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                             ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,    21 Μαρτίου 2022

       Αριθ. Πρωτ.:   18337ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

         ΠΡΟΣ: Δήμους της χώρας
                    Γραφεία Δημάρχων
                  

Ταχ. Δ/νση         : Σταδίου 27
Τ.Κ.                    : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Διαμάντη
Τηλέφωνο : 213 -1364390
E-mail : m.diamanti@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Υγειονομικού Πρωτοκόλλου λειτουργίας δημοτικών παιδικών, 
βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

   Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα στη 

διαδρομή https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/ygeionomiko-protokollo-

dimotikon-paidikon-stathmon καθώς και στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Υγειονομικό Πρωτόκολλο 

Παιδικών Σταθμών» (https://www.ypes.gr/ygeionomiko-protokollo-dimotikon-paidikon-

stathmon/) έχει αναρτηθεί το από 17.3.2022 νέο Υγειονομικό Πρωτόκολλο λειτουργίας των 

παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, στο οποίο περιλαμβάνονται:

Α. Μέτρα προστασίας και πρόληψης διασποράς του ιού SARS– CoV-2 

Β.  Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19.

   Στο ανωτέρω Πρωτόκολλο Λειτουργίας περιλαμβάνεται και πίνακας «Σύνοψη οδηγιών για τον 

συστηματικό προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο και την διαχείριση κρούσματος και στενών επαφών 

κρούσματος COVID-19, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς», τον οποίο σας 

επισυνάπτουμε και παρακαλούμε να αναρτηθεί σε εμφανες σημείο των σταθμών, ώστε να 

ενημερωθούν σχετικά οι γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών και βρεφών. 

     Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι ως προς τα λοιπά ζητήματα λειτουργίας των σταθμών καθώς και 

ως προς το ωράριο λειτουργίας τους, ισχύουν οι ειδικότερες προβλέψεις του Πρότυπου 

Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Κ.Υ.Α. 

41087/29.11.2017, Β' 4249), ο οποίος αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας αυτών. 

   Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των δημοτικών 

παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τις 

υπηρεσίες σας και τα νομικά σας πρόσωπα, εντός των οποίων λειτουργούν σταθμοί, αναφορικά με 

Ελληνική  

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
KONSTANTINOS KALYVAS
Ημερομηνία: 2022.03.22
09:17:00 EET



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6238746e227962d630d092d7 στις 22/03/22 08:54

το περιεχόμενο του παρόντος και ειδικότερα το πρωτόκολλο λειτουργίας που οφείλουν να 

ακολουθούν τόσο για την προστασία της υγείας των φιλοξενούμενων παιδιών και του προσωπικού 

τους, όσο και για την προστασία της δημόσιας υγείας.   

                                                                                                   
                                                                                Η Προϊσταμένη Δ/νσης

                                                                                  κ.α.α.

                                                                                  Ρεγγίνα Βασιλάτου
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Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

    Δ/νση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας 

2. Κ.Ε.Δ.Ε.

3. Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις 

  της χώρας

Εσωτερική διανομή:
1. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

2. Δ/νση μας 

   -Τμήμα Ν.Π.Τ.Α. 


