδιά µε οµάδες εργασίας συµµετέχουν στο σερβίρισµα και την τακτοποίηση της 
τραπεζαρίας.  
Ατοµική υγιεινή µετά το φαγητό- βούρτσισµα δοντιών. 
  
13:00µ.µ.-13:30µ.µ. 
Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς. 

      Ήσυχες δραστηριότητες (άκουσµα µουσικής, αφήγηση παραµυθιού, µυθοπλασία,   τραγούδι, 
διάβασµα  βιβλίου).  
∆ραστηριότητες στις γωνιές γνώσεων-πληροφόρησης.  
Παιχνίδια για την εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας των παιδιών.  
Παντοµίµα. Αυτοσχεδιασµοί, φαντασία. 
  
13:30µ.µ.-15:00µ.µ.  
Ανάπαυση. 
  
15:00µ.µ.-15:45µ.µ.  
Απογευµατινό. Ελεύθερη απασχόληση. Τακτοποίηση των τάξεων. Αναχώρηση. 
  
Το παραπάνω πρόγραµµα προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιµέρους ηλικίας. 
  

Άρθρο  16 

∆ιατροφή παιδιών 

  

1.    Στα βρέφη και τα νήπια κάθε Σταθµού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά 
τροφή (πρωινό και µεσηµεριανό κάθε ηµέρα). Για τους Σταθµούς που έχουν παρατεταµένη 
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(απογευµατινή) λειτουργία λαµβάνεται µέριµνα για την επιπρόσθετη διατροφή των 
παιδιών. 

2.  Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύµφωνα µε τις σύγχρονες  παιδιατρικές απόψεις 
για την υγιεινή διατροφή των παιδιών.  

3. Το περιεχόµενο του διαιτολογίου πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα αναπτυξιακά στάδια των 
παιδιών.  Ειδικά για τα βρέφη προβλέπεται ιδιαίτερο διαιτολόγιο και ποσοτολόγιο ανάλογα 
µε την ηλικία τους και την εποχή. 

4. Ο τρόπος παρασκευής των γευµάτων πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής. 

5. Πρέπει να προβλέπεται η ποικιλία των φαγητών και η ποικιλία στον τρόπο παρασκευής 
τους, ώστε τα παιδιά να τα τρώνε ευχάριστα. 

6.     Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίµων και διαιτολογίου λαµβάνεται το κατ’ αρχήν 
διαλαµβανόµενο στην υπ’ αριθ. Γ2α/οικ.4108/1988 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 546 τ.Β΄) ή µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

7.     Το πρόγραµµα διατροφής αναρτάται σε εµφανές σηµείο του Σταθµού και ενηµερώνονται 
οι γονείς. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και 
λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκοµικών προϊόντων κλπ. σε επαρκείς για 
τις ανάγκες ποσότητες όπως επίσης και η µη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν 
συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά  γλυκαντικές κλπ. ουσίες. 

8.      Παρέχεται η δυνατότητα στο Νοµικό Πρόσωπο και στον ∆ήµο Καλαµάτας  ή να 
παρασκευάζουν την τροφή των βρεφών και νηπίων σε Σταθµούς που θα επιλεγούν ως 
κέντρα διανοµής και τα οποία θα  µεταφέρονται µε ασφαλή τρόπο στους πλησιέστερους 
Σταθµούς ή να παρασκευάζουν την τροφή σε κάθε Σταθµό. 

  
  

Άρθρο 17 

Προσωπικό 
  
Η πλήρωση των κενών θέσεων του Ο.Ε.Υ. του Νοµικού Προσώπου γίνεται µε τις ισχύουσες 
κάθε φορά διατάξεις για το διορισµό και την πρόσληψη προσωπικού στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού. 
Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισµού του προσωπικού του Νοµικού Προσώπου είναι τα 
προβλεπόµενα από τα 37α/87, 22/90 και 50/2001 Προεδρικά ∆ιατάγµατα (ΦΕΚ 11/Α/87, 
7/Α/90, 39/Α/01), όπως ισχύουν κάθε φορά. 

  
  

Άρθρο  18 

Γενικά καθήκοντα προσωπικού 
  
Το προσωπικό των Παιδικών Σταθµών είναι υποχρεωµένο να συµβάλλει µε όλες τις δυνάµεις 
του στην εύρυθµη λειτουργία τους, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις 
του παρακολουθώντας τις επιστηµονικές εξελίξεις, και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντα που του 
αναθέτουν ευσυνείδητα. 
  
Όλο το προσωπικό του Νοµικού Προσώπου είναι υποχρεωµένο : 

1. Να γνωρίζει τα άρθρα και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας.  

2. Όλοι οι εργαζόµενοι του Νοµικού Προσώπου οφείλουν να αντιµετωπίζουν τα βρέφη και τα 
νήπια µε ηρεµία και ευγένεια.  
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3. Να συµπεριφέρεται µε ευγένεια και κατανόηση στους γονείς και κηδεµόνες των παιδιών µε 
τους οποίους διατηρεί σχέσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της δεοντολογίας του χώρου και 
του επαγγέλµατος.  

4. Να σέβεται τη δοµή της ιεραρχίας και να συνεργάζεται αρµονικά µε τους/τις 
Προϊσταµένους/ες του και το υπόλοιπο προσωπικό. 

  
 

Άρθρο  19 

Ειδικά καθήκοντα και αρµοδιότητες προσωπικού 
  
Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού του Nοµικού Προσώπου προσδιορίζονται ως εξής: 
  
Α) Καθήκοντα Προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης 

1. Είναι αρµόδιος και επιµελείται σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους  των Τµηµάτων 
(Σταθµών) για την εφαρµογή των σύγχρονων απόψεων της Παιδαγωγικής και της 
Ψυχολογίας.  

2. Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο των Τµηµάτων (Σταθµών) σε 
συνεργασία µε τους προϊσταµένους αυτών. 

3. Είναι αρµόδιος για την εύρυθµη λειτουργία του Νοµικού Προσώπου και τη τήρηση του 
Κανονισµού. 

4. Παραλαµβάνει, αποσφραγίζει, χαρακτηρίζει και µονογράφει την καθηµερινή αλληλογραφία 
του Ν.Π. και τη διανέµει στα αρµόδια τµήµατα για τις παραπέρα ενέργειες. 

5. Είναι αρµόδιος να αναθέτει καθήκοντα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε όλο το 
προσωπικό ανάλογα µε την ειδικότητά του. 

6. Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κάθε 
θέµα που αφορά  στη λειτουργία, στο προσωπικό, στους γονείς και στην υλικοτεχνική 
υποδοµή των Τµηµάτων  (Σταθµών) όπως : 

α)  Τον αριθµό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο, προκειµένου να 
διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία τους. 

β)  Το παιδαγωγικό υλικό και τον πάσης φύσεως εξοπλισµό. 

γ)  Τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων . 

δ)  Τις µετακινήσεις του προσωπικού, σύµφωνα µε τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου. 

ε)  Την καταβολή  υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Σταθµών.     

στ) Την επιµόρφωση του προσωπικού. 

ζ)  Τις συγκεντρώσεις γονέων. 

η) Την οργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών  εκδηλώσεων. 

7.      Ελέγχει και υποβάλλει  στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα αιτήµατα των Προϊσταµένων που 
αφορούν στις ανάγκες των Τµηµάτων τους (Σταθµών). 

8.      Συµµετέχει στην Επιτροπή Επιλογής νέων κτιρίων που πρόκειται να στεγάσουν Παιδικό ή 
Βρεφονηπιακό  Τµήµα ( Σταθµό ). Συνεργάζεται στενά µε τους ειδικούς επιστήµονες του 
∆ήµου Καλαµάτας (αρχιτέκτονες – πολιτικούς µηχανικούς) προκειµένου να διαπιστωθεί η 
καταλληλότητά τους και η διαµόρφωση των χώρων να είναι τέτοια που να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. 

9.      Συντάσσει, σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων (Σταθµών) το µηνιαίο 
διαιτολόγιο, αν χρειαστεί για τα βρεφικά τµήµατα ζητείται και η γνώµη  παιδιάτρου. 
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10.  Παραλαµβάνει τις αιτήσεις για εγγραφές βρεφών και νηπίων. 

11.  Συµµετέχει στην Επιτροπή επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων, η 
οποία επιτροπή εισηγείται αιτιολογηµένα στο ∆.Σ. τα παιδιά που θα γίνουν δεκτά, βάσει 
των κριτηρίων που ορίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας και τη νόµιµη αναλογία 
παιδιών – παιδαγωγών. 

12.  Προτείνει αιτιολογηµένα στο ∆.Σ τις διαγραφές βρεφών και  νηπίων. 

13. Συνεργάζεται αρµονικά µε το τµήµα ∆ιοικητικού- Οικονοµικού, το οποίο οφείλει να παρέχει 
κάθε στοιχείο για να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του Νοµικού Προσώπου και η 
επίτευξη των σκοπών του. 

14. Τηρεί όλα τα απαραίτητα  βιβλία :  

α)  Ατοµικούς φακέλους εγγραφής – διαγραφής βρεφών και νηπίων. 

β)  Ατοµικούς φακέλους προσωπικού. 

15. Παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες, στο Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού για τη 
σύνταξη του προϋπολογισµού του Ν.Π., εποπτεύει την κατάρτισή του, καθώς και 
επιµελείται για τη σωστή εκτέλεσή του και όταν παρίσταται ανάγκη, υποδεικνύει τις 
απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση των εσόδων ή την συγκράτηση δαπανών, χωρίς 
να εµποδίζεται ο σκοπός του Ν.Π. 

16. Ενηµερώνεται πλήρως για τα έσοδα – πόρους του Ν.Π. 

17. Τηρεί τη σφραγίδα του Νοµικού Προσώπου. 

18. Έχει στην κατοχή της/του  τα κλειδιά όλων των τµηµάτων του Νοµικού Προσώπου. 

19. Τηρεί τον Κανονισµό Λειτουργίας, τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π., την 
κείµενη νοµοθεσία και τις εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου. 

20. Εποπτεύει την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού. 

21. Προγραµµατίζει και εγκρίνει σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. τις 
άδειες(αναρρωτικές, κανονικές, γονικές κ.λ.π.) του προσωπικού και σε συνεργασία πάντα 
µε τις προϊσταµένες των τµηµάτων ώστε να µην δηµιουργούνται λειτουργικά προβλήµατα. 

22. Εισηγείται στον Πρόεδρο του ∆.Σ. την άσκηση πειθαρχικού δικαίου του προσωπικού, 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες. 

23. Ελέγχει και θεωρεί όλες τις καταστάσεις πληρωµής του προσωπικού του Ν.Π., τα 
χρηµατικά εντάλµατα και τα λοιπά παραστατικά, πριν υπογραφούν από τον Πρόεδρο του 
∆.Σ. 

24. Συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π. ως εισηγητής, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου. 

25. ∆εν εκτελεί καθήκοντα παιδαγωγού σε τµήµα βρεφών ή νηπίων. 

26. Μεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

27. Σε περίπτωση απουσίας του /της καθήκοντα Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ασκεί η/ο 
οριζόµενη/ος ως αναπληρώτρια/της. 

28. Ασκεί κάθε αρµοδιότητα ή ενέργεια που του ανατίθεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

  
Β) Καθήκοντα Προϊστάµενου του Τµήµατος (Σταθµού)  

1. Είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος (Σταθµού), την εφαρµογή του 
Κανονισµού Λειτουργίας και την υλοποίηση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Νοµικού Προσώπου. 
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2. Είναι υπεύθυνος για τη παροχή σωστής προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούµενα βρέφη και 
νήπια σε συνεργασία µε το παιδαγωγικό προσωπικό.  

3. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος το οποίο καταρτίζεται 
σε συνεργασία µε τον/την ∆ιευθυντή/ντρια και το παιδαγωγικό προσωπικό. 

4. Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση παιδαγωγικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών  κλπ. 
εξόδων των παιδιών. 

5. Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και µεριµνά για την ακεραιότητά τους 
ενηµερώνοντας άµεσα τους γονείς σε περίπτωση ατυχήµατος. 

6. Συνεργάζεται µε τον Παιδίατρο, Παιδοψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό σε ότι αφορά στη 
σωµατική και ψυχική υγεία των παιδιών. 

7. Εποπτεύει όλο το προσωπικό του Τµήµατος (Σταθµού) για τη σωστή εκτέλεση των 
καθηκόντων του και αναφέρει εγγράφως κάθε υπηρεσιακή παράβαση στον/στην  
∆ιευθυντή/ντρια  του Νοµικού Προσώπου. 

8. Καθορίζει το ωράριο εργασίας όλου του προσωπικού για την οµαλή λειτουργία του 
Τµήµατος (Σταθµού), σε συνεργασία µε τη ∆ιευθύντρια. 

9. Κατευθύνει και εποπτεύει την καθαριότητα όλων των χώρων και τον τρόπο σερβιρίσµατος  
και διανοµής του φαγητού. 

10. Εισηγείται στη ∆ιεύθυνση τις ανάγκες του Τµήµατος (Σταθµού) σε προσωπικό (αριθµό και 
ειδικότητες) και πάσης φύσεως εξοπλισµό, τροφίµων, ειδών καθαριότητας, επισκευής και 
συντήρησης του κτιρίου και της επιµόρφωσης του προσωπικού. 

11. Προτείνει αιτιολογηµένα στο/στη ∆ιευθυντή/ντρια του Νοµικού Προσώπου τυχόν 
διαγραφές βρεφών και νηπίων. 

12. Παραλαµβάνει από τον/την  διαχειριστή /ρια τα απαραίτητα υλικά, εκτός εκείνων που 
παραδίδονται απευθείας από τους ίδιους τους προµηθευτές (π.χ. τρόφιµα, υλικά 
καθαριότητας κ.λ.π.), για την εύρυθµη λειτουργία του Σταθµού. 

13.  Έχει την ευθύνη της αποθήκης από κοινού µε τον/την  µάγειρα/ισσα για τα τρόφιµα και 
από κοινού  µε το προσωπικό καθαριότητας για τα υλικά καθαριότητας. 

14. Είναι υπεύθυνος για τις συγκεντρώσεις προσωπικού-γονέων οι οποίες γίνονται µετά από 
συνεννόηση µε τον/την ∆ιευθυντή/ντρια  παραχωρώντας το χώρο του Τµήµατος 
(Σταθµού). 

15. Εκτελεί καθήκοντα παιδαγωγού σε τάξη βρεφών ή νηπίων. 

16. Συµπεριφέρεται στα παιδιά και στους γονείς µε ηρεµία και ευγένεια. 

17. Έχει στην κατοχή της/του τα κλειδιά του Τµήµατος που προϊσταται. 

18. Τηρεί όλα τα  απαραίτητα βιβλία:  

α)  Βιβλίο παρουσίας προσωπικού. 

β)  Βιβλίο παρουσίας βρεφών και νηπίων 

γ)  Βιβλία υλικού αποθήκης 

δ)  Βιβλίο  εξαγωγής υλικού 

19.  Το διδακτικό ωράριο της Προϊσταµένης Τµήµατος, δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) ώρες από 
το συνολικό διδακτικό της ωράριο, προκειµένου να φροντίζει για όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες, για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος (Σταθµού), εφόσον υπηρετεί βοηθός 
παιδαγωγού. 



Συνεδρίαση : 23/2007                                 Πέµπτη 12 / 07 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  471/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  37 

20.  Σε περίπτωση απουσίας του Προϊσταµένου του Τµήµατος (Σταθµού) τον αντικαθιστά ο 
αρχαιότερος υπάλληλος από το παιδαγωγικό προσωπικό. 

   
 
Γ) Παιδαγωγικό προσωπικό 

1.      Φροντίζει για την  σωστή ψυχοσωµατική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών µε 
εξατοµίκευση του ηµερήσιου προγράµµατος ανάλογα µε την ηλικία τους και τις ανάγκες 
τους. Απασχολεί τα παιδιά σύµφωνα µε το ηµερήσιο πρόγραµµα  απασχόλησης. 

2.  Αναλαµβάνει διαδοχικά όλα τα τµήµατα (τάξεις ) του Παιδικού και Βρεφονηπιακού 
Σταθµού. 

3.    Είναι υπεύθυνος και οργανώνει σε συνεργασία µε τον/την Προϊστάµενο/η τις παιδαγωγικές, 
πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εξόδους των παιδιών. 

4.      Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασµού των αιθουσών για την εφαρµογή του προγράµµατος 
µε είδη (παιχνίδια, εποπτικά µέσα, είδη χειροτεχνίας , κλπ.). 

5.      Φροντίζει για την καλή συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισµού και υλικού και 
είναι υπεύθυνος για την απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή του. 

6.      Οργανώνει το χώρο του τµήµατός του ( της τάξης) µε βάση τα επιστηµονικά δεδοµένα, 
έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η 
υγιεινή τους. 

7.      Βοηθά τα φιλοξενούµενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατοµικών  αναγκών τους. 
Παρακολουθεί την διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή 
τους. 

8.      Ενηµερώνει τους αρµοδίους και τον Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά µε την υγεία τους 
περιστατικό. 

9.    Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενηµερώνει αρµοδίως για τις καθυστερήσεις 
παιδιών στην προσέλευσή τους και τις απουσίες τους. 

10.  Λόγω της άµεσης επαφής  του µε τα  παιδιά προσφέρει σ’ αυτά µε υποµονή και στοργή 
όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς 
να δηµιουργήσουν ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εµπιστοσύνης στον εαυτό τους 
και να ανακαλύψουν τις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καµία περίπτωση και για 
οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η κακή µεταχείριση των παιδιών (εκφοβισµός 
,σωµατική ποινή). 

11.  Συνεργάζεται µε τον/την Προϊστάµενο/η  και γενικά µε όλο το προσωπικό του Σταθµού. 

12. Ενηµερώνει τον/την Προϊστάµενο/η του Τµήµατος (Σταθµού) για την καθαριότητα και την 
υγιεινή των χώρων ( στην αίθουσα, στην τουαλέτα των νηπίων, στο λουτρό των βρεφών, 
στο υπνοδωµάτιο των βρεφών, στην τραπεζαρία, στην παιδική χαρά ή αυλή κ.λ.π.). 

13.  Ενηµερώνει µία (1) φορά το µήνα τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του παιδιού 
τους και διατηρεί αρµονική σχέση µε αυτούς. 

14.  Συµµετέχει στις συγκεντρώσεις γονέων. 

15.  Υποδέχεται το πρωί και παραδίδει τα βρέφη και τα νήπια το µεσηµέρι  στους γονείς τους ή 
στο πρόσωπο που έχουν δηλώσει εγγράφως οι γονείς. 

16.  Συµπεριφέρεται στα παιδιά και στους γονείς µε ηρεµία και ευγένεια. 
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∆) 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, αντικαθιστά αυτό απευθυνόµενη στον/στην Προϊστάµενο/η του 
Σταθµού για βοήθεια και υποστήριξη. 

1. Αναλαµβάνει διαδοχικά όλες τις τάξεις του Σταθµού και είναι βοηθός της/του παιδαγωγού 
που είναι υπεύθυνη στην τάξη. 

2. Συνεργάζεται αρµονικά µε την /τον παιδαγωγό της τάξης και καταθέτει τις  προτάσεις της 
για το σχεδιασµό του παιδαγωγικού προγράµµατος. 

3. Συµµετέχει στην εκτέλεση του προγράµµατος και σε όλες τις δραστηριότητες που γίνονται 
µέσα και έξω από το Σταθµό, π.χ. εορταστικές εκδηλώσεις, παιδαγωγικά εργαστήρια, 
έξοδοι κ.λ.π. 

4.  Φροντίζει για την καλή κατάσταση, συντήρηση και ταξινόµηση των υλικών που 
χρησιµοποιούνται από τα παιδιά, παιχνίδια, πινέλα, µπογιές, χαρτικά, µαρκαδόροι, κ.λ.π. 

5. Αντικαθιστά την/τον παιδαγωγό όταν απουσιάζει, φροντίζοντας για την εκτέλεση του 
προγράµµατος και όλου του παιδαγωγικού έργου στην τάξη. 

6. Συµπεριφέρεται στα παιδιά και στους γονείς µε ηρεµία και ευγένεια. 

7. Συνοδεύει τα παιδιά µε το σχολικό αυτοκίνητο εφόσον υπάρχει. 
  
  
Ε) Ο/Η Κοινωνική Λειτουργός: 

Συµβάλλει στην πρόληψη ή αντιµετώπιση προβληµάτων των παιδιών κάθε    Σταθµού και των 
οικογενειών τους εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτό   ζητηθεί ή είναι εκ των πραγµάτων 
αναγκαία. Πραγµατοποιεί τις κοινωνικές έρευνες σε συνεργασία µε το παιδαγωγικό προσωπικό 
µε το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή. Συνεργάζεται µε τον Παιδίατρο του Σταθµού. 
  
Στ) Η Μαγείρισσα ή Μάγειρας 

1.      Είναι υπεύθυνη/ος για το µαγειρείο και την επιµεληµένη και έγκαιρη παρασκευή του 
φαγητού, σύµφωνα µε το διαιτολόγιο και το ποσοτολόγιο. Επιµελείται ιδιαιτέρως για την 
τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, εισηγούµενη/ος 
κάθε σχετικό µέτρο. 

2.      Παραλαµβάνει µαζί µε τον/την προϊστάµενο/η ή την παιδαγωγό, τα τρόφιµα ελέγχοντας 
αυστηρά την ποιότητα και την ηµεροµηνία λήξης αυτών. 

3.      Φροντίζει για την έγκαιρη τακτοποίηση των προµηθευοµένων τροφίµων, στον κατάλληλο 
χώρο αποθήκευσης και µεριµνά για την διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας του 
χώρου αυτού. 

4.      Εφαρµόζει απαρέγκλιτα το προτεινόµενο από τη ∆/νση διαιτολόγιο, χωρίς αλλαγές, εκτός 
ειδικών περιπτώσεων και µετά από συνεννόηση µε την Προϊσταµένη. 

5.      ∆ιανέµει το φαγητό, πρωινό, πρόγευµα, γεύµα, απογευµατινό, τηρώντας απαρέγκλιτα  και 
µε συνέπεια όλους τους όρους υγιεινής ( κατάλληλη ενδυµασία, µαζεµένα µαλλιά κ.λ.π.). 

6.      Φροντίζει σε συνεργασία µε τον/την Προϊστάµενο/νη και το παιδαγωγικό προσωπικό να 
σερβίρει το φαγητό, µε τρόπο που να προάγεται η αισθητική και να ενισχύεται η 
αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών. 
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7.      Αποδέχεται και διευκολύνει , σε συνεργασία µε την παιδαγωγό, τη συµµετοχή των παιδιών 
σε δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται µε τη διατροφή και εντάσσονται σε ένα 
προκαθορισµένο παιδαγωγικό πρόγραµµα. 

8.      Οφείλει να σέβεται τον ατοµικό ρυθµό κάθε παιδιού στο φαγητό, χωρίς να ασκείται καµία 
πίεση. 

9.      Παρευρίσκεται στην τραπεζαρία καθ’ όλη τη διάρκεια του µεσηµεριανού φαγητού, όταν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο από   την Προϊσταµένη. 

10.  Παραλαµβάνει καθηµερινά από τον/την Προϊστάµενο/νη ή ∆ιαχειριστή/ρια, βάσει 
υπηρεσιακού σηµειώµατος, την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ηµερήσιο φαγητό, µε 
βάσει το διαιτολόγιο και υπογράφει το σχετικό δελτίο. 

11.  Τακτοποιεί τα µαγειρικά σκεύη και είδη εστιάσεως και φροντίζει για την καλή κατάστασή 
τους ευθυνόµενος/η για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή. 

12.  Προτείνει την λήψη κάθε µέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του 
µαγειρείου. 

13.  Συµπεριφέρεται στα παιδιά µε ηρεµία και ευγένεια. 

14.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του/της µάγειρα/ισσας, τα καθήκοντά του/της 
εκτελεί ο βοηθός µάγειρα και η διοίκηση έχει την υποχρέωση να δώσει λύση. 

  
Ζ)  Η Βοηθός Μαγείρου ή Μαγείρισσας ή Τραπεζοκόµος 

1.      Φροντίζει τη διανοµή του φαγητού.  

2.      Βρίσκεται στη τραπεζαρία κατά τη διάρκεια του φαγητού και βοηθά το παιδαγωγικό 
προσωπικό όπου αυτό χρειάζεται. 

3.      Φροντίζει για τη συγκέντρωση των ειδών εστίασης µετά το τέλος του φαγητού. 

4.      Βοηθά το µάγειρα ή τη µαγείρισσα στην προετοιµασία του φαγητού και αναπληρώνει 
αυτούς σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός τους. 

  
Η)  Το Προσωπικό Καθαριότητας 

1.      Το προσωπικό καθαριότητας εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων (αίθουσες-τραπεζαρία, τουαλέτες, υπνοδωµάτιο και λουτρό βρεφών, 
βοηθητικούς χώρους, αυλές, είσοδο του Σταθµού κ.λ.π.)  εκτός εκείνων του µαγειρείου και 
της αποθήκης τροφίµων.  

2.      Έχει την ευθύνη της καθαριότητας των χώρων και των επίπλων που λερώνονται από 
παιδαγωγικές δραστηριότητες. 

3.      Σε περίπτωση που στο Σταθµό δεν υπηρετούν βοηθοί παιδαγωγών, έχει την ευθύνη της 
καθαριότητας των ειδών και σκευών που λερώνονται από παιδαγωγικές δραστηριότητες. 

4.      Φροντίζει, όταν δεν υπηρετεί βοηθός µαγείρου, µετά το τέλος του φαγητού για τη 
συγκέντρωση και µεταφορά στο χώρο του µαγειρείου των ειδών εστίασης. 

5.      Φροντίζει την καθαριότητα του χώρου της τραπεζαρίας, πριν και µετά το φαγητό. 

6.      Πλένει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα παιχνίδια, µετά από συνεννόηση µε τον /την 
Προϊστάµενο/νη και το παιδαγωγικό προσωπικό. 

7.      Συγκεντρώνει τον ιµατισµό (σεντόνια, πετσέτες, σαλιάρες κ.λ.π.) του βρεφικού και 
νηπιακού τµήµατος, φροντίζει για το πλύσιµο αυτού, το σιδέρωµα και την τακτοποίησή του 
στους ειδικούς χώρους (ιµατιοθήκη ή ντουλάπα). 

8.      Αλλάζει καθηµερινά τις πετσέτες (βρεφών και νηπίων) στα λουτρά. 
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9.      Απολυµαίνει τα είδη υγιεινής και τα σκεύη που χρησιµοποιούνται καθηµερινά, για την 
καθαριότητα και υγιεινή των βρεφών και νηπίων, όσες φορές κρίνεται αναγκαίο. 

10.  Φροντίζει για τη φύλαξη των ειδών καθαριότητας σε ασφαλές µέρος, µη προσβάσιµο στα 
βρέφη και τα νήπια και ποτέ σε κοινό χώρο µε τα τρόφιµα. 

11.   Χρησιµοποιεί υλικά καθαριότητας που παραλαµβάνει από τον/την Προϊστάµενο/νη µε 
υπηρεσιακό σηµείωµα,  το οποίο υπογράφει.  

12.  Παρευρίσκεται στην τραπεζαρία καθ’ όλη τη διάρκεια του φαγητού των παιδιών. 

13.  Συµπεριφέρεται στα παιδιά µε ηρεµία και ευγένεια.  

14.  Εκτελεί κάθε άλλη εργασία καθαριότητας σε περίπτωση  ανάγκης. 
  
Θ)  Ο Παιδίατρος  

1.      Εξετάζει κατά διαστήµατα και κατ’ ελάχιστο όριο µια φορά το δεκαπενθήµερο όλα τα 
παιδιά των Σταθµών του Νοµικού Προσώπου, και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, 
σηµειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατοµική καρτέλα κάθε παιδιού. 

2.      Παρακολουθεί συνεργαζόµενος µε τον/την  Κοινωνική Λειτουργό και τον/την Ψυχολόγο 
την ψυχοσωµατική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών. 

3.      Εισηγείται για την δυνατότητα επιστροφής στον Σταθµό παιδιού που απουσίαζε από 
σοβαρή ασθένεια µε βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκοµίζεται από τους γονείς και 
την προσωπική του εξέταση. 

4.      Υποδεικνύει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και την 
υγειονοµική κατάσταση των Σταθµών. ∆ιατηρεί σε κάθε Σταθµό πρόχειρο φαρµακείο και 
για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών 
του. 

  
Ι)  Ο/Η Ψυχολόγος  

Εφόσον υπηρετεί, παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα ψυχολογικής υποστήριξης 
παιδιών και γονέων συνεργαζόµενος στενά µε τον Παιδίατρο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και 
το παιδαγωγικό προσωπικό. Επίσης βοηθά και συµβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την 
καλύτερη απόδοση στην εργασία τους µε διαλέξεις, συζητήσεις και ιδιαίτερες συναντήσεις. 
  
Ια)  Ο Οδηγός 

Επιλαµβάνεται για την ασφαλή µεταφορά των φιλοξενούµενων παιδιών  προς και από τον 
Σταθµό, είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρηση και καθαριότητα του αυτοκινήτου του 
Σταθµού και οφείλει να τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας και τους όρους 
ασφαλούς µεταφοράς των παιδιών. Εκτελεί εξωτερικές εργασίες του Νοµικού Προσώπου στο 
µεσοδιάστηµα των µεταφορών. 

  
 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Την ∆ιοικητική και Οικονοµική εργασία του Νοµικού Προσώπου ασκούν ο        ∆ιοικητικός 
υπάλληλος και εάν δεν υπάρχει τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο προϊστάµενος του Τµήµατος 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή οριζόµενος υπάλληλος σύµφωνα µε το άρθρο 109 του 
Ν.1188/81όπως ισχύει κάθε φορά. 

Το Νοµικό Πρόσωπο έχει την δική του Ταµιακή Υπηρεσία. 
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Ιβ)  Καθήκοντα Προϊσταµένου  ∆ιοικητικού– Οικονοµικού 

1.   Είναι αρµόδιος, σε συνεργασία µε τη ∆ιευθύντρια, για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών 
τροφίµων και λοιπών δαπανών και έχει την ευθύνη για την  προµήθεια και τον έγκαιρο 
εφοδιασµό του Νοµικού Προσώπου µε τα αναγκαία τρόφιµα και λοιπά υλικά που είναι 
απαραίτητα για τη λειτουργία του. 

2.    Είναι υπεύθυνος και οφείλει να παρακολουθεί όλες τις διοικητικές πράξεις του Νοµικού 
Προσώπου. 

3.   Επιµελείται την εκκαθάριση και τη πληρωµή κάθε δαπάνης και εκδίδει τα σχετικά εντάλµατα 
πληρωµών. 

4.     Επιµελείται τη σύνταξη µισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού και φροντίζει για την 
εκκαθάριση µισθών, επιδοµάτων, προσαυξήσεων κλπ.  του προσωπικού. 

5.   Φροντίζει για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς 
φορείς, στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

6.       Φροντίζει για την επίδοση των µηνιαίων αναλυτικών µισθοδοτικών καταστάσεων σε κάθε 
εργαζόµενο του Νοµικού Προσώπου. 

7.   Συγκεντρώνει και ελέγχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε δαπάνης, µε βάση τα 
οποία εκδίδει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, τα οποία συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ , γνωστοποιώντας τα και στην Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης του Ν.Π.  

8.      Συνεργάζεται µε τον/την ∆ιευθυντή/ντρια για τη κατάρτιση του προυπολογισµού-
απολογισµού-ισολογισµού, εισηγούµενος εγκαίρως τυχόν αναµόρφωσή του. 

9.     Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των λογαριασµών του Νοµικού Προσώπου και τη φύλαξη 
και ταξινόµηση όλων των δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωµών. 

10.   Είναι υπεύθυνος για όλα τα βιβλία διαχείρισης στα οποία καταχωρούνται όλες από τον 
νόµο οι απαιτούµενες εγγραφές. 

11.   Εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται. 

  
Ιγ)  ∆ιοικητικός – Οικονοµικός  υπάλληλος (∆ιαχειριστής) 

Ο ανωτέρω υπάλληλος ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα: 

1.      Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασµό των Σταθµών µε τα 
αναγκαία τρόφιµα και λοιπά υλικά . 

2.     Παρακολουθεί την εκτέλεση κάθε παραγγελίας, µέχρι και την παραλαβή των 
παραγγελθέντων ειδών.  

3.   Συντάσσει τις µισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των Σταθµών και υπολογίζει µε 
βάση τις ισχύουσες διατάξεις τυχόν πρόσθετες αµοιβές (υπερωρίες κλπ.)  που προκύπτουν. 

4.      Είναι υπεύθυνος για την επίδοση των  µηνιαίων (αναλυτικών) µισθοδοτικών καταστάσεων 
σε κάθε εργαζόµενο του Νοµικού Προσώπου. 

5.   Είναι υπεύθυνος για την τήρηση γενικά των λογαριασµών του Νοµικού Προσώπου τη 
συγκέντρωση των παραστατικών στοιχείων, όλων των δικαιολογητικών εισπράξεων και 
πληρωµών έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος των εσόδων και εξόδων σε οποιοδήποτε 
χρόνο. 

6.      Εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται. 

7.     Τηρεί το πρωτόκολλο αλληλογραφίας του Νοµικού Προσώπου, εκτός του εµπιστευτικού. 
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Ιδ) Γραµµατειακή   Υποστήριξη     ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  και Προέδρου. 

1. Συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ  και µε τον/την ∆ιευθυντή/ντρια του Νοµικού 
Προσώπου για την κατάρτιση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης του ∆.Σ  και 
επιµελείται για την ενηµέρωση-κοινοποίηση αυτών στους Συµβούλους του ∆.Σ. 

2. Επιµελείται την κοινοποίηση των αποφάσεων του ∆.Σ προς όλους τους ενδιαφερόµενους. 

3.      ∆ιεξάγει την αλληλογραφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου αυτού,  σε 
συνεργασία µε τον/την ∆ιευθυντή/ντρια και τηρεί το αρχείο της. 

4.      Τηρεί ηµερολόγιο των συναντήσεων-συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
προσωπικών συναντήσεων του Προέδρου του ∆.Σ. 

5.      Παραλαµβάνει από τους Υπηρεσιακούς  παράγοντες τα έγγραφα που πρέπει να 
υπογραφούν από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 

6.      Τηρεί σε συνεργασία µε τον/την ∆ιευθυντή/ντρια το αρχείο του Νοµικού Προσώπου. 

7.      Επιµελείται τη γραµµατειακή υποστήριξη του ∆.Σ και την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

8.      ∆ιεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που του αναθέτει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ο Πρόεδρος 
και η οποία δεν εντάσσεται στην αρµοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του Νοµικού 
Προσώπου. 

   

Άρθρο  20 

Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό 

1.      Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Νοµικού Προσώπου 
καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και είναι ανάλογες µε το ωράριο 
εργασίας κάθε ειδικότητας  και τις ώρες λειτουργίας του Σταθµού. 

2.      Απαγορεύεται η αποµάκρυνση του προσωπικού από το Σταθµό κατά τις εργάσιµες ώρες. 
Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται 
ολιγόωρη αποµάκρυνση του υπαλλήλου, µετά από ειδική άδεια του/της Προϊσταµένου/νης 
τους Τµήµατος (Σταθµού). Η απουσία αυτή θα καταγράφεται στο παρουσιολόγιο του 
προσωπικού. 

3.      Οι υπάλληλοι που έχουν την ευθύνη της αγωγής και φροντίδας των παιδιών  και ασκούν 
καθήκοντα των κλάδων Νηπιαγωγών ή Βρεφονηπιοκόµων  βάσει του Ν.1836/89 αρ. 45  
εργάζονται 6 ώρες ηµερησίως. Όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι συµπληρώνουν 7:30 ώρες 
εργασίας ηµερησίως. 

α) Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού ορίζεται από      τον/την 
Προϊστάµενο/η του Σταθµού, µετά από συνεργασία µε το προσωπικό. Οποιαδήποτε 
όµως κατανοµή πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τα κάτωθι : 

β) Ανά πάσα στιγµή λειτουργίας του Σταθµού πρέπει να βρίσκεται σε αυτόν    υπάλληλος 
του παιδαγωγικού προσωπικού. 

γ) Στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Καλαµάτας το ωράριο του παιδαγωγικού προσωπικού 
ορίζεται έτσι ώστε η υποδοχή και η αναχώρηση των βρεφών και των νηπίων να γίνεται 
χωριστά. Πρέπει να είναι δύο (2) παιδαγωγοί στο πρωινό ωράριο και δύο στο 
απογευµατινό (ένας για τα βρέφη και ένας για τα νήπια).   

δ) Ο µάγειρας προσέρχεται στις 6:45 ή 7:00 το πρωί και ο βοηθός µάγειρα στις    8:30. 

ε) Οι υπάλληλοι του κλάδου προσωπικού καθαριότητας προσέρχονται ο ένας στις 6:45 ή 
7:00 το πρωί και ο άλλος στις 8:30 εκ περιτροπής. Το πρωινό ωράριο έχει αυτός που 
είναι στα βρεφικά τµήµατα (όπου υπάρχουν) και εκ περιτροπής αναλαµβάνουν την 
καθαριότητα των βρεφικών και νηπιακών τµηµάτων. 
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4. Στις  περιπτώσεις που έστω και ένα από τα παιδιά των υπαλλήλων µητέρων των Σταθµών 
είναι γραµµένα στη δύναµή τους οι υπάλληλοι αυτοί δεν δικαιούνται του µειωµένου 
ωραρίου εργασίας, ως µητέρες. 

Επίσης δεν δικαιούνται  µειωµένου ωραρίου εργασίας, όσες από τις µητέρες υπαλλήλους 
των Σταθµών έχουν γράψει στη δύναµη άλλου Σταθµού από εκείνον που υπηρετούν έστω 
και ένα από τα παιδιά τους, ενώ δεν υπήρχαν λόγοι αντικειµενικής δυσκολίας που να 
επέβαλαν την εγγραφή του στο Σταθµό αυτό και όχι στο Σταθµό που υπηρετούν.  

Στις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε  λόγο δεν είναι κανένα παιδί γραµµένο στη δύναµη 
του Σταθµού που υπηρετούν ή είναι γραµµένο έστω και ένα από τα παιδιά τους στη 
δύναµη άλλου Σταθµού, για λόγους όµως αντικειµενικής δυσκολίας, τότε δικαιούνται 
µειωµένου ωραρίου εργασίας ως ακολούθως : 

α) Οι υπάλληλοι των Κλάδων Βρεφονηπιοκοµίας ή Νηπιαγωγών (Προσωρινός)  µισής ώρας 
την ηµέρα, εφόσον τα παιδιά τους είναι ηλικίας µέχρι  δύο (2) ετών. 

β)  Το λοιπό προσωπικό, δύο ώρες την ηµέρα εφόσον τα παιδιά τους είναι ηλικίας µέχρι 
δύο (2) ετών και µιας ώρας την ηµέρα εφόσον αυτά είναι ηλικίας µέχρι τεσσάρων (4) 
ετών. 

7.      Το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα 
φιλοξενούµενα παιδιά. Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έµµεση µισθολογική παροχή του 
προσωπικού, αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της οµαλής λειτουργίας του Σταθµού. 
Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό φαγητού σε χρήµα ή σε είδος ή 
η χωριστή παρασκευή φαγητού για το προσωπικό. 

                                                 
Άρθρο 21 

Προϋπολογισµός- ∆ιαχείριση- Έργα-Προµήθειες 

1.      Η ταµιακή υπηρεσία διεξάγεται από το Νοµικό Πρόσωπο. 

2.      Ο Προϋπολογισµός εσόδων και εξόδων του Νοµικού Προσώπου του παρόντος Κανονισµού 
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.      Η  εκτέλεση του προϋπολογισµού κάθε οικονοµικού έτους προσδιορίζεται από  τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

4.      Ο Προϋπολογισµός καταρτίζεται και  ψηφίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού 
Προσώπου και εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας µε ανάλογη εφαρµογή 
όλων των σχετικών µε τις εγκρίσεις προϋπολογισµού διατάξεων. 

5.      Οι διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ήµους σχετικά  µε τον προϋπολογισµό, τον 
απολογισµό, την ταµιακή υπηρεσία, τα δάνεια, την περιουσία και την εν γένει διαχείριση 
εφαρµόζονται και στο Νοµικό Πρόσωπο του παρόντος Κανονισµού. 

6.      Για τα έργα και τις µελέτες έργων του Νοµικού Προσώπου του παρόντος Κανονισµού 
εφαρµόζονται οι διατάξεις περί έργων και µελετών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

7.      Οι προµήθειες του Νοµικού Προσώπου του παρόντος Κανονισµού εκτελούνται σύµφωνα 
µε τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών των Ο.Τ.Α. 

8.      Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού στην διάρκεια του οικονοµικού έτους το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να µεριµνά για την 
κάλυψη των δαπανών που αποσκοπούν στη βασική εκπλήρωση του σκοπού του Νοµικού 
Προσώπου και να ενεργεί την εν γένει διαχείριση µε πιστή τήρηση των διαδικασιών που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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Άρθρο  22 

Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθµών και δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό ρυθµίζεται µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου και σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις. 
  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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 19. Σπίνος Γεώργιος 

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 26 Ιουλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


