
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ο.Κ.Α.Π.Α.  ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ 

Η λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου  του επόμενου έτους, από Δευτέρα 
έως και Παρασκευή. Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού. 

Κάθε βρεφονηπιακός σταθμός συγκροτείται από τμήματα βρεφών 18 μηνών έως 2,5 ετών και από τμήματα νηπίων 2,5 ετών έως την εγγραφή τους 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Κάθε παιδικός σταθμός συγκροτείται από τμήματα νηπίων 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση. 

        Α. Ώρες λειτουργίας των  βρεφ/κών και παιδικών σταθμών  7.00π.μ. έως 16:00μ.μ. 

        Β. Οι βρεφ/κοί και παιδικοί σταθμοί δεν λειτουργούν: 

 1 – 31 Αυγούστου 

 24 Δεκεμβρίου έως και την 5η Ιανουαρίου (εορτές Χριστουγέννων) 

 Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (εορτές Πάσχα) 

 Την ημέρα του εορτασμού του Πολιούχου της ενορίας μας. 

 Τις ημέρες αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. 

2. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Α. Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 7.00π.μ. και λήγει στις 9:00π.μ. Μετά τις 9:00π.μ δεν γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια, εκτός από 

εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες οι γονείς οφείλουν να ειδοποιούν την υπεύθυνη του σταθμού. 

Β. Η αποχώρηση των παιδιών γίνεται σε καθορισμένες ώρες και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 16:00μ.μ. 

Γ. Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ή κατάλληλο ενήλικο πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως. 

 Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την υπεύθυνη του σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στο 

σταθμό  θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ιατρική βεβαίωση για την νόσο από την οποία έπασχε το παιδί, αλλά και για την αποθεραπεία 

του. 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Α. Η χρηματική συμμετοχή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Π.Α. 

Β. Η οικονομική εισφορά των γονέων πρέπει να εξοφλείται τις πρώτες 5 ημέρες κάθε μήνα ή δύναται να καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις ως 

ακολούθως : 1
η
 δόση : Σεπτέμβριο, 2

η
 δόση : Ιανουάριο, 3

η
 δόση : Απρίλιο. Επίσης μπορεί να γίνει και ετήσια καταβολή οικονομικής εισφοράς 

εφάπαξ μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο με έκπτωση 10% επί του συνόλου των τροφείων. Η ανάλογη οικονομική εισφορά για τα τροφεία είναι 

υποχρεωτική για όλο το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού έως την 31
η
 Ιουλίου κάθε έτους. 

4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ενεργείται πάντα με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. 

Α. Κατόπιν αιτήσεως του γονέα ή κηδεμόνα των παιδιών. 

Β. Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δε μπορούν να αντιμετωπισθούν από το σταθμό, μετά 

από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού. 

Γ. Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τους βρεφ/κούς και παιδικούς 

σταθμούς, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. 

Δ. Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δε συμμορφώνονται με το πρόγραμμα 

και τους όρους λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. 

       5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ 

Θεωρούμε ότι η ενεργή συμμετοχή των γονέων αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την αποδοτικότερη λειτουργία των βρεφ/κών και παιδικών 

σταθμών. 


