
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ . 
 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 
 

Επιδίωξη  των Βρεφονηπιακών Σταθμών του  Δήμου Μετεώρων  , είναι να 

προσφερθούν στο παιδί  της προσχολικής ηλικίας , αγωγή και φροντίδα, σε ένα 

φιλόξενο , χαρούμενο και ασφαλές περιβάλλον τις ώρες  που οι γονείς εργάζονται. 

Εφαρμόζεται  ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόληση που εξασφαλίζει την 

αρμονική  ψυχοσωματική ανάπτυξη  των παιδιών.  
 

 Πιο συγκεκριμένα στον  χώρο των Βρεφονηπιακών Σταθμών προσφέρονται: 

 Προσχολική αγωγή, που ακολουθεί τις πιο σύγχρονες  παιδαγωγικές μεθόδους 
και ανταποκρίνεται στις ανάγκες  της κάθε ηλικίας. 

 Πολιτιστικές  και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 
 Ειδικά  προγράμματα αθλητισμού, περιβαλλοντικής , κυκλοφοριακής και 

μουσικής αγωγής  που προσφέρουν ευκαιρίες για ολόπλευρη  ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του και κοινωνικοποίηση. 

 Πρωϊνό , δεκατιανό  (φρούτο εποχής) και μεσημεριανό γεύμα, σύμφωνα με 
επιλεγμένο  διαιτολόγιο. 

 Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και υποστήριξη των γονέων σε θέματα αγωγής, 
ψυχολογίας και σχέσεων  με τα παιδιά τους, καθώς επίσης  και βοήθεια  για 

αντιμετώπιση τυχόν  κοινωνικών προβλημάτων τους. 

ΠΟΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 Στο χρονικό διάστημα  από 25/05 έως και 15/06, στις εργάσιμες μέρες και 

ώρες. 

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα  απαιτούμενα δικαιολογητικά  υποβάλλονται 

στις Διοικητικές Υπηρεσίες , Ευθυμίου Βλαχάβα 1 Καλαμπάκα τηλ.  
2432350252. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ. 
 Η μητέρα να εργάζεται. 
 Βρέφη: από 8- 18 μηνών συμπληρωμένοι. 

 Ηλικία  παιδιού : από 2 ½   ετών συμπληρωμένα μέχρι τη φοίτηση του  στο 
νηπιαγωγείο.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 Παιδιά  με εργαζόμενους και τους δυο γονείς. 

 Προηγούνται στη σειρά προτεραιότητας τα παιδιά που φιλοξενούνται στους 

Παιδικούς  Σταθμούς από την προηγούμενη χρονιά  και τα παιδιά πολυτέκνων  
οικογενειών. 

 Παιδιά άπορων οικογενειών. 
 Παιδιά οικογενειών με κοινωνικά  προβλήματα (θάνατος γονέα, ανίατη  

ασθένεια, στράτευση  γονέα , μονογονεϊκή  οικογένεια  κ.λ.π)  
 Γίνονται δεκτά και   τα παιδιά  των 2 ½ , που δεν  έχουν αποκτήσει την 

ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης στην τουαλέτα (  φοράνε πάνα) 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ. 
 Η προσέλευση ορίζεται από τις 7:00π.μ. έως 9:00 π.μ.,λαμβάνοντας υπόψη 

τυχόν ιδιαιτερότητες. 
 Ο Σεπτέμβριος   είναι  μήνας  προσαρμογής των παιδιών που 

εγγράφονται για πρώτη φορά . Την πρώτη εβδομάδα προσέρχονται από 
08:30π.μ έως 10:30π.μ,ενώ την δεύτερη εβδομάδα  ο χρόνος 

παραμονής εξαρτάται από την προσαρμοστικότητα του παιδιού. Από 
την Τρίτη εβδομάδα τα παιδιά  προσέρχονται και παραμένουν κανονικά 



στο πρόγραμμα λειτουργίας.(με συνεργασία του παιδαγωγικού 

προσωπικού και της οικογένειας του βρέφους /νηπίου.) 
 Για τα επανεγγραφόμενα παιδιά μετά   την πρώτη εβδομάδα η 

προσέλευση και η παραμονή γίνεται κανονικά (σε συνεργασία πάντοτε 
του παιδαγωγικού προσωπικού και της οικογένειας του βρέφους 

/νηπίου.) 
 Η αποχώρηση  των παιδιών  μετά την περίοδο προσαρμογής θα γίνεται  

από τις 13:00μ.μ  έως 16:00μ.μ και   
  Oι γονείς θα πρέπει να παραδίδουν τα παιδιά στις παιδαγωγούς από τις οποίες 

.   και θα τα παραλαμβάνουν. Τα παιδιά μπορεί  να παραδίδονται και να  
    παραλαμβάνονται και από άλλον  ενήλικα που υποδεικνύεται  με γραπτή  

    εξουσιοδότηση από τον γονέα 
         Για τα παιδιά που έρχονται μόνα τους από έξω οι εργαζόμενοι  δε φέρουν  

     καμία ευθύνη. 
 Η αποχώρηση αρχίζει μετά το μεσημεριανό  γεύμα και ολοκληρώνεται  στις 

16:00 μ.μ. 

 Σημειώνουμε ότι η τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης  
θεωρείται απαραίτητη  προϋπόθεση και υποχρέωση  των γονέων.    

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. 
 Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1ην Σεπτεμβρίου και λήγει 

την 31η Ιουλίου. 
 Οι Παιδικοί Σταθμοί  δεν λειτουργούν  κατά το χρονικό διάστημα  των 

Χριστουγέννων από 21/12 έως 07/01 και το Πάσχα από την Μεγάλη  Πέμπτη 

έως την Κυριακή του Θωμά,  
 Από 1 έως 31 Αυγούστου, διαστήματα που πραγματοποιούνται εργασίες όπως  

απολύμανση, βάψιμο κτιρίων , επισκευές ,συντηρήσεις  κ.λ.π., οι οποίες είναι 
αδύνατον να πραγματοποιηθούν  με την παρουσία των παιδιών. 

  Επίσης οι Παιδικοί σταθμοί  δεν λειτουργούν τις ημέρες αργίας των  Δημοσίων 
Υπηρεσιών και την ημέρα εορτασμού  του Πολιούχου του Δήμου. 

 Οι ώρες λειτουργίας των Σταθμών είναι από τις 7:00π.μ έως 16:00 μ.μ, από 
Δευτέρα έως και Παρασκευή.. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΡΟΦΕΙΑ). 
        Η χρηματική συμμετοχή καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού   
          Συμβουλίου. 

 Τα καταβαλλόμενα  τροφεία  είναι  μηνιαία και καταβάλλονται το πρώτο 
δεκαήμερο κάθε  μήνα στις Διευθύντριες των Παιδικών Σταθμών.  

 Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής κυμαίνεται  από 32 € εως 72€ αναλόγως   
του εισοδήματος των γονέων: 

 
 

   προκαταβάλλονται και τα τροφεία του μηνός Ιουλίου (αν δεν έχουν 
καταβληθεί). 

 Μέχρι τρεις παρουσίες το  μήνα δεν θα καταβάλλονται τροφεία, πάνω από τρεις 
παρουσίες  θα  καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό. 

 Απαλλαγή από τα τροφεία εγκρίνεται σε εξαιρετική περίπτωση, μετά από αίτηση 

γονέα προς το Δ.Σ. του Οργανισμού, αφού συνεκτιμηθούν κοινωνικοί  – 
οικονομικοί  λόγοι ή άλλα ειδικά  συμβάντα, τα οποία προκύπτουν από επίσημα 

δικαιολογητικά . 
 Σε περίπτωση που η οικονομική συμμετοχή δεν καταβάλλεται  πέραν των  δυο  

μηνών και χωρίς  σοβαρή δικαιολογία ( και αφού  πρώτα ειδοποιηθούν οι 
γονείς να καταβάλλουν το συγκεκριμένο ποσό), το παιδί διαγράφεται και χάνει 

το δικαίωμα εγγραφής για την επόμενη χρονιά. 
 Σε καμία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που 

έχει καταβληθεί. 



 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 Η  διατροφή των παιδιών καλύπτεται υγιεινά  και πλήρως στον Παιδικό Σταθμό, 

γι’ αυτό δεν επιτρέποντα  γαριδάκια , τσίχλες, σοκολάτες, καραμέλες  κ.λ.π. 
Εκτός του ότι  προκαλούντια συναισθήματα ζήλιας, υπάρχει κίνδυνος  

ατυχήματος ή τσακωμών  όταν τέτοια   είδη  βρίσκονται στις τσέπες τους  ή 
στις  τσάντες  τους. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
 Για τους ίδιους λόγους  που αναφέρονται παραπάνω  δεν επιτρέπονται  να 

μεταφέρουν  παιχνίδια ,βιντεοκασέτες  στον Παιδικό Σταθμό. 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
 Ντύνετε τα παιδιά σας, με άνετα  και όχι βαριά ρούχα .Αποφεύγετε τις τιράντες 

, τα κορδόνια και κυρίως κοσμήματα (καδένες, σκουλαρίκια  παντός  είδους 

κ.λπ.), γιατί αφ’ ενός υπάρχει  κίνδυνος  ατυχήματος  και αφ’ ετέρου 
εμποδίζουν την άνετη  και δημιουργική  απασχόληση  των παιδιών και τους 

στόχους  της αγωγής  για αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση. 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ  
 Η διαγραφή   του νηπίου  από τον Παιδικό Σταθμό  γίνεται στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 
 Για σοβαρή μεταδοτική ασθένεια του παιδιού. Υφίσταται  δυνατότητα  

επανένταξής του μετά από τεκμηριωμένη αποθεραπεία και σχετική έγγραφη  
ενημέρωση παιδιάτρου. 

 
 Μετά από αίτηση  του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος  

που ζητείται η διαγραφή.  
 Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα  πάνω από 20 μέρες και μετά από 

τηλεφωνική  επικοινωνία με τους γονείς. 
 Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική  τους συμμετοχή 

(τροφεία), πάνω από δυο μήνες  και αφού πρώτα  ειδοποιηθούν οι γονείς να 
καταβάλλουν το συγκεκριμένο ποσό. 

 Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται  κατ’ εξακολούθηση με το  πρόγραμμα  

του Παιδικού  Σταθμού. 
 Όταν  συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο 

(στο τέλος της σχολικής χρονιάς). 
            

      ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ 
       Θεωρούμε  ότι η ενεργητική  συμμετοχή των γονέων αποτελεί στοιχείο  

  απαραίτητο  για την αποδοτικότερη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών     

  και, για αυτό, παρακαλούμε για τα συμμετοχή σας στις συγκεντρώσεις  των  
  γονέων. 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι ήμαστε  πρόθυμοι να ακούσουμε και    
να μοιραστούμε μαζί σας  κάθε  προβληματισμό  και σκέψη 

σας. 
     Ελπίζουμε  σε μια όσο το δυνατόν πιο στενή συνεργασία. 
 


