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ΘΕΜΑ: Τεχνική Περιγραφή  έργου  ιατρού  στους Παιδικούς - Βρεφικούς 
και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου ∆οξάτου και  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 

 

     O ιατρός ειδικότητας Παιδιάτρου παρέχει τις ιατρικές του υπηρεσίες στις 

παρακάτω δοµές του Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής και φροντίδας 

Οικογένειας:  

α)  Β.Ν.Σ. Καλαµπακίου (έως 38 νηπίων και 26 βρεφών) 

β)  Π.Σ. ∆οξάτου (έως 28 νηπίων)  

γ)  Π.Σ. Αγίου Αθανασίου (έως 38 νηπίων)  

δ)  Βρεφικός Σταθµός ∆οξάτου (20 βρέφη) 

ε)  Π.Σ. Κυργίων (10 νηπίων) 

    Ειδικότερα προσφέρει πλήρες κλινικό έργο, έναντι µεικτής αµοιβής µε 

ενδεικτικό προϋπολογισµό έως  12.480 € από Ιούνιο 2020 µέχρι 31-07-2021 . 

Οι υπηρεσίες που παρέχει περιλαµβάνουν: 

    Επισκέψεις  δύο φορές τον µήνα κατόπιν συνεννόησης µε την υπεύθυνη 

της κάθε δοµής, για δεκατρείς µήνες σε πέντε  (5) δοµές του Τµήµατος 

Προσχολικής Αγωγής και φροντίδας Οικογένειας  του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου 

∆οξάτου, έως εκατόν εξήντα (160) φιλοξενούµενα νήπια, κατά την διάρκεια 

του σχολ. Έτους  2020-2021 (από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-07-

2020) οι οποίες θα περιλαµβάνουν : 

1) Βάση του άρθρου 13 του Κανονισµού Λειτουργίας του Τµήµατος 

Προσχολικής Αγωγής και φροντίδας Οικογένειας  

Ο/Η Παιδίατρος που συµβάλλεται µε το Σταθµό µε σύµβαση έργου, έχει τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις: 

     α) Εξετάζει ανά 15 ηµέρες τα παιδιά και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, 

σηµειώνοντας τις παρατηρήσεις του/ της στην ατοµική καρτέλα κάθε παιδιού. 

β)  Παρακολουθεί, συνεργαζόµενος/η  µε  τον/την Κοινωνική Λειτουργό  

και τον/την  Ψυχολόγο,  εφόσον υπηρετούν, την ψυχοσωµατική υγεία και 

ανάπτυξη των παιδιών. 

γ) Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στο Σταθµό παιδιού που 



απουσίασε  από σοβαρή  ασθένεια, µε βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που 

προσκοµίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση.  

δ) Υποδεικνύει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των 

παιδιών και για την υγειονοµική κατάσταση των Σταθµών. ∆ιατηρεί σε κάθε 

Σταθµό πρόχειρο φαρµακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό 

πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του. 

2) Βάση του άρθρου 11 του Κανονισµού Λειτουργίας του Τµήµατος 

Προσχολικής Αγωγής και φροντίδας Οικογένειας  

∆ιατροφή Παιδιών 

   Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύµφωνα µε τις σύγχρονες  

παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, µπορεί να 

ποικίλει από εποχή σε εποχή και συντάσσεται  από Επιτροπή, στην οποία 

µετέχουν υποχρεωτικά  παιδίατρος  και ο/η Προϊστάµενος/Προϊσταµένη  του 

Σταθµού. Γνώµη διατυπώνει συµπληρωµατικά και διατροφολόγος, εφόσον  

υπηρετεί στο Σταθµό. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίµων και για το 

διαιτολόγιο λαµβάνονται τα προτεινόµενα  στην αριθµ. Υ1α/76785/12.10.2017 

απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Το 

πρόγραµµα του διαιτολογίου αναρτάται σε εµφανές σηµείο του Σταθµού, 

ώστε να ενηµερώνονται σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για τη 

χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και 

ψαριών, γαλακτοκοµικών προϊόντων σε επαρκείς  για τις ανάγκες τους 

ποσότητες, όπως επίσης και η µη χορήγηση ειδών διατροφής  που 

περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές ουσίες, αυξηµένη 

περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή αλάτι. 

 

    Απαραίτητα προσόντα που χρειάζονται: 

• Να κατέχει τίτλο ιατρού µε ειδικότητα  ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΥ 

• Να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 

• Η παροχή υπηρεσιών να γίνεται µε Τ.Π.Υ. 

 

   Το παρόν  αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης που υπογράφεται 

από τον συµβαλλόµενο ιατρό. 

 

 

                                                                                              Η Προϊσταµένη 

Προσχολικής Αγωγής και 

                                                                                     Φροντίδας Οικογένειας  

 

 

                                                                                     Μολά Θεοδώρα 

 


