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Π Ι Ν Α Ξ 
Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω Λύση της Ε π α ρ χ ί α ς 

'Αμμοχώστου ύπό τεμάχ ια και έν σχέσει προς τά τεμάχ ια ύπ' άρ. 
594 (μέρος) , 593 (μέρος) , 596 (μέρος) και 559 (μέρος) , του Κυβερ
νητικού Χωρομετρικου Σχεδ ίου XXXI 1.10.WE. 

Άντ ίγραφον του είρημένου σχεδίου διατίθεται προς επιθεώρησα/ 
υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω του Έ π α ρ χ ο υ 
Αμμοχώστου . 

Έ γ έ ν ε τ ο τη 3η Σεπτεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 1278/59/Β/2.) 

'Αριθμός 726 
Ο ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 352) 

Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 29 ( 4 ) . 

Ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ένα-
σκών τάς δυνάμει του εδαφίου (4) τοΰ άρθρου 29 τοΰ περί Παιδίων 
Νόμου χορηγούμενος αύτω εξουσίας, διατάττει ως ακολούθως : κεφ. 352. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα άναφέρηται ως το περί Παιδίων (Παιδο-
κομικοΐ Σταθμοί) Διάταγμα τοΰ 1971. 

2. Έ ν τφ παρόντι Διατάγματι, έκτος εάν άλλως προκύπτη εκ τοΰ 
κειμένου— 

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντήν τοΰ Τμήματος Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας και περιλαμβάνει τον δεόντως έξουσιοδοτη
μένον άντιπρόσωπον αύτοΰ. 

«Παιδοκομικός Σταθμός» ή «Σταθμός» σημαίνει τά είς το άρθρον 
28 (1) (α) τοΰ περί Παιδίων Νόμου περιγραφόμενα υποστατικά. κεφ. 352. 

«Παιδοκόμος» σημαίνει τό μέλος τοΰ προσωπικοΰ Παιδοκομικοΰ 
Σταθμοΰ τό όποΤον εΐναι ύπεύθυνον διά τήν φροντίδα και άπασχόλησιν 
ομάδος παιδίων είς τον Σταθμόν. 

3. Πάς ιδιοκτήτης ή διευθυντής Παιδοκομικοΰ Σταθμοΰ δέον όπως 
συμμορφοΰται προς τλς έν τοΐς κάτωθι παραγράφοις τοΰ παρόντος 
Διατάγματος διατάξεις και έξασφαλίζη όπως ό υπ ' αυτόν Παιδοκομικός 
Σταθμός είναι καθ' δλα σύμφωνος προς τάς ρηθείσας διατάξεις. 

4 . — (1) Ό Σταθμός δέον δπως άπασχολή επαρκές καί κατάλληλον 
προσωπικόν, τό όποΤον νά περιλαμβάνη ΐκανόν αριθμόν παιδοκόμων 
τηρουμένων τών είς τό εδάφιον (3) τοΰ παρόντος άρθρου αναλογιών, 
ως καί άλλον βοηθητικόν προσωπικόν προς τον σκσπόν δπως έξασφα
λίζηται ή παροχή της αρίστης δυνατής φροντίδος και καθοδηγήσεως 
τών παιδίων καί ή ομαλή καί ικανοποιητική λειτουργία τοΰ Σταθμοΰ. 

(2) Ό Σταθμός δέον δπως εχη διευθΰνον πρόσωπον, τό όποιον δύ
ναται νά είναι εις εκ τών παιδοκόμων τοΰ Σταθμοΰ. Νοείται δτι δσον 
άφορα Σταθμούς άπασχολοΰντας τρεΐς ή περισσοτέρους παιδοκόμους, 
τό διευθΰνον πρόσωπον δέον δπως μη συγκαταλέγηται μεταξύ τών απα
σχολουμένων βάσει τών είς τό εδάφιον (3) τοΰ παρόντος άρθρου ανα
λογιών. 

(3) Ό Σταθμός δέον δπως άπασχολή : 
(σ) ένα παιδοκόμον δι' έκάστην ομάδα άποτελουμένην έξ ούχΐ 

περισσοτέρων τών 30 παιδίων ηλικίας 4 καί 5 ετών. 
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(β) ένα παιδοκόμον δι' έκάστην ομάδα άποτελουμένην εξ ουχί 
περισσοτέρων τών 20 παιδιών ηλικίας 2 και 3 ετών. 

(γ ) ένα παιδοκόμον δι' έκάστην ομάδα άποτελουμένην εξ ουχί 
περισσοτέρων των 7 παιδίων ηλικίας κάτω των 2 ετών. 

(4) Τα τέκνα των μελών τοΰ προσωπικού τά όποΤα τυγχάνουν φροντί
δος εντός τοΰ Σταθμού θα συμπεριλαμβάνωνται είς τους ως άνω 
αριθμούς. 

5 .—(1) Το διευθυνον τον Σταθμόν πρόσωπον πρέπει : 
(α) να κατέχη Πιστοποιητικόν ανεγνωρισμένης και σχετικής προς 

το έργον τοΰ Σταθμού ανωτέρας εκπαιδεύσεως, και 
(β) να ικανοποίηση τον Διευθυντήν δτι έχει τάς άπαιτουμένας 

ικανότητας και προσωπικάς ιδιότητας, ώστε να διευθύνη αΰτη 
ικανοποιητικώς τον Σταθμόν και να διασφαλίζη την επαρκή 
και κατάλληλον φροντίδα τών παιδίων τά όττόΐα γίνονται 
δεκτά είς τον Σταθμόν. 

(2) ΑΙ απασχολούμενα! υπό τοΰ Σταθμού Παιδοκόμοι πρέπει νά 
εΐναι άτομα άνω τών 18 ετών, τά όποΐα νά είναι τουλάχιστον απόφοιτοι 
Σχολής Μέσης Παιδείας ή νά έχουν καλήν γνώσιν τής ελληνικής γλώσ
σης και νά ικαοποιήσουν τον Διευθυντήν δτι έχουν την άπαιτουμένην 
πεΐραν και Ικανότητα διά την παροχήν φροντίδος και υπηρεσίας προς 
παιδία τής ηλικίας τών παιδίων τά όποΐα γίνονται δεκτά είς τον 
Σταθμόν. 

(3) Αϊ απασχολούμενα ι υπό τοΰ Σταθμοΰ Παιδοκόμοι διά την φρον
τίδα βρεφών κάτω τών δύο ετών πρέπει, επιπροσθέτως τών ως άνω, νά 
ικανοποιήσουν τον Διευθυντήν δτι έχουν επαρκείς νοσοκομειακός ή αλ
λάς βρεφοκομικάς γνώσεις προς τον σκοπόν δπως εξυπηρετούνται κα
ταλλήλως αί είδικαί άνάγκαι τών βρεφών. 

(5) Τά διευθύνοντα τους Στα3μούς πρόσωπα, τά όποΐα τυγχάνουν 
εγγεγραμμένα κατά την ήμερομηνίαν δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος Δια
τάγμοΓτος και δεν κατέχουν τά ύπό τής παραγράφου 5 (1) (α) καθορι
ζόμενα προσόντα δέον δπως ικανοποιήσουν τον Διευθυντήν δτι θά προ
βοΰν εντός λογικού χρονικοΰ ορίου είς τοιαύτας διευθετήσεις ώστε νά 
αποκτήσουν τάς απαραιτήτους διά το έργον των γνώσεις. 

6.— (1) Τά υποστατικά δέον δπως διαθέτουν είδικάς αίθουσας απα
σχολήσεως τών παιδίων, ή αναλογία τοΰ έμβαδοΰ τών οποίων νά μη 
είναι μικρότερα τών 20 τ .π . προς έκαστον παιδίον. 

(2) Τά υποστατικά δέον δπως διαθέτουν εύάερον και εύήλιον αύλήν 
ή οποία νά εΐναι καταλλήλως έξωπλισμένη διά τήν έξωτερικήν απα
σχόλησιν τών παιδίων και ή αναλογία τοΰ εμβαδού τής οποίας νά μη 
είναι μικρότερα τών 50 τ .π . προς έκαστον παιδίον ηλικίας άνω τών 
2 ετών και 25 τ .π . δι' έκαστον παιδίον ηλικίας κάτω τών 2 ετών... 

7 .—(1) Τηρουμένων τών προνοιών τής παραγράφου 15 τοΰ παρόντος 
Διατάγματος ό Σταθμός δέον δπως διαθέτη επαρκή αριθμόν αποχω
ρητηρίων και νιπτήρων, νοουμένου δτι εν ούδεμιφ περιπτώσει θά έπιτρέ
πηται νά αναλογούν πέραν τών 20 παιδίων δι5 έκαστον άποχωρητήριον 
και έκαστον νιπτήρα τοΰ Σταθμοΰ. 

(2) "Οπου υπάρχουν παιδία τά όποΐα δι' οιονδήποτε λόγον δεν 
δύνανται νά χρησιμοποιούν τά αποχωρητήρια θά διατίθενται και ειδικά 
δοχεία. 

8. Πρέπει νά υπάρχουν εξοπλισμός κα! διευκολύνσεις διά τοιαύτην 
άπασχόλησιν ή οποία νά είναι ανάλογος προς τάς ηλικίας τών παιδίων 
και νά συμβάλλη εϊς τήν κινησιακήν, πνευματικήν, συναισθηματικήν και 
κοινωνικήν άνάπτυξίν των. 
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9.—(1) Σταθμοί οι όττοΤοι λειτουργούν κατά την διάρκειαν ολο
κλήρου της ημέρας θα διαθέτουν επαρκείς διευκολύνσεις δια ττερίοδον 
κατακλίσεως των παιδιών. 

(2) Σταθμοί οι όποιοι δέχονται παιδία ηλικίας κάτω των δυο ετών 
θα διαθέτουν εϊς είδικόν χώρον αναπαύσεως μίαν βρεφικήν κλίνην δι' 
εκαστον τοιούτον παιδίον. 

10. Τα έπιπλα και ό υπόλοιπος εξοπλισμός τοΰ Σταθμού πρέπει να 
είναι μεγέθους αναλόγου προς το ανάστημα και την ήλικίαν τών παι
διών και άνευ αιχμών η οιωνδήποτε άλλων ιδιοτήτων επικινδύνων δια την 
ύγείαν ή άσψάλειαν των παιδιών. 

11. Το οίκημα και ό εξοπλισμός πρέπει νά τηρώνται πάντοτε καθαρά 
και εις καλήν και ασφαλή κατάστασιν, ή δε έκτέλεσις οίασδήπστε 
σχετικής προς τούτο εργασίας δεν πρέπει νά κωλύη ή νά έπηρεάζη 
δυσμενώς την παροχήν συνεχούς και καταλλήλου φροντίδος προς τά 
παιδία έν δσω ταύτα ευρίσκονται εντός τοΰ Σταθμού. 

12. Εις παιδία διαμένοντα εις τον Σταθμόν δι' οιονδήποτε μέρος της 
ημέρας θά δίδεται τουλάχιστον έν ρόφημα εκ γάλακτος, χυμού φρούτων 
ή άλλου θρεπτικού ποτού. 

13. Είς παιδία διαμένοντα είς τον Σταθμόν καθ' δλην την ήμέραν θά 
δίδεται διαιτητικώς κατάλληλον και επαρκές γεύμα καθώς και πρωϊνόν 
και άπογευματινόν ρόφημα εκ γάλακτος, χυμού φρούτων ή άλλου 
θρεπτικού ποτού. 

14. °Όπου παιδία φέρουν είς τον Σταθμόν το ίδικόν των φαγητόν 
θά πρέπει νά παρέχωνται κατάλληλοι διευκολύνσεις διά την άποθήκευ
σιν, διατήρησιν και σερβίρισμα τοΰ φαγητού των. Τροφή διά βρέφη 
δέον δπως έτοιμάζηται πάντοτε είς τον Σταθμόν. 

15. Τά υποστατικά δέον δπως έξοπλίζωνται και διατηρώνται κατά 
τρόπον ικανοποιοΰντα τους κανόνας και απαιτήσεις τών υγειονομικών 
άρχων και διασφαλίζοντα την πυρασφάλειάν των. 

16. Ό Σταθμός θά διαθέτη πλήρως έφωδιασμένον κιβώτιον Πρώτων 
Βοηθειών. 

17. Δέον δπως τά παιδία τυγχάνουν τακτικής ιατρικής εξετάσεως 
και παρακολουθήσεως, ουδέν δε παιδίον θά γίνεται δεκτόν εις τον 
Σταθμόν έφ' δσον δεν έχει πλήρως ανάρρωση εκ μεταδοτικής ασθενείας. 

18. Δέον δπως τηρώνται τά ακόλουθα άρχεΐα : 

(α) Μητρώον είς το όποιον νά καταχωρώνται : 
(i) το όνομα και ή ημερομηνία γεννήσεως τοΰ παιδίου 
(ϋ) το όνομα και ή διεύθυνσις τοΰ γονέως ή κηδεμόνος 
(iii) ή ημερομηνία εισδοχής και απολύσεως. 

(β) 'Ατομικός Φάκελλος δι' εκαστον παιδίον το όποΤον γίνεται 
δεκτόν είς τον Σταθμόν ό οποίος νά περιλαμβάνη : 

(ι) Πιστοποιητικόν Γεννήσεως τοΰ παιδίου 
(ϋ) Ίατρικόν Δελτίον 
(iii) 'Εκθέσεις προόδου επί της γενικής καταστάσεως 

συμπεριφοράς και αναπτύξεως τοΰ παιδίου. 


