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Ανακοίνωση για Αγορά Υπηρεσιών – Παιδίατρος 
 
Ο/Η Παιδίατρος που θα συµβληθεί µε τον Σταθµό µε σύµβαση για αγορά υπηρεσιών, έχει τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις:  

 

1. Εξετάζει ανά μήνα τα παιδιά και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις 

παρατηρήσεις του/της στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού. 

 

2. Τηρεί Φάκελο Υγείας για κάθε παιδί, ο οποίος ενημερώνεται από τον παιδίατρο που 

παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθμού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα 

της φιλοξενίας του στον Σταθμό. 

 

3. Παρακολουθεί, συνεργαζόµενος/η µε τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την 

Ψυχολόγο, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι του Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού, την 

ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών.  

 

4. Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στο σχεδιασµό, προγραµµατισµό και στην 

εκτέλεση του Προγράµµατος Διατροφής των βρεφών και νηπίων του σταθµού σε 

συνεργασία με τον Διατροφολόγο, ο οποίος θα συμβληθεί με τον Βρεφοπαιδοκομικό 

Σταθμό και υπό την ευθύνη του οποίου θα γίνεται η ετοιμασία του Προγράμματος 

Διατροφής. Το Πρόγραμμα Διατροφής των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις 

σύγχρονες επιστημονικές παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, 

καθώς και τις εθνικές διατροφικές συστάσεις και μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με την 

εποχή.  

 

5. Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στον Σταθµό παιδιού που απουσίασε λόγω 

σοβαρής ασθένειας, µε βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους 

γονείς και την προσωπική του εξέταση.  
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6. Υποδεικνύει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την 

υγειονομική κατάσταση του Σταθµού. Διατηρεί στον Σταθµό κατάλληλα εφοδιασμένο 

Κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών, ενώ για οποιοδήποτε έκτακτο σοβαρό περιστατικό σπεύδει 

υποχρεωτικά για την παροχή των υπηρεσιών του. 

 

7. Ο παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα 

υγιεινής των παιδιών, κατ’ ελάχιστο τρεις (3) φορές μέσα στη σχολική χρονιά ή και 

συχνότερα, αν αυτό θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιμο λόγω κάποιου έκτακτου 

περιστατικού. 

 

8. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού 

προσωπικού του Σταθμού, ως εκ τούτου θα πρέπει ο Παιδίατρος να το καθοδηγεί και 

να το συμβουλεύει, έτσι ώστε να εφαρμόζονται πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα 

υγιεινής και ασφάλειας.  

 

9. Ο Παιδίατρος σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος θα ενημερώνεται αμέσως από τους 

γονείς, οι οποίοι υποχρεούνται ταυτόχρονα να ειδοποιήσουν και το Διευθύνον 

πρόσωπο του Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στον Σταθμό θα πρέπει υποχρεωτικά 

να συνοδεύεται από Ιατρική Βεβαίωση, σε σχέση με τη νόσο από την οποία έπασχε το 

παιδί, αλλά και για την αποθεραπεία του. Ο Παιδίατρος του Βρεφοπαιδοκομικού 

Σταθμού θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του για την επάνοδο του παιδιού στον Σταθμό.  

 

Υποβολή Έκθεσης/Δήλωσης Ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν σχετική έκθεση/δήλωση ενδιαφέροντος, 

επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τα οποία υποδηλώνουν την επάρκεια και 

τον βαθμό ανταπόκρισής τους στο αντικείμενο της θέσης. Η έκθεση/δήλωση ενδιαφέροντος και 

τα απαραίτητα πιστοποιητικά, θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος να είναι υπογεγραμμένος από τον αιτητή, στο γραφείο του 

“Δικτύου Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Κοινοτήτων”, στην παρακάτω διεύθυνση: Λεωφόρος 

Μάρκου Δράκου 68 Τ.Κ. 2862, Καλοπαναγιώτης, μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 
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ώρα 2:00μ.μ. (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου). Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν 

επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν 

εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.  

 

Η Διοικούσα Επιτροπή σε περίπτωση μη εύρεσης συνεργατών σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα, 

επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επιλέξει ανάμεσα στους/στις ενδιαφερόμενους/ες με 

επαρκή κατά την κρίση της προσόντα για την πλήρωση των θέσεων. Επιπλέον, δύναται να 

υπάρξει επιλογή/πλήρωση μεμονωμένης ειδικότητας για αγορά υπηρεσιών. 


