
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   

Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Στο ∆ήµο Πειραιά, για τη σχολική χρονιά  2022-2023, θα φιλοξενήσουν 

βρέφη και νήπια,  δεκατέσσερις  (14) ∆ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί          Σταθμοί: 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

1ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ  

 

 

ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 126 

ΦΡΕΑΤΙΔΑ-  18536 

 

210 4282230 

                    210 4282229 

pstathmos1@piraeus.gov.gr 

 

2ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ  

 

 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 3- ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 

-18539 

210 4520889 

 210 4520882 

pstathmos2@piraeus.gov.gr 

 

 

3ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

 

ΜΗΤΡΩΟΥ 67 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

18537 

 

210 4515803 

e-mail pstathmos3@ 

piraeus.gov.gr 

5ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ  

 

 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 39 & 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ-18535  

 

 

210 4127831 

                    2104127833 

pstathmos5@piraeus.gov.gr 

 

9ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 35-18535 

 

210 4174391 

pstathmos9@piraeus.gov.gr 

 

10os ΒΡΕΦΙΚΟΣ 

ΜΟΝΟ ΣΤΑΘΜΟΣ  

 

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 35- 18535 

210 4171214 

pstathmos10@piraeus.gov.gr 

11os ΒΡΕΦ/ΚΟΣ  

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΦΑΛΗΡΕΩΣ 5 

Ν. ΦΑΛΗΡΟ-18533 

210 4836140 

pstathmos11@piraeus.gov.gr 

13os ΒΡΕΦ/ΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 32 

ΚΑΜΙΝΙΑ 

2104100264 

pstathmos13@piraeus.gov.gr 

16os ΒΡΕΦΙΚΟΣ 

ΜΟΝΟ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 54 

ΚΑΜΙΝΙΑ-18541 

2104827060 

pstathmos16@piraeus.gov.gr 

 

17ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

Ν. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 25 

ΚΑΜΙΝΙΑ-18541 

210 4818413 

pstathmos17@piraeus.gov.gr 

19os BΡΕΦ/ΚΟΣ  

ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

23ος  ΒΡΕΦ/ΚΟΣ  

ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

 

 

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 132 ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-18544 

 

 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 70- 18546 

2104626677 

pstathmos19@piraeus.gov.gr 

  

 

2104623135 

2104614550 

pstathmos23@piraeus.gov.gr 

 

 

24ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

ΖΕΡΒΟΥ 1 KAI ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

-18547 

Ν. ΦΑΛΗΡΟ 

 

210 4824123 

                    210 4824125 

pstathmos24@piraeus.gov.gr 

 

25ΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

ΘΗΒΩΝ  1-3-  ΔΗΛΑΒΕΡΗ -18543 

2104200784 

2104205137 

 

pstathmos25@piraeus.gov.gr 

 



 
Ώρες λειτουργίας των βρεφονηπιακών  σταθµών ορίζονται  

από 7:00 π.µ. µέχρι 16:00 µ.µ. 

 

    Οι βρεφονηπιακοί  σταθµοί δεν λειτουργούν τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις 

ηµέρες αργίας     των  υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

Επίσης δεν λειτουργούν κατά τα εξής διαστήµατα: 

 

▪ από 1 έως 31 Αυγούστου 

▪ από 24 ∆εκεµβρίου έως 6 Ιανουαρίου 

▪ από Μ. Πέµπτη έως Κυριακή του Θωµά 

 

 

    Οι Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθµοί και τo Κέντρo Φιλοξενίας, αποτελούν 

υπηρεσιακή µονάδα του ∆ήµου, σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, µε Τµήµατα όπως 

προβλέπονται κάθε φορά στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

 

Οι Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθµοί είναι χώροι αγωγής και ασφαλούς 

διαµονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, και σκοπό έχουν: 

• Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή συµφωνά µε τα πλέον σύγχρονα 

επιστηµονικά δεδοµένα. 

• Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωµατικά, νοητικά, 

συναισθηµατικά και κοινωνικά. 

• Να εξαλείφουν, κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το 

πολιτιστικό, οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. 

• Να εξασφαλίζουν χρόνο για εργασία στους γονείς. 

• Να ενηµερώνουν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε 

θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 

• Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβασή τους από το 

οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. 

• Να παρέχουν ηµερησία διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν 

τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. 

 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ  ΝΗΠΙΑ-ΒΡΕΦΗ 
 

    Στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθµούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 (έξι) 

µηνών έως 2,5 ετών, στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση και στους µικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, από 6 µηνών 

έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

 
              ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

Οι ώρες προσέλευσης τηρούνται αυστηρά σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 

κανονισµού λειτουργίας των παιδικών σταθµών. 

Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 7:00 π.µ. και λήγει στις 9:00 π. µ . 

Η αποχώρηση των παιδιών αρχίζει µετά το µεσηµεριανό γεύµα µέχρι το τέλος 

του ωραρίου λειτουργίας του σταθµού ή και νωρίτερα εφ' όσον υπάρχει ειδικός 

λόγος. 

Οι γονείς ή κηδεμόνες παραδίδουν τα παιδιά στο παιδαγωγικό προσωπικό από 

το οποίο και τα παραλαμβάνουν. 

Τα παιδιά µπορούν να παραδίδονται και να παραλαμβάνονται και από άλλο 

πρόσωπο µε πλήρη ενηλικίωση, που υποδεικνύεται µε γραπτή εξουσιοδότηση ή 

υπεύθυνη δήλωση του γονέα. 

 
« ∆ιατροφή » 

 

Στα βρέφη και στα νήπια κάθε σταθµού, παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά 

και ποσοτικά τροφή ( πρωινό και µεσηµεριανό κάθε ηµέρα ) η οποία παρασκευάζεται 

στους σταθµούς. 

Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται από τους παιδίατρους σύµφωνα µε 

τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών. Ιδιαίτερη 

µέριµνα   λαµβάνεται για   τη   µη  χορήγηση ειδών   διατροφής που περιέχουν 

συντηρητικά, χρωστικά τεχνητά, γλυκαντικές ουσίες κλπ. 

Το περιεχόµενο των γευµάτων καθορίζεται από τους παιδίατρους οι οποίοι 

λαµβάνουν υπόψη τους τις επιθυµίες των παιδιών που τους θέτουν οι προϊστάµενοι 

και το παιδαγωγικό προσωπικό. 

Το εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο υπογράφεται από τον παιδίατρο και 

αναρτάται σε εµφανές σηµείο του σταθµού για να ενηµερώνονται σχετικά οι 

γονείς. 



« Υποβολή αιτήσεων » 

 
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, με όλα τα δικαιολογητικά,  υποβάλλονται 

από 10 Μαΐου 2022 µέχρι 31 Μαΐου 2022. 

 Αιτήσεις µπορούν να γίνονται και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εκπρόθεσµες, 

εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεµούν εµπρόθεσµες αιτήσεις που δεν 

έχουν ικανοποιηθεί. 

Οι εκπρόθεσµες αιτήσεις θα κατατίθενται στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.   

Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά. 

∆ε γίνονται δεκτά παιδιά, τα οποία έχουν σοβαρό πρόβληµα σωµατικής ή/και 

ψυχικής υγείας (π.χ. βαριές καθυστερήσεις, πολλαπλές αναπηρίες) καθώς και παιδιά 

που για την αγωγή τους χρειάζονται ειδικές δοµές. 

Επίσης δεν γίνονται δεκτά παιδιά, εφόσον και για όσο διάστηµα πάσχουν από  

µεταδοτικά νοσήµατα. 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 


