
Δ΄ Σ.Σ 
ΧΧΙ  ΤΘΤ 

ΤΔ 21 Μ/Κ ΣΠ  

ΧVI Μ/Κ ΜΠ 

3 Μ/Κ ΤΑΞ  30 Μ/Κ ΤΑΞ  

ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ 

7 Μ/Κ ΤΑΞ  31 Μ/Κ ΤΑΞ  

ΕΒΡΟΥ 

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 

ΤΔ/41 ΣΠ  

29 Μ/Π TAΞ ΠΖ 
50 M/K ΤΑΞ  

ΧΧV  ΤΘΤ 

ΧΧ ΤΘΜ 

ΧΧIV  ΤΘΤ 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 

Αποστολή 
        Αποστολή των Σταθμών, είναι η παροχή ημερήσιας φροντίδας και 

διατροφής, η δημιουργική απασχόληση, η φύλαξη και η ψυχαγωγία υγιών 

παιδιών, νηπίων και βρεφών και η ανάλογη για την ηλικία τους 

διαπαιδαγώγηση, καθώς και η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική 

και ψυχοσωματική ανάπτυξή τους, την οποία δεν μπορούν να έχουν στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον, λόγω απασχόλησης των εργαζομένων στο ΣΞ 

γονέων τους. 

 

Λειτουργία Σταθμού 
       Η λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 

λήγει την 31η Ιουλίου εκάστου έτους. Ο Σταθμός λειτουργεί πέντε (5) ημέρες 

την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. 

       Ο Σταθμός διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες των 

δημοσίων υπηρεσιών. 

       Το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού, καθορίζεται από το Δκτή του 

Σχηματισμού, κατόπιν προτάσεως του Δντή/ντριας του Σταθμού. 



ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΞ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ 

ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 

(Από 2 ½ ετών μέχρι ηλικίας 

εγγραφής στην πρώτη τάξη 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) 

 

 
ΙΑΤΡΕΙΟ 

 

 

- ΔΧΣΗ  

ΕΦΟΔΙΩΝ 

 

- ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 

Ημερήσιο Πρόγραμμα Απασχόληση Παιδιών 
 

 Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, εφαρμόζεται 

ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης, που εξασφαλίζει την αρμονική 

ψυχοπνευματική ανάπτυξη. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, τα παιδιά 

προσεγγίζονται με μέσο τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την 

εμπιστοσύνη. Ρητά  απαγορεύεται στο προσωπικό του Σταθμού η 

καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας, 

παραβίαση δε της απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό 

παράπτωμα.  

              Βάση του ημερησίου προγράμματος απασχόλησης, είναι η 

κοινωνικοποίηση και ομαλή συναναστροφή των  παιδιών μεταξύ τους, η 

ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και 

ασφαλείας. 

 Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα 

βασικά χρονικά σημεία αυτού όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, 

ώρες φαγητού, διαλείμματος, ανάπαυσης. Ενδεικτικά το πρόγραμμα 

απασχόλησης των παιδιών είναι:  



ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Ημερήσιο Πρόγραμμα Απασχόληση Παιδιών 
 

06:45 - 08:30 ή 07:00: Προσέλευση νηπίων, προετοιμασία, τακτοποίηση ατομικών ειδών, 

καθαριότητα. Ελεύθερη απασχόληση των παιδιών στο χώρο. 

08:30: Προσευχή (σε γλώσσα κατανοητή από παιδιά και σε μορφή ενός μικρού ποιήματος για την 

ενίσχυση του θρησκευτικού συναισθήματος). Προετοιμασία προγεύματος με συμμετοχή των παιδιών 

(στρώσιμο τραπεζιού, διανομή, συγκέντρωση σκευών, τακτοποίηση χώρου). 

09:00 : Πρόγευμα. 

09:30 - 10:30: Συζήτηση - επεξεργασία κάποιου θέματος, ευκαιριακού ή προγραμματισμένου, με τις 

σχετικές δραστηριότητες. Λεκτική έκφραση, αισθητηριακός εμπλουτισμός, προμαθηματικές δραστη-

ριότητες. 

10:30 - 11:00 : Διάλειμμα. 

11:00 -11:30 : Ψυχοκινητικές δραστηριότητες στην αυλή και στην αίθουσα. 

11:30 - 12:30 : Ελεύθερες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων (ζωγραφικής, πλαστικής, 

οικοδομικού υλικού, κατασκευών, γωνιών για την ανάπτυξη της αντιληπτικής ικανότητας του παιδιού, 

παζλ, ντόμινο, τόμπολα, λόττο-μαγαζάκι, γωνιά δραματοποίησης, κουκλοθέατρο, γωνία βιβλιοθήκης, 

άμμου, νερού κλπ. γωνιά με φυσικό υλικό και υλικό για πειραματισμούς). 

12:30 - 13.15: Προετοιμασία για φαγητό και συμμετοχή των ιδίων των παιδιών. Γεύμα. 

13:15 - 13:45 : Διάλειμμα - Προετοιμασία για μεσημβρινή ανάπαυση. 

13:45 - 14:45: Μεσημβρινή ανάπαυση. Τα παιδιά που για οποιοδήποτε λόγο δεν αναπαύονται, 

απασχολούνται με διάφορα επιτραπέζια παιδαγωγικό παιχνίδια ή στις διάφορες παιδαγωγικές γωνιές. 

14:45 - 15:30 : Προετοιμασία - Αποχώρηση. 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΝΣ 

 

Για την εγγραφή παιδιού στον Σταθμό χρειάζεται: 
               

         α. Αίτηση – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή 

του κηδεμόνα του παιδιού. 

         β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης από το οποίο αποδεικνύεται η ηλικία του παιδιού. 

         γ. Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του 

παιδιού. 

         δ.    Βιβλιάριο υγείας του παιδιού. 

         ε.    Βεβαίωση εργασίας αμφοτέρων των γονέων. 

         στ.  Βεβαίωση ιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του 

παιδιού, η οποία δίδεται από το Ιατρείο του Βρεφονηπιακού Σταθμού. 

         ζ. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος 

οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. 

         η. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που ο Σχηματισμός καθορίζει.  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΒΝΣ ΤΟΥ ΣΞ  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΒΝΣ ΤΟΥ ΣΞ 

(συνέχεια)  



ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

2551025804 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: 

35 ΠΑΙΔΙΑ 

ΒΝΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 



ΒΝΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

2553022844 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: 

 28 ΠΑΙΔΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ 



ΒΝΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

2531054400 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: 

29 ΠΑΙΔΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ 



ΒΝΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

2552027962 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: 

18 ΠΑΙΔΙΑ 

3 Μ/Κ ΤΑΞ 



ΒΝΣ ΦΕΡΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

2555024829 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: 

28 ΠΑΙΔΙΑ 

31 Μ/Κ ΤΑΞ 



ΒΝΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

2554023848 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: 

33 ΠΑΙΔΙΑ 

50 Μ/Κ ΤΑΞ 



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

2541071445 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: 

33 ΠΑΙΔΙΑ 

IV ΤΑΞΥΠ 



Δ΄  ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Τμήμα Μέριμνας Προσωπικού 


