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Προδιαγραθές για ηη λειηοσργία από Δεσηέρα 1η Ιοσνίοσ ηων ιδιωηικών 

και δημόζιων βρεθονηπιακών ζηαθμών 

Μεηά ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ κνλάδσλ θξνληίδαο, 

πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη δηαπαηδαγώγεζεο, ε αξκόδηα Υθππνπξγόο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ Δόκλα Μηραειίδνπ, πξνρώξεζε 

ζηελ έθδνζε εγθπθιίνπ κε ηηο πξνδηαγξαθέο επαλαιεηηνπξγίαο ηνπο (δελ αθνξά 

δεκνηηθνύο ζηαζκνύο), πνπ ζα ηζρύζνπλ από ηε Δεπηέξα 1ε Ινπλίνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά από δηαδνρηθέο δηαζθέςεηο ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα κε 

ηελ Εηδηθή Επηηξνπή Εκπεηξνγλσκόλσλ Λνηκσμηνιόγσλ, θαηαξηίζηεθαλ ηα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πγεία ησλ παηδηώλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη λα απνθεπρζεί ε δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνύ. Τα κέηξα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ εγθύθιην αθνξνύλ ηόζν ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

κνλάδσλ, όζν θαη ηελ πξνζέιεπζε θαη κεηαθνξά παηδηώλ από θαη πξνο απηέο, 

θαζώο θαη ηνπο γεληθνύο θαλόλεο πγηεηλήο όπσο απηνί έρνπλ αλαξηεζεί θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΕΟΔΥ. 

Επηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη κέηξα θνηλσληθήο απόζηαζεο θαη πεξηνξηζκνύ 

ζηελώλ επαθώλ κεηαμύ παηδηώλ, πξνζσπηθνύ θαη γνλέσλ όπσο: 

 Ο δηαρσξηζκόο ησλ παηδηώλ ζε κηθξέο νκάδεο, πνπ δελ αλακηγλύνληαη 

κεηαμύ ηνπο. 

 Επηκεξηζκόο ησλ παηδηώλ ζε ηκήκαηα κε αλώηαην αξηζκό ηα 15 παηδηά. 

 Η ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζαο από θάζε νκάδα θαη ε απνθπγή 

αιιειεπίδξαζεο παηδηώλ από δηαθνξεηηθέο αίζνπζεο 

 Η απνθπγή ή ηξνπνπνίεζε ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, όπσο νη 

ηξαπεδαξίεο 

Η Υθππνπξγόο Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ, Δόμνα Μιταηλίδοσ ζρεηηθά 

κε ην ζέκα δήισζε: « Η αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηωλ βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ 

επηηέιεζε ην ζθνπό ηεο, πνπ δελ ήηαλ άιινο από ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ ηνύ. Τε Δεπηέξα, νη βξεθνλεπηαθνί ζα αλνίμνπλ μαλά γηα λα ππνδερζνύλ ηα 

παηδηά θαη λα ηνπο παξέρνπλ ηηο πνιύ ζεκαληηθέο ηνπο ππεξεζίεο. Τόζν ην 

πξνζωπηθό ηωλ κνλάδωλ, όζν θαη νη γνλείο ζα πξέπεη λα ηεξνύλ απζηεξά ηα 



κέηξα πνπ νξίδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα θαζνδεγνύλ θαηάιιεια ηα 

παηδηά, γηα λα απνθεπρζεί ε εκθάληζε θξνπζκάηωλ θαη λα δηαζθαιηζηεί ε εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηωλ κνλάδωλ.» 


