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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 44/2015  

Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2015, και ώρα 18:00 στο γραφείο της 

Διεύθυνσης Διοίκησης, συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» του Δήμου Έδεσσας 

ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 256/4-5-2015 του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το 

άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 

Στη σημερινή συνεδρίαση ήρθαν και παραβρέθηκαν τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη που είναι τα εξής: 

1. Γιώγας Δημήτριος Πρόεδρος 

2. Δασκάλου Χρήστος Αντιπρόεδρος 

3. Ζδρού Αικατερίνη Αναπληρωματικό Μέλος 

4. Δαλκαλίτση Μαρία Μέλος 

5. Δραγούμης Σωτήριος Μέλος 
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7. 

Καραβίδα Αγγελική 

Πέρρου Μαρία 

Μέλος 

Μέλος 

8. Ροκά Μαλαματή  Μέλος 

Για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

6.  Έγκριση των όρων φιλοξενίας για την εγγραφή και επανεγγραφή 

νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς σχολικού έτους 2015-2016 



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τζίκα Γεωργία , υπάλληλος «ΕΥ ΖΗΝ» 

για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παραβρέθηκε η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Διοίκησης κ.Γκίνη Αικατερίνη. 

Από τη σημερινή συνεδρίαση απουσίασαν: Η κ. Χατζηγεωργούδη Ευδοξία, η 

κ. Βλάχου – Κατσάρα Μαρία η οποία αναπληρώθηκε από την κ. Ζδρού Αικατερίνη.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία γιατί από τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου παραβρέθηκαν τα οχτώ (8) αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης: 

6. Έγκριση των όρων φιλοξενίας για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων 

στους Παιδικούς Σταθμούς σχολικού έτους 2015-2016 

Ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τους όρους φιλοξενίας των 

παιδιών των Παιδικών Σταθμών για το σχολικό έτος 2015-2016 ως εξής : 

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

Αγαπητοί γονείς  

Σας ενημερώνουμε ότι οι Παιδικοί Σταθμοί του ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» του Δήμου 

Έδεσσας έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τους εργαζόμενους γονείς και να 

εξασφαλίσουν στο παιδί ενιαία προσχολική αγωγή και ασφαλή διαμονή. 

     Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών(30 μηνών) και 

μέχρι την εγγραφή τους στα προνήπια του Νηπιαγωγείου, εφόσον είναι υγιή και 

αυτοεξυπηρετούνται στη τουαλέτα , πάντοτε μέσα στα όρια της δυναμικότητας του 

κάθε Σταθμού. Κατά την εγγραφή προτεραιότητα έχουν τα νήπια που ήταν 

εγγεγραμμένα και την προηγούμενη χρονιά στον ίδιο Παιδικό Σταθμό 

(επανεγγραφή).Σε περίπτωση υποβολής αίτησης νηπίου που δεν θα έχει 

συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια μέχρι τις 30-9-2015 , δηλαδή νηπίου που γεννήθηκε από 

την 1-4-2013 και έπειτα, η αίτηση δεν θα εξετάζεται. 

Λειτουργία παιδικών Σταθμών  

            1. Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει 

την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε (5) ημέρες, δηλαδή από Δευτέρα έως 

Παρασκευή και διακόπτεται το μήνα Αύγουστο . 



        2. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι καί της 7ης 

Ιανουαρίου καθώς και από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά. Κατά τη 

περίοδο από Μ. Δευτέρα έως και Μ. Τετάρτη στην πόλη της Έδεσσας λειτουργεί μόνο 

ένας Παιδικός Σταθμός εκ περιτροπής κάθε φορά καλύπτοντας τις ανάγκες των 

χρηστών. 

        3. Οι Σταθμοί επίσης διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες 

αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου και της 

Κοινότητας που λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος 

και στις 30 Ιανουαρίου ( Τριών Ιεραρχών ). 

        4. Με απόφαση προέδρου είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας των 

Παιδικών Σταθμών λόγω απολύμανσης ,δυσμενών καιρικών συνθηκών , εργασιών και 

έργων συντήρησης κτιρίων, διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων ή άλλων σοβαρών 

λόγων που ο Πρόεδρος του ΔΣ επικαλείται στην απόφασή του . 

       5. Οι Παιδικοί Σταθμοί διοργανώνουν γιορτές για τον εορτασμό της 28ης 

Οκτωβρίου, των Χριστουγέννων , της Αποκριάς ,της 25ης Μαρτίου και όποτε το 

παιδαγωγικό προσωπικό ορίσει , στα πλαίσια του παιδαγωγικού προγράμματος. Τις 

ημέρες αυτές δεν σερβίρεται το μεσημεριανό γεύμα και η λειτουργία των Παιδικών 

Σταθμών λήγει νωρίτερα. 

       6.Το ωράριο λειτουργίας των Σταθμών είναι από ώρα 7:00 έως 15: 00 για 

όλους τους Σταθμούς. Τα νήπια φιλοξενούνται από 7:15 έως 14:45 για τους ΠΣ όπου 

υπηρετούν δύο (2) τουλάχιστον Βρεφονηπιοκόμοι. Στους ΠΣ όπου υπηρετεί μία (1) 

Βρεφονηπιοκόμος χωρίς βοηθό το ωράριο φιλοξενίας των νηπίων αρχίζει ένα τέταρτο 

μετά την έναρξη του ωραρίου εργασίας της Βρεφονηπιοκόμου και λήγει μία (1) ώρα 

πριν τη λήξη του ωραρίου εργασίας αυτής. 

       7. Αναστέλλεται η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού στην περίπτωση που ο 

αριθμός των εργαζομένων δεν επαρκεί για την λειτουργία του και ο αριθμός των 

νηπίων προς εγγραφή είναι μικρότερος του δέκα(10) .Με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου τα νήπια του αυτού Παιδικού Σταθμού εγγράφονται στον πλησιέστερο 

Παιδικό Σταθμό. 

 

Προσέλευση –Αναχώρηση Παιδιών  



 

Η προσέλευση των νηπίων ξεκινά στις 07:15π.μ. και λήγει το αργότερο στις 

09:00π.μ..Η αναχώρηση ξεκινά από την λήξη του μεσημεριανού φαγητού στις 

12:30μ.μ.έως το αργότερο στις 14:45μ.μ.. 

Για την καλύτερη και αβίαστη προσαρμογή των καινούριων νηπίων στους 

Σταθμούς και τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση τους , οι δύο πρώτες εβδομάδες του 

Σεπτεμβρίου θεσπίζονται ως περίοδος προσαρμογής. Κατά την περίοδο αυτή , η 

παραμονή των νέων νηπίων στους Σταθμούς είναι ολιγόωρη ήτοι, από τις 9:30π.μ. 

έως την 10:30π.μ. κατά την πρώτη εβδομάδα προσαρμογής και από τις 9:30π.μ. έως 

την 12:00μ.μ. κατά την δεύτερη εβδομάδα. Έως την πλήρη προσαρμογή των παιδιών 

και την εφαρμογή πλήρους ωραρίου ακολουθείται μειωμένο πρόγραμμα με αυξητικό 

ρυθμό. Ενδέχεται το πρόγραμμα αυτό να παραταθεί για ορισμένα παιδιά, πάντα 

σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπεύθυνων παιδαγωγών ,οι οποίοι ανάλογα τις 

ανάγκες του κάθε παιδιού αξιολογούν την κατάσταση και συμβουλεύουν τους γονείς 

για το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί. 

 Η περίοδος προσαρμογής ισχύει και για οποιαδήποτε μεταγενέστερη 

εγγραφή. 

Για τα επανεγγραφόμενα νήπια η περίοδος προσαρμογής προσδιορίζεται στις 

δύο ημέρες με την προσέλευση των νηπίων από την 8η  πρωινή έως το αργότερο την 

9η πρωινή και την αναχώρησή τους μετά από την λήξη του μεσημεριανού γεύματος 

και ως την 13:00μ.μ.. 

Η παραλαβή των παιδιών γίνεται αποκλειστικά από τους γονείς ή κηδεμόνες ή 

από το υποδεικνυόμενο άτομο ,το οποίο έχουν ορίσει οι γονείς στην σχετική δήλωση.  

 

Υγεία παιδιών 

         Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να έχουν άμεση επικοινωνία με την 

Προϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού που φιλοξενεί το παιδί τους και να ενημερώνουν 

για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της υγείας των παιδιών τους. Άρρωστο παιδί με 

πυρετό θα παραμένει στο σπίτι έως ότου ιαθεί εντελώς. Φάρμακα δεν χορηγούνται 

από το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών. Σε περίπτωση που το παιδί εμφανίσει 

ψείρες ,θα πρέπει να γίνει αντιψειρική θεραπεία και να αφαιρεθούν όλες οι κόνιδες. 

Επίσης να ενημερωθεί το σχολείο και το παιδί να επιστρέψει μετά τον πλήρη 

καθαρισμό του.  



Η διασφάλιση της υγείας των νηπίων αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού 

των Παιδικών Σταθμών και για το λόγο αυτό εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα 

μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Το προσωπικό υποβάλλεται τακτικά σε προληπτικό 

έλεγχο ως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. 

 

Τροφεία  

          Η μηνιαία οικονομική εισφορά καταβάλλεται από 1 έως 10 του τρέχοντος 

μηνός σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για το οποίο θα ενημερωθούν οι γονείς στην 

έναρξη του σχολικού έτους. Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναγράφεται το όνομα του 

νηπίου. Τα τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως ημερών φιλοξενίας του νηπίου 

στον Παιδικό Σταθμό. Τα τροφεία καταβάλλονται ακόμα και όταν το παιδί απουσιάζει 

από τον ΠΣ για οποιοδήποτε λόγο. Οι γονείς δεν καταβάλλουν τροφεία στην 

περίπτωση που έχουν ζητήσει εγκαίρως τη διαγραφή του παιδιού τους.  

    Η κλίμακα των μηνιαίων τροφείων καθορίζεται ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα. Στη περίπτωση που στον Παιδικό Σταθμό φιλοξενούνται παιδιά της ίδιας 

οικογένειας ,το δεύτερο παιδί έχει έκπτωση 50%. Τα παιδιά των πολυτέκνων, 

τρίτεκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών και τα παιδιά των γονέων που οι ίδιοι ή 

άλλο παιδί τους έχει αναπηρία 67% και άνω, με βάση τις εισοδηματικές κλίμακες στις 

οποίες ανήκουν, έχουν έκπτωση 50%.  

Στη περίπτωση μη καταβολής των τροφείων ,το νομικό πρόσωπο έχει το 

δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο (ΚΥΑ45081/30-10-1997 ΦΕΚ 1029/24-11-1997 τ.Β΄) 

να ζητήσει μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ,τη δέσμευση χορήγησης 

αποδεικτικού ενημερότητας από τη ΔΟΥ των γονέων ,έως την εξόφληση της οφειλής 

των τροφείων. 

 

Διακοπή φιλοξενίας 

    Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους Παιδικούς 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 αντιμετωπισθούν από το Σταθμό, μετά από 

προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και ειδικό ιατρό. 

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 λόγο και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το 

οφειλόμενο ποσό. 

δ) Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές προφορικές και έγγραφες 

ειδοποιήσεις στους γονείς αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα ,τους όρους 

και το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού. 

ε) Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μηνός (συνεχόμενα) 

απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το σταθμό. 

 

Συμμετοχή γονέων  

 

Η ενεργή συμμετοχή των γονέων είναι απαραίτητη για την αποδοτικότερη 

λειτουργία των Παιδικών Σταθμών. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι γονείς για τη 

συμμετοχή τους στις συγκεντρώσεις που σκοπό έχουν να ενημερώσουν και να 

ευαισθητοποιήσουν τους ενήλικες σε θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα και 

εκπαίδευσης γενικότερα. 

 

Επιλογή νηπίων  

Η επιλογή των νηπίων εγκρίνεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν 

σχετικής έκθεσης που υποβάλλει η ειδική επιτροπή επιλογής νηπίων. Τα 

αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς στους κατά 

τόπους Παιδικούς Σταθμούς. Η εγγραφή ή επανεγγραφή παιδιού δεν είναι δυνατή με 

ελλιπή δικαιολογητικά ή εμβόλια και λόγω οφειλής τροφείων παρελθόντων μηνών 

εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. 

Το ΔΣ αφού άκουσε την Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει ομόφωνα 



1. Εγκρίνει τους όρους φιλοξενίας που θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2015-

2016 ως ανωτέρω. 

2. Να δοθεί για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου η ανακοίνωση για τις 

εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2015-2016. 

3. Ορίζει ως επιτροπή επιλογής νηπίων τις : Γκίνη Αικατερίνη Προϊσταμένη 

Δ/νσης Διοίκησης ,Τσορμπατζόλου Κατίνα Προϊσταμένη Τμήματος 

Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας , Καραβίδα Αγγελική μέλος ΔΣ, 

εκπρόσωπος εργαζομένων με αναπληρωματική την Πέρρου Μαρία μέλος Δ.Σ, 

Λυμπάρη Γεωργία με αναπληρωματική την Ζέλτση Μαρία. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 44/2015. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

Δημήτριος Γ. Γιώγας 
 


