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Απόσπασμα
Από τα πρακτικά της 3ης συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
έτους 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρ. απόφασης 64
Λήψη απόφασης για τον Κανονισμό
Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών Π. Φαλήρου.

Στο Παλαιό Φάληρο στην έδρα του ΝΠΔΔ επί της οδού Τερψιχόρης 88 &
Πλειάδων ( Α΄ όροφος ), σήμερα την 10η Mαρτίου 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 18.00
συνεδρίασε τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρωτ.
203/4.03.2015 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος του
Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με
αυτές του άρθρου 240 του ιδίου νόμου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των
έντεκα ( 11 ) μελών ήταν παρόντες εννιά (9 ), ήτοι:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
(Πρόεδρος )
ΦΑΚΙΟΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(Αντιπρόεδρος )
ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΠΟΠΗ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΔΑΦΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: 4ο

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος εισηγείται τη λήψη απόφασης για τον Κανονισμό Λειτουργίας
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Π. Φαλήρου κατόπιν του Πρότυπου Κανονισμού
Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 497/22-4-2002/τ. Β΄).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- τις διατάξεις του άρθρου 234 και 240 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ. )
- την εισήγηση του Προέδρου
- τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ 497/22-4-2002/τ. Β΄)
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Π. Φαλήρου ως
κατωτέρω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»

Άρθρο 1
Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που είναι κυρίαρχα χώρος αγωγής και
ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν:
• Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα
επιστημονικά δεδομένα.
• Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά,
συναισθηματικά και κοινωνικά.
• Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το
πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
• Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε
θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
• Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το
οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
• Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν
τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Άρθρο 2
Όργανα διοίκησης
1. Τo νομικό πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μαζί με
τους αναπληρωτές του ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δημοτικοί σύμβουλοι, δημότες που
έχουν ανάλογη επαγγελματική και κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με
το σκοπό των νομικών προσώπων. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν και
εκπρόσωποι των γονέων των παιδιών που φιλοξενούνται στο νομικό πρόσωπο
όπως επίσης και εκπρόσωποι των εργαζομένων σε αυτό, οι οποίοι ορίζονται κατά
τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος.

3. Το νομικό πρόσωπο και οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του υπάγεται
στην εποπτεία του Ο.Τ.Α. που το συνέστησε, εφαρμοζομένων αναλογικά των
διατάξεων του Π.Δ/τος 410/1995.
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου είναι μέλος αιρετό
ή μη που ορίζεται από τον Δήμαρχο
Ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου
ένα από τα μέλη αυτού.
Άρθρο 3
Συμμετοχή γονέων και εκπροσώπων των εργαζομένων
1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου μετέχει ένας εκπρόσωπος των
γονέων των φιλοξενουμένων παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς που καλύπτει το νομικό πρόσωπο, ο οποίος υποδεικνύεται με τον
αναπληρωτή του από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ή εκλέγεται από
ψηφοφορία.
2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου επίσης μετέχει ένας
εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού αυτού προσώπου που υποδεικνύεταιεκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από ειδική συνέλευση στην οποία παίρνει
μέρος το σύνολο των εργαζομένων στο νομικό πρόσωπο.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις
1. Το Διοικητικό 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 το νόμο και τον παρόντα
Κανονισμό.
2. Το Διοικητικό 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. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος ή
κωλυόμενου αυτού ο Αντιπρόεδρος, υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό
Συμβούλιο σε συνεδρίαση εντός έξι ημερών από την υποβολή της σχετικής
αίτησης.
3. Το Διοικητικό 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 τρεις τουλάχιστον
ολόκληρες ημέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση. Η πρόσκληση δεν
απαιτείται εφόσον έχουν καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
τακτές ημέρες συνεδριάσεων γνωστές στα μέλη.
4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατούν να συμμετάσχουν στη
συνεδρίαση υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Γραμματεία του Διοικητικού
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 Διοικητικού
Συμβουλίου, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού 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 μελών του.
6. Το Διοικητικό 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 Διοικητικού 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 με δήλωσή του.
7. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 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 Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστές από τη λήψη τους
και κοινοποιούνται άμεσα στον οικείο Ο.Τ.Α. και όπου αλλού από το νόμο ορίζεται.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
β) Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγείται τα θέματα που
είναι για συζήτηση
γ) Παρακολουθεί και κατευθύνει τη λειτουργία του νομικού προσώπου σύμφωνα
με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις κατευθύνσεις του Ο.Τ.Α. που
έχει συστήσει το νομικό πρόσωπο
δ) Προΐσταται των υπηρεσιών του νομικού προσώπου, εκδίδει τις πράξεις που
αφορούν το προσωπικό του και είναι πειθαρχικά Προϊστάμενος αυτού.
ε) Εγκρίνει την ενέργεια δαπανών που έχουν αποφασισθεί από το Δ.Σ. και εκδίδει
τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών του νομικού προσώπου.
στ) Εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο σε κάθε δικαστήριο και δημόσια αρχή.
Υπογράφει τα έγγραφα και τις συμβάσεις του νομικού προσώπου.
ζ) Αποφασίζει για τη λήψη εκτάκτων μέτρων και υποβάλλει τις σχετικές αποφάσεις
για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Τον Πρόεδρο εφόσον κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 6
Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών
1. Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα
τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου,
απαγορευομένης 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 δεν εγκυμονεί κινδύνους και εφόσον ο
Σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή.
Ειδικότερα στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας
από 18 μηνών έως 2,5 ετών, στους Νηπιακούς από 2,5 ετών έως την ηλικία
εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο. Στους δε μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από
18 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο. Αναγκαία προϋπόθεση

εγγραφής των παιδιών στα νηπιακά τμήματα είναι να αυτοεξυπηρετούνται σε
θέματα τουαλέτας.

2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά θα είναι παιδιά δημοτών
χωρίς να αποκλείεται και η 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 και θα καταβάλλει ειδικά δίδακτρα.
3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζομένων γονέων και τα παιδιά
οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη
φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (όπως π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα
γονέα, παιδιά αγάμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που
προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων
οικογενειών, ανέργων γονέων).
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να εγγραφούν κατ΄ εξαίρεση παιδιά γονέων με
υψηλά εισοδήματα, εφ΄όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι (δωρεές σε είδος ή άλλη
προσφορά που είναι προς όφελος του Ν. Π.)
4. Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς
απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του
κηδεμόνα του παιδιού.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) Ληξιαρχικη πράξη γέννησης του παιδιού
δ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να
εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό
του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο ενσήμων τουλάχιστον 3 μηνών
μέσα στο έτος προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται αντίγραφο δήλωσης επιτηδεύματος στη
ΔΟΥ η βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές.

ε) Για τους ανέργους βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και ένσημα από την
τελευταία εργασία αυτών
στ) 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
φυματοαντίδρασης.
ζ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού
έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
η) Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.
θ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
ι) 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.
5. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους
και μέχρι τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, για τυχόν υφιστάμενες κενές θέσεις.
Συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση στην οποία μετέχει και
το παιδαγωγικό προσωπικό και αφού προβεί σε εξέταση των αιτήσεων, αποφασίζει
για την επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών η οποία αναρτάται στα κατά τόπους
τμήματα.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου μπορεί να εγγράφει παιδιά και
πέρα από τη δυναμικότητα των λειτουργούντων Παιδικών Βρεφονηπιακών
Σταθμών και μέχρι ποσοστού 20% επ' αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο
από τις διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι.
Τα παιδιά του προσωπικού του νομικού προσώπου γίνονται δεκτά πέρα της
δυναμικότητας υπολογιζόμενα στο ποσοστό 10% εφόσον πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις.

Τα παιδιά των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσωπο αλά και στον Δήμο
μας απαλλάσονται από την καταβολή διδάκτρων.
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της
ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.
Άρθρο 7
Διακοπή φιλοξενίας
1. Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς των νομικών προσώπων ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του νομικού προσώπου και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω
περιπτώσεις:
α) Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.
β) 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 ειδικό γιατρό.
γ) Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή εφόσον
αυτή προβλέπεται για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να
υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να
καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.
δ) Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους
γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας
του Σταθμού ή με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας
ε) Όταν κατ' εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μηνός (συνεχόμενα)
απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό.
στ) Τα οφειλόμενα δίδακτρα είναι απαιτητά μέσω χρηματικών καταλόγων.
Άρθρο 8
Πόροι του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τον κοινωνικό
χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσιών, μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής
μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων
παιδιών, σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα.
Στην περίπτωση επιβολής οικονομικής εισφοράς, αυτή πρέπει να γνωστοποιείται με
ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για
εγγραφή.
Με την ίδια απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζει τις περιπτώσεις των
οικογενειών που θα καταβάλλουν την οικονομική εισφορά μειωμένη, τη
δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή της οικονομικής εισφοράς ή και τη
διαγραφή κάποιων οφειλών λόγω ειδικών καταστάσεων. Ακόμη σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και εφόσον κάποιος γονέας προσφέρει εθελοντική εργασία ή
επιστημονική ή καλλιτεχνική υποστήριξη, μπορεί να γίνει μείωση ή απαλλαγή με
ειδική απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 9
Λειτουργία Σταθμών
1. Η λειτουργία των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η
Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες,
δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
2. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και της 5ης Ιανουαρίου
καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
3. Οι Σταθμοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των
Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου ή της Κοινότητας που
λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος.

4. Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από την 07:00 ώρα
ώρα.

και λήγει την 15:45

Άρθρο 10
Συγκρότηση Σταθμών σε τμήματα
1. Κάθε Βρεφικός Σταθμός πρέπει να συγκροτείται:
α) Από τμήματα βρεφών 18 μηνών 2 ετών
β) Από τμήματα βρεφών 2 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 4.5 ετών
3.Σε κάθε Βρεφικό τμήμα φιλοξενούνται 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.
Άρθρο 11
Ιατρική παρακολούθηση
1. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση όλου του
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
σε τακτικό χρονικό διάστημα σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο, εφοδιάζεται δε με
ειδικό πιστοποιητικό υγείας που θεωρείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.
Εθελοντικά και αμισθοί μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οδοντίατροι,
παιδίατροι,
ψυχολόγοι,
λογοθεραπευτές,
εργασιοθεραπευτές,
κοινωνικοί
λειτουργοί, εφόσον σχετικό αίτημά τους εγκριθεί από Δ.Σ.

Άρθρο 12
Ημερήσια απασχόληση παιδιών
1. Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική
ψυχοσωματική ανάπτυξη.
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
πειθαρχικής ή 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. Ενδεικτικά το πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών
είναι:
α) Για τα βρέφη:
7:00 π.μ. 8:40 π.μ.: Προσέλευση βρεφών.
Ικανοποίηση ατομικών αναγκών, ανάπαυση ή ελεύθερη απασχόληση.
9:00 π.μ. 9:30 π.μ.: Πρωινό
9:30 π.μ. 12:00 π.μ.: Ατομικά προγράμματα για εξέλιξη του παιδιού στην
κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και κινητική του ανάπτυξη και υποβοήθηση
κατάκτησης αυτονομίας.

12:00 π.μ. 13:00 μ.μ.: Προετοιμασία για φαγητό.
13:00 μ.μ. 13:30 μ.μ.: Αποχώρηση
13:30 μ.μ. 15:05 μ.μ.: Υπνος μεσημεριανός.
15:10 μ.μ. 15:45 μ.μ.: Aποχώρηση β΄
15:45 μ.μ. 16:00 μ.μ.: Προετοιμασία χώρου τακτοποίηση
β) Για τα νήπια: 7:00 π.μ. 8:30 π.μ.: Υποδοχή των παιδιών.
Ο παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωματωθούν σε ομάδες
παιχνιδιού ή απασχόλησης στις «παιδαγωγικές γωνιές δραστηριοτήτων»
συμβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων (βιβλίου κ.λ.π.) ή τους προτείνει
απασχόληση με το οικοδομικό κατασκευαστικό υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό.
8:30 π.μ. 9:00 π.μ.: (Προσευχή) Ύμνος στο Δημιουργό και τη φύση.
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.
9:00 π.μ. 9:30 π.μ.: Πρωινό.
Τα παιδιά με ομάδες εργασίας συμμετέχουν στο σερβίρισμα και στην τακτοποίηση
της τραπεζαρίας.
9:30 π.μ. 10:00 π.μ.: Ο παιδαγωγός προγραμματίζει και συζητά με τα παιδιά τις
δραστηριότητες της ημέρας.
Μουσικοκινητικές ρυθμικές δραστηριότητες, ασκήσεις χώρου.
10:00 π.μ. 11:30 π.μ.: Παράλληλα ή μεμονωμένα εργαστήρια ζωγραφικής,
κολλητικής, κουκλοθεάτρου, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, πηλού, κηπουρικής,
μαγειρικής, οικολογικού πειραματισμού κ.λ.π. ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του
ίδιου χαρακτήρα.
11:30 π.μ. 12:00 π.μ.: Προετοιμασία για το μεσημεριανό (ατομική υγιεινή).
Ελεύθερη απασχόληση στις «γωνιές», ή ομαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην
αυλή, ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Προανάγνωση Προγραφή Προαρίθμηση.
12:00 π.μ. 13:00 μ.μ.: Μεσημεριανό φαγητό.
Τα παιδιά με ομάδες εργασίας συμμετέχουν στο σερβίρισμα και την τακτοποίηση
της τραπεζαρίας. Ατομική υγιεινή μετά το φαγητό βούρτσισμα δοντιών.
13:00 μ.μ. 13:30 μ.μ.: Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς.
Ήσυχες δραστηριότητες (άκουσμα μουσικής, αφήγηση παραμυθιού, μυθοπλασία,
τραγούδι,
διάβασμα
βιβλίου).
Δραστηριότητες
στις
γωνιές
γνώσεων
πληροφόρησης. Παιχνίδια με το λόγο. Προαναγνωστικές ασκήσεις. Παιχνίδια για
την εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας των παιδιών. Παντομίμα. Αυτοσχεδιασμοί,
φαντασία.
13:30 μ.μ.15:00 μ.μ.: Ανάπαυση.
15:00 μ.μ.15:45 μ.μ.: Σταδιακή αποχώρηση
Τακτοποίηση των τάξεων.
Το παραπάνω πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιμέρους
ηλικίας.
Στα τμήματα των παιδικών σταθμών μπορούν να πραγματοποιούνται
δραστηριότητες γυμναστικής, αγγλικών, μουσικής ή άλλες, με εξωτερικούς
συνεργάτες μετά την σύμφωνη γνώμη των γονέων και για όσους επιθυμούν
Άρθρο 13
Διατροφή παιδιών
1. Στα βρέφη και τα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και
ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα). 2. Το διαιτολόγιο των
παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την
υγιεινή διατροφή των παιδιών.
Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και διαιτολογίου λαμβάνεται το κατ' αρχήν
διαλαμβανόμενο στην υπ' αριθμ. Γ2α/οικ.4108/1988 Απόφαση Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 546 τ.Β).
Το πρόγραμμα διατροφής αναρτάται σε εμφανές σημείο του Σταθμού και
ενημερώνονται σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την χορήγηση

στα παιδιά αρίστης ποιότητας νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος,
γαλακτοκομικών προϊόντων,ψαριών πρόσφατης καταψύξεως κ.λ.π. σε επαρκείς
για τις ανάγκες τους ποσότητες όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής
που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές κ.λ.π. ουσίες.
3. Η τροφή των βρεφών και νηπίων παρασκευάζεται στους σταθμούς.
Άρθρο 14
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 Διατάγματα
(ΦΕΚ 11/Α/87, 7/Α/90, 39/Α/01), όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 15
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.
Άρθρο 16
Ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού
Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού του νομικού προσώπου προσδιορίζονται
ως εξής:
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλ.
Φαλήρου»
1. Προΐσταται, εποπτεύει και ελέγχει την αποτελεσματική λειτουργία όλων των
Τμημάτων, Γραφείων και Υπηρεσιών που υπάγονται στο Νομικό Πρόσωπο
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» και υπό την έννοια
διεύθυνση και τον έλεγχο αυτού ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα
των υπηρεσιών , τμημάτων και γραφείων.
2.Είναι υπεύθυνος και μεριμνά για την εύρυθμή λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ., την
τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του, των σχετικών νόμων και διατάξεων και
την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Προέδρου.
3.Εποπτεύει ,συντονίζει και κατευθύνει το Παιδαγωγικό έργο των Τμημάτων
Προσχολικής Αγωγής.
4.Είναι αρμόδιος και επιμελείται σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του
Ν.Π.Δ.Δ. για την εφαρμογή των σύγχρονων απόψεων της Παιδαγωγικής και της
Ψυχολογίας.
5. Εισηγείται στο Πρόεδρο του ΝΠΔΔ κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία, το
προσωπικό, τους γονείς και την υλικοτεχνική υποδομή του όπως:
• τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο ,
προκειμένου να
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του
• το παιδαγωγικό υλικό και πάσης φύσεως εξοπλισμό
• τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων
την επιμόρφωση του προσωπικού
6.Συγκεντρώνει, παρακολουθεί και κοινοποιεί στις αρμόδιες
υπηρεσίες του
Ν.Π.Δ.Δ., τους Νόμους τα Διατάγματα των Διοικητικών και των Δικαστικών
αποφάσεων που κοινοποιούνται στο Ν.Π.Δ.Δ.
7.Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία την αποσφραγίζει και την
χαρακτηρίζει με την μονογραφή του σύμφωνα με το περιεχόμενό της στην
ανάλογη υπηρεσία για την εν συνεχεία διανομή της.

8.Θεωρεί μελέτες προμηθειών, μεταφορών , εργασιών για τις οποίες δεν
απαιτούνται λόγω της φύσης τους Τεχνικές γνώσεις.
9.Ελέγχει τα εντάλματα πληρωμής πριν την διαβίβαση τους στον πρόεδρο για την
τελική υπογραφή, υπογράφει δε αυτά ελλείψει ή απουσία Διοικητικού υπαλλήλου.
10.Ελέγχει και θεωρεί όλα τα έγγραφα των υφισταμένων του και είναι
συνυπεύθυνος για την νομιμότητα και πληρότητα αυτών πριν τη διαβίβασή τους
στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ..
11.Έχει την ευθύνη σύνταξης και κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης του
Ν.Π.Δ.Δ.
12.Εγκρίνει και υπογράφει τα αιτήματα των προϊσταμένων όλων των υπηρεσιών
του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορούν τις ανάγκες των τμημάτων τους.
13.Ενημερώνεται από τους προϊσταμένους όλων των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ., για
την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού και εγκρίνει τις άδειες αυτού ώστε να μη
δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στο Ν.Π.Δ.Δ..
14.Συγκαλεί όλο το προσωπικό για ενημέρωση , καθοδήγηση και προγραμματισμό
με την έναρξη του Σχολικού Έτους.
15.Συμμετέχει στην ειδική επιτροπή επιλογής των εγγραφόμενων βρεφών και
νηπίων που συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
16.Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τους Προϊστάμενους των Τμημάτων
Προσχολικής Αγωγής προκειμένου να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η
ενημερωτική συγκέντρωση των νέων γονέων αμέσως μετά τις εγγραφές των
νηπίων.
17.Συμμετέχει στην ειδική επιτροπή επιλογής νέων κτιρίων που θα στεγάσουν νέα
Τμήματα Προσχολικής Αγωγής ή που θα μεταστεγάσουν από τα υπάρχοντα.
18.Συμμετέχει στην ειδική επιτροπή
κατάρτισης ενιαίου διαιτολογίου για τα
Τμήματα Προσχολικής Αγωγής που συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
19.Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τους Προϊστάμενους όλων των υπηρεσιών
του Ν.Π.Δ.Δ. σε θέματα που αφορούν την οργάνωση και απλούστευση των
διαδικασιών για την καλύτερη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ..
20.Συνεργάζεται με τους Προϊστάμενους όλων των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. για
την σύνταξη του Προϋπολογισμού, οι οποίοι εισηγούνται τις ανάγκες της
υπηρεσίας τους και ολοκληρώνει αυτόν σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του
Γραφείου Διοικητικού –Οικονομικού.
21.Συνεργάζεται αρμονικά με το Γραφείο Προέδρου & Διοικητικού Συμβουλίου,με
το Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και το Γραφείο Γραφείο Οικονομικών
Υπηρεσιών τα οποία οφείλουν να παρέχουν κάθε στοιχείο ,για να διασφαλισθεί η
εύρυθμη λειτουργία των Σταθμών και η επίτευξη των σκοπών τους.
22.Επιβλέπει την τήρηση όλων των απαραίτητων βιβλίων και τηρεί την σφραγίδα
του Ν.Π.Δ.Δ..
Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο.
23.Αναθέτει πρόσθετη εργασία στους υπαλλήλους ,κατά την κρίση του, όταν
παρίσταται ανάγκη για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.
24.Είναι συνυπεύθυνος από κοινού με όλο το προσωπικό για κάθε απώλεια ή
αδικαιολόγητη καταστροφή του υλικού του Νομικού Προσώπου.
25.Συνεργάζεται αρμονικά με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.
26.Φροντίζει για την συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και γενικότερα Διεθνούς ενδιαφέροντος.
Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Νομικού Προσώπου
Ο Προϊστάμενος μιας οργανικής μονάδας (Διεύθυνσης, Τμήματος, ή Γραφείου)
ευθύνεται έναντι του αμέσως υπερκείμενου διοικητικού επιπέδου για την
αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της υπηρεσίας,
προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί μέρους
δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Νομικού
Προσώπου με βάση τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης. Ειδικότερα ο
προϊστάμενος της οργανικής μονάδας:

1) Διατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο,
τους στόχους και τα προγράμματα δράσης καθώς και τον προϋπολογισμό,
σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες.
2) Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των
ιεραρχικά ανωτέρων διοικητικών επιπέδων.
3) Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται
στον υπηρεσιακό μηχανισμό μετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Μεριμνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο
των δραστηριοτήτων με τρόπο ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα
προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.
5) Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της
διοικητικής ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου
δυναμικού και των τεχνικών μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των
δημοτών και την καλύτερη ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές ανάγκες.
6) Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της
διοικητικής
ενότητας, μεριμνώντας για την ανάπτυξη και
επιμόρφωσή του, τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών
σχέσεων.
7) Ετοιμάζει τον απολογισμό των προγραμμάτων δράσης της διοικητικής
ενότητας και τον αντίστοιχο οικονομικό απολογισμό σε συνεργασία με τις
οικονομικές υπηρεσίες.
8) Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της
διοικητικής μονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες
υπηρεσιακές μονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για
τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
9) Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον
προϊστάμενο του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις
συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών.
10) Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων
των κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωση του
στα σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και
αιτιολογημένης ενημέρωσης του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου.
11) Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των
υπαλλήλων της διοικητικής ενότητας που εποπτεύει.
12) Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε
περιπτώσεις παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που
εποπτεύει. Εισηγείται συστήματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις
προσφερόμενες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου.
13) Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του Νομικού
Προσώπου ή του Δήμου για τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των
λειτουργιών.

14) Συνεργάζεται με φορείς εκτός Νομικού Προσώπου που σχετίζονται με τις
λειτουργίες της διοικητικής ενότητας.
15) Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής
μονάδας του.
16) Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας και
τις εξελίξεις στον τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν
σχέση με τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενημερώνει το
προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών διατάξεων, την
εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής
ενότητας στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
1. Παιδαγωγικό Προσωπικό:
α) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των
παιδιών με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και
τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα
απασχόλησης.
β) Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του
προγράμματος με είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας, χαρτικά κ.λ.π.).
γ) Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους
αναγκών. Παρακολουθεί την διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την
αυτοεξυπηρέτησή τους.
δ) Ενημερώνει τους αρμοδίους για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία τους
περιστατικό.
ε) Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για τις
καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευσή τους είτε στις απουσίες τους.
στ) 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 σ' αυτά ικανότητα συγκέντρωσης,
αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές
τους. Σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η κακή
μεταχείριση των παιδιών (εκφοβισμός, σωματική ποινή).
ζ) Ενημερώνει μία (1) φορά το μήνα τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη
του παιδιού τους και διατηρεί αρμονική σχέση με αυτούς.
2. Βοηθός Παιδαγωγού: Βοηθάει το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου σε
όλα τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις οδηγίες που παίρνει από αυτό. Στην
περίπτωση απουσίας του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου, αντικαθιστά
αυτό απευθυνόμενη στον Υπεύθυνο του Σταθμού για βοήθεια και υποστήριξη.
3. Η Μαγείρισσα ή Μάγειρας:
α) Είναι υπεύθυνη/ νος για το μαγειρείο και την επιμελημένη και έγκαιρη
παρασκευή του φαγητού, σύμφωνα με το διαιτολόγιο. Επιμελείται ιδιαιτέρως για
την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού,
εισηγούμενη/ νος κάθε σχετικό μέτρο.
β) Παραλαμβάνει καθημερινά από το Διαχειριστή βάσει υπηρεσιακού σημειώματος
την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ημερήσιο φαγητό με βάση το διαιτολόγιο και
υπογράφει το σχετικό δελτίο.
γ) Τακτοποιεί τα μαγειρικά σκεύη και είδη εστιάσεως και φροντίζει για την καλή
κατάστασή τους ευθυνόμενη/ νος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή.
δ) Προτείνει την λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή
λειτουργία του μαγειρείου.
4. Η Βοηθός Μαγείρου ή Μαγείρισσας ή Τραπεζοκόμος φροντίζει τη διανομή του
φαγητού, βοηθά το παιδαγωγικό προσωπικό στη διανομή του φαγητού στα παιδιά
και φροντίζει για τη συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του. Επίσης
βοηθά τον μάγειρα ή την μαγείρισσα στην προετοιμασία του φαγητού.
5. Το Προσωπικό Καθαριότητας βοηθητικών εργασιών 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 τον Διαχειριστή με
υπηρεσιακό σημείωμα.
6. Την Διοικητική και Οικονομική εργασία του Νομικού προσώπου ασκεί ο
Διοικητικός υπάλληλος και εάν δεν υπάρχει τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο
προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού ή οριζόμενος υπάλληλος
σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.1188/81 όπως ισχύει κάθε φορά.
Ο ανωτέρω υπάλληλος ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των Σταθμών και
υπολογίζει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις τυχόν πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες
κ.λ.π.) που προκύπτουν.
β) Τηρεί όλα τα βιβλία διαχείρισης στα οποία καταχωρεί όλες τις από το νόμο
απαιτούμενες εγγραφές.
γ) Η ταμιακή διαχείριση του Νομικού προσώπου ασκείται από την ειδική ταμιακή
υπηρεσία του Δήμου ή την αντίστοιχη ΔΟΥ που ασκεί την διαχείριση του Δήμου.
δ) 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.
ε) Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του νομικού προσώπου για την κατάρτιση του
Προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού, του νομικού προσώπου
εισηγούμενος εγκαίρως τυχόν αναμόρφωσή του.
στ) Εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται.
Άρθρο 17
Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό
1. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του νομικού προσώπου
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ανάλογες με το
ωράριο εργασίας 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
Προϊσταμένου.
3. Στο προσωπικό των σταθμών είναι δυνατόν να παρέχεται διατροφή 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 18
Προϋπολογισμός Διαχείριση Έργα Προμήθειες
1. Ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων των νομικών προσώπων του παρόντος
κανονισμού προσδιορίζει τα έσοδα και καθορίζει τα όρια των εξόδων για κάθε
οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Ο Προϋπολογισμός εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού
προσώπου και για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται γνώμη του
Συμβουλίου του Ο.Τ.Α. που έχει συστήσει το νομικό πρόσωπο με ανάλογη
εφαρμογή όλων των σχετικών με τις εγκρίσεις προϋπολογισμού διατάξεων.
3. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους σχετικά με τον προϋπολογισμό, τον
απολογισμό, την ταμιακή υπηρεσία, τα δάνεια, την περιουσία και την εν γένει
διαχείριση εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα του παρόντος Κανονισμού.

4. Για τα έργα και τις μελέτες έργων των νομικών προσώπων του παρόντος
Κανονισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις περί έργων και μελετών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
5. Οι προμήθειες του νομικού προσώπου του παρόντος Κανονισμού εκτελούνται
σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών των ΟΤΑ.
6. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού στην διάρκεια του οικονομικού έτους
το Διοικητικό 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 εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 19
Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών
και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει
έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή
μονομελών οργάνων των Δήμων, […] για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής
Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να
εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια
δικαστήρια με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το
μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος νομιμότητας
των πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας.
Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του
άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151
και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ.
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227
του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να
προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση
της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική
Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Οι
αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή
στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει
προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια
δικαστήρια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2015.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
1. Ε. Φακιολά
2. Κ. Μάντζιος
3. Σ. Μαχαίρα
4. Π. Μαχαίρα
5. Α. Αγγελοπούλου
6. Γ. Χριστοδούλου
7. Ε. Βλάχου
8. Μ. Δάφνου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝ. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

