Η λειτουργία των δημοτικών, παιδικών & βρεφικών σταθμών και η λειτουργία του
Δημόσιου Τομέα

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

• Από την 1η Ιουνίου 2020 ανοίγουν οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί της χώρας.

• Σήμερα φιλοξενούνται περίπου 90.000 παιδιά σε 1.600 παιδικούς, βρεφικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς.

• Οι κανόνες επαναλειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών είναι ακριβώς οι ίδιοι με τα
δημοτικά και τα νηπιαγωγεία.
• Λειτουργία εκ περιτροπής σε αίθουσες που μπορούν να υποδεχτούν έως 15 παιδιά.
Εφόσον διασφαλίζεται ότι σε μόνιμη καθημερινή βάση ο αριθμός των παιδιών είναι
μικρότερος του 15, τότε θα μπορούν να λειτουργούν σε καθημερινή βάση.

• Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την τήρηση της προβλεπόμενης
απόστασης του 1,5 μέτρου στο πλαίσιο του εφικτού και με δεδομένη την ιδιαιτερότητα της
ηλικίας των παιδιών. Σύμφωνα με την επιτροπή των ειδικών, ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για

τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, όσον αφορά τους κανόνες λειτουργείας

• Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην προμήθεια κατάλληλων αντισηπτικών και ειδών καθαριότητας για όλες
τις αίθουσες σύμφωνα με τις οδηγίες. Η προμήθεια των ειδών αυτών γίνεται από τους Δήμους για τους

δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

• Ειδική μέριμνα για την καθαριότητα των χώρων. Σε περίπτωση που το υπάρχον προσωπικό για
οποιαδήποτε λόγο δεν επαρκεί, οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με
σύμβαση έως 4 μηνών. Το προσωπικό αυτό είναι αυτονόητο ότι μπορεί να απασχοληθεί σε άλλες ανάγκες
και σε αντίστοιχα καθήκοντα καθαριότητας εσωτερικών χώρων όταν κλείσουν οι σταθμοί. Επίσης μπορεί
να χρησιμοποιηθεί προσωπικό το οποίο εργαζόταν σε δομές οι οποίες εξακολουθούν και παραμένουν

κλειστές όπως είναι τα ΚΑΠΗ.

• Οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί λειτουργούν έως 31.7.2020. Νεότερες
ανακοινώσεις θα γίνουν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, οπότε η επιτροπή θα αξιολογήσει

τα νέα δεδομένα.

• Για τις κατασκηνώσεις καθώς για τα ημερήσια camps έχει ζητηθεί άμεσα από την επιτροπή
των ειδικών και ιδανικά εντός της εβδομάδας, να εισηγηθούν τις αποφάσεις τους, προκειμένου
να αρχίσει η αντίστοιχη προετοιμασία

• Από 1.6.2020 οι Υπηρεσίες του Δημοσίου συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, με μόνη εξαίρεση τη
χορήγηση ειδικής άδειας σε υπαλλήλους που υπάγονται σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι οποίοι
παραμένουν σπίτι τους.

• H χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού συνεχίζεται μόνο σε γονείς υπαλλήλους εφόσον τα τέκνα τους με

βάση το πρόγραμμα λειτουργίας της τάξης τους δεν υποχρεούνται σε καθημερινή παρακολούθηση
μαθημάτων στο σχολείο και μόνο για τις ημέρες αυτές.

