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ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
      ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
                                      
                             

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 
 

Αγαπητοί γονείς, σας καλωσορίζουμε στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
του Δήμου Ζωγράφου. 

 

Στην προσπάθειά μας για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας δίνουμε τις 

παρακάτω πληροφορίες και παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά και να 

καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση του Κανονισμού 

Λειτουργίας. 
 

  
1.  ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ     
 

α. Η λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η 

Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, επί πέντε ημέρες από 

Δευτέρα έως Παρασκευή. 

β. Οι Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων 

Υπηρεσιών, αλλά και την περίοδο από 24/12 έως και 6/1 (διακοπές 

Χριστουγέννων) καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη έως την Κυριακή του Θωμά 

(διακοπές Πάσχα). 

γ. Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει στις 7.00 το πρωί και λήγει στις 16.00 το 

απόγευμα. 

δ. Η προσέλευση των παιδιών γίνεται μέχρι τις 9:00 το πρωί (οι ώρες προσέλευσης 

και αποχώρησης θα τηρούνται αυστηρά σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 

λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών). 

ε. Η αποχώρηση των παιδιών ξεκινά μετά το μεσημεριανό γεύμα από τη 13.00 μ.μ. 

και ολοκληρώνεται στις 16.00μ.μ. 

στ. Η παραλαβή των παιδιών γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, ή από 

κατάλληλο ενήλικο πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (σε υπεύθυνη 

δήλωση). Δεν θα παραδίδεται παιδί σε άγνωστο πρόσωπο, εκτός εάν έχει 

προηγηθεί σχετική ειδοποίηση προς τη Δ/νση του Σταθμού και κατόπιν επιδείξεως 

του Δελτίου Ταυτότητάς του. 

 

 

2.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ 

 

α. Η χρηματική συμμετοχή καθορίζεται με απόφαση της Διοίκησης του Δήμου 

Ζωγράφου. 

β. Η οικονομική εισφορά πρέπει να εξοφλείται τις πρώτες 10 ημέρες κάθε μήνα. 

Είναι υποχρεωτική από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού και μέχρι τη λήξη της 

περιόδου λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών κατ’ έτος. 

γ. Σε περίπτωση αποχώρησης παιδιού δεν επιστρέφεται η οικονομική συμμετοχή 

πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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δ. Η χρηματική συμμετοχή για το σχολικό λεωφορείο του Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ 

ΙΒΣΑ) είναι 30,00€ για κάθε παιδί. 

ε. Για το μήνα Αύγουστο δεν καταβάλλονται τροφεία, λόγω διακοπής εργασιών. 
 
 

3.  ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ / ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 

Η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών θα γίνει 

από 20 Μαΐου έως 20 Ιουνίου 2015 και σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, 

εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 

Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς 

ενεργείται πάντα με απόφαση της Διοίκησης και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω 

λόγοι: 

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

 β. Όταν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή του στο Νηπιαγωγείο (στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς). 

 γ. Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των 

παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό.  

 δ. Όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από 20 ημέρες και μετά από έγγραφη 

ειδοποίηση του Σταθμού. 

 ε. Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική εισφορά για χρονικό 

διάστημα πέραν των δύο μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και 

αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό. 

 στ. Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές ειδοποιήσεις στους γονείς αυτοί 

δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού. 
 
 

4.  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το καθημερινό πρόγραμμα των ομάδων περιλαμβάνει δραστηριότητες της 

σύγχρονης παιδαγωγικής και γίνεται από άρτια καταρτισμένους παιδαγωγούς.  

 

5.  Τέλος, θα θέλαμε τη συνεργασία σας στα παρακάτω: 

 

Στο βρεφικό σταθμό φιλοξενούνται παιδιά από 8 μηνών – 2,5 ετών, 

χωρισμένα ανά ηλικία. Στους παιδικούς σταθμούς, οι ηλικίες των παιδιών 

διαμορφώνονται σε δύο τμήματα:  

Α) 2,5 – 3,5 (αυστηρή προϋπόθεση η αυτοεξυπηρέτηση) και 

Β) 3,5 – 4,5 ετών.  

Το καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας των παιδικών – βρεφικών σταθμών 

βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε σταθμό, για να είναι προσιτό σε σας τους γονείς, ώστε 

να παρακολουθείτε καλύτερα την πρόοδο των παιδιών σας. Σε κάθε παιδικό – 

βρεφικό σταθμό, το προσωπικό αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς και το 

βοηθητικό προσωπικό. 

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο παιδί σας, έχετε συνεργασία αποκλειστικά 

με το εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο έχει την ευθύνη για την εξέλιξή του τόσο 

στον παιδαγωγικό τομέα, όσο και στην καθημερινή φροντίδα (τάισμα, άλλαγμα). Σε 
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κάθε σταθμό υπάρχει η υπεύθυνη, με την οποία έχετε συνεργασία και διάλογο σε 

περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα. 

Παρακαλούμε πολύ τους γονείς να έχουν στενή επικοινωνία με τους 

παιδαγωγούς, γιατί η εξέλιξη του παιδιού στα χρόνια της προσχολικής ηλικίας είναι 

καθοριστική για τη μετέπειτα σχολική και κοινωνική ζωή τους. 

Επίσης, παρακαλούμε να δείχνετε πνεύμα συνεργασίας σχετικά με τον 

κανονισμό λειτουργίας των σταθμών, καθώς και σε τυχόν υποδείξεις από τις 

παιδαγωγούς, γιατί αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του χώρου που 

φιλοξενεί τα παιδιά σας. 

Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο 

λειτουργίας του σταθμού, εκτός αν υπάρξει σοβαρός λόγος καθυστέρησης και 

προηγηθεί ενημερωτικό τηλεφώνημα. 

Τέλος, οι γονείς οφείλουν να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις έναντι του σταθμού ώστε να μη βρεθεί η διοίκηση στη δυσάρεστη θέση 

να διακόψει τη φιλοξενία κάποιου παιδιού. 

 

ΦΙΛΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ: 

 

 Τα μπουφάν και οι τσάντες των παιδιών να γράφουν το όνομά τους, γιατί 

υπάρχουν ομοιότητες και μπερδεύονται. 

 Τα ρουχαλάκια των παιδιών να είναι άνετα και ευκολοφόρετα. 

 Για την αποφυγή ατυχημάτων δεν επιτρέπεται τα νήπια να φοράνε κοσμήματα, 

ζώνες, τιράντες κ.τ.λ. κι αν είναι εφικτό, παπούτσια χωρίς κορδόνια. 

 ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΟΣΟ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ.  

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

 
  


