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ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2

 Β/Ν Σταθµός (1τµήµα βρεφών κ 

1 τµήµα νηπίων) 

  Παιδικός Σταθµός   (2 τµήµατα 

νηπίων) 

Ελάχιστη απαραίτητη/δηλωµένη από τη ∆/νση Παιδικών Σταθµών 

(σήµερα): 15 βρέφη και 25 νήπια

ΧΩΡΟΙ

ΚΑΘΑΡΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

(τ.µ.)

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕΤΡΑ 

(Μ)

Β/Ν Σ ΓΙΑ 39 παιδιά (14 Βρεφη 

και 25 Νήπια)
ΠΣ ΓΙΑ 50 παιδια (Νήπια) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 (ΒΑΣΕΙ Π∆ 99/2017)

Α. ΥΠΟ∆ΟΧΗ-∆ΙΟΙΚΗΣΗ

1. Είσοδος-Αναµονή (καροτσάκια) 12 2,4 12,00 0,00

 Περιλαµβάνει χώρο για τα καροτσάκια όταν o Β.Σ. ή ΒΝ.Σ. έχει ∆ 

< 25 βρέφη ή όταν έχει αυτοκίνητα για τη µεταφορά των παιδιών.

Απαιτείται ιδιαίτερος χώρος για καροτσάκια (Α7)  µόνο όταν ∆> 25 

βρέφη και δεν έχει αυτοκίνητο για τη µεταφορά τους.

2. Γραφείο ∆/νσης 7 2,4 7,00 7,00

3. Γραφείο Πολλαπλών Χρήσεων 9 2,4 9,00 9,00

Απαιτείται για Β.Σ. µε >20 βρέφη ή για Π.Σ. µε >30 νήπια, ή για 

ΒΝ.Σ. µε >30 παιδιά. Χρησιµοποιείται σαν εξεταστήριο από τον 

γιατρό ή σαν χώρος συνάντησης του ειδικού προσωπικού µε τους 

γονείς.

4. Χώρος Προσωπικού 7 2,2 7,00 7,00
Απαιτείται για σταθµούς > 6-7 άτοµα προσωπικό. Πε-ριλαµβάνει 

πάγκο για παρασκευή ροφήµατος.

5. Μόνωση 6 1,8 6,00 6,00

Απαιτείται για Β.Σ. µε >25 βρέφη ή για Π.Σ. µε >35 νήπια, ή για 

ΒΝ.Σ. µε >35 παιδιά. Χώρος όπου παραµένει κάποιο παιδί όταν 

αρρωστήσει ξαφνικά µέχρι να το παραλάβουν οι γονείς του. 

Πρέπει να επιβλέπεται άνετα από το προσωπικό για την ασφάλεια 

και την υποστήριξη του παιδιού και να είναι σχεδιασµένο µε τρόπο 

που να µη φοβίζει ή κάνει το παιδί να αισθάνεται αποµονωµένο.

6. WC/DS

προσωπικού-κοινού 6 6,00 6,00

 1 WC µε νιπτήρα/ 8 άτοµα προσωπικού, 1DS/12 άτοµα και 

αποδυτήρια (Locker) /εργαζόµενο. Όταν ∆σταθ.> 50 παιδιά, 

απαιτείται ιδιαίτερος χώρος υγιεινής (WC µε νιπτήρα) για το κοινό. 

Οι χώροι υγιεινής που περιλαµβάνουν > 2 WC µε νιπτήρες, 

δύναται να αναπτυχθούν και σε παραπάνω του ενός σηµείου του 

σταθµού.

7. Ιδιαίτερος χώρος για καροτσάκια 3 0,00 0,00 Απαιτείται για Β.Σ. >25 βρέφη

B1. ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ

1. Αίθουσα ύπνου βρεφών 2,50τ.µ. /βρέφος 3 35,00 0,00

Ελαχ. επιφάνεια αίθουσας 15,00 τ.µ. 

Περιλαµβάνει κρεβατάκια ύπνου, ράφια ή ερµάρια για προσωπικά 

είδη των παιδιών και χώρο για παιχνίδι στο πάτωµα. Κάθε 

αίθουσα σχεδιάζεται για 10-12 το πολύ βρέφη.

2. Αίθουσα

απασχόλησης βρεφών 1,20 τ.µ./βρέφος 3 16,80 0,00

Ελαχ. επιφάνεια αίθουσας 15,00 τ.µ. Χρησιµοποιείται από τα 

µεγαλύτερα βρέφη και περιλαµβάνει πάρκα, καθισµατάκια, 

τραπεζάκια και ράφια. Ο χώρος µπορεί

να χρησιµοποιείται και σαν τραπεζαρία. Κάθε αίθουσα σχεδιάζεται 

για 12-14 το πολύ βρέφη.

3. Χώρος Αλλαγών- Λουτρού-Βρεφών
2,50 τ.µ. / θέση 

αλλαγής 
1,5 5,83 0,00

1 θέση αλλαγής αντιστοιχεί σε 6 βρέφη Ελαχ. επιφάνεια χώρου 

(2/θέσεων) 5,00 τ µ. 

Ο χώρος αυτός έχει άµεση σχέση µε τις αίθουσες ύπνου και 

διηµέρευσης βρεφών για αυτό και πρέπει να έχει οπτική επαφή µε 

αυτές, ώστε να επιβλέπονται τα άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια της 

αλλαγής. Περιλαµβάνει µεγάλους νιπτήρες ή παιδικά λουτρά, 

πάγκους για άλλαγµα και ερµάρια για τη φύλαξη ρουχισµού. Θα 

υπάρχει πρόβλεψη για την εύκολη αποκοµιδή απορριµµάτων, όχι 

όµως µέσω των χώρων παραµονής και σίτισης των παιδιών.

4. Χώρος παρασκευής γάλακτος 4 1,5 4,00 0,00

Πρέπει να βρίσκεται κοντά στους χώρους των βρεφών. 

Περιλαµβάνει πάγκο µε νεροχύτη, ηλεκτρικές εστίες, ηλεκτρικό 

ψυγείο και ντουλάπια. Μπορεί να συνδυαστεί µε την κουζίνα στον 

ίδιο χώρο σε διακεκριµένη όµως περιοχή χρήσης και µε ανάλογη 

αύξηση της επιφάνειάς της.

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (∆)
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Β2. ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ

1. Αίθουσα

απασχόλησης νηπίων

1,80 τ.µ./νήπιο

2 τ.µ./νήπιο

3.6

3.6 50,00 100,00

Ελάχ. επιφάνεια αίθουσας ή όµορων χώρων 25,00 τ.µ.

Οταν χρησιµοποιείται και σαν τραπεζαρία. Περιλαµβάνει 

τραπεζάκια, καθισµατάκια και ράφια ή ερµάρια για παιχνίδια ή 

υλικά. Ο χώρος µπορεί να χρησιµοποιείται και σαν τραπεζαρία 

εφόσον δεν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για τη λειτουργία αυτή. 

Όταν ο σταθµός έχει περισσότερες από µια αίθουσες 

απασχόλησης νηπίων, καλό είναι να υπάρχει η δυνατότητα να 

ενοποιούνται ανά δύο.

2. Αίθουσα ύπνου νηπίων 1,70 τ. µ /θέση ύπνου 3 9,00 17,00

1 θέση ύπνου / 4-5 νήπια.

Ελαχ. επιφάνεια αίθουσας 9,00 τ.µ.

Περιλαµβάνει κρεβατάκια και ράφια ή ερµάρια ή κρεµάστρες µε τη 

δυνατότητα άλλων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων.

3. Τραπεζαρία 1,40 τ. µ. /νήπιο 3 35,00 70,00

Χώρος προαιρετικός ελαχ. επιφάνεια αίθουσας 15,00 τ.µ. Όταν 

υπάρχει ιδιαίτερος χώρος φαγητού, θα περιλαµβάνει τραπεζάκια 

και καθισµατάκια. Θα πρέπει να έχει καλή σύνδεση µε την κουζίνα 

και αν είναι δυνατόν να µπορεί να ενοποιείται µε την αίθουσα των 

νηπίων που εξυπηρετεί. Η τραπεζαρία µπορεί να εξυπηρετεί δύο 

αίθουσες νηπίων, το σερβίρισµα του φαγητού όµως σε αυτή την 

περίπτωση θα γίνεται τµηµατικά.

4. Χώρος

WC/Λουτρού νηπίων 12 12,00 24,00

Πρέπει να βρίσκεται κοντά στις αίθουσες των νηπίων που 

εξυπηρετεί. Περιλαµβάνει παιδικά είδη υγιεινής: ένα WC ανά 10 

νήπια, ένα νιπτήρα ανά 6 νήπια και ένα DS ή παιδικό λουτρό ανά 

20-25 νήπια. Σε σταθµό µε περισσότερες από δύο αίθουσες 

απασχόλησης νηπίων, οι χώροι WC λουτρού µπορούν να 

οµαδοποιούνται ώστε να είναι κοινοί για δύο το πολύ αίθουσες.
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Γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Κουζίνα 8 2,2 8,00 8,00

Ελαχ. επιφάνεια όταν δεν παρασκευάζεται φαγητό. Το εµβαδόν 

που αναφέρεται, αντιστοιχεί στην περίπτωση ελάχιστης 

εγκατάστασης για φύλαξη και ζέσταµα φαγητού που τους 

διανέµεται από τον σταθµό που λειτουργεί ως κεντρικό µαγειρείο. 

Περιλαµβάνει πάγκο µε νεροχύτη, ηλεκτρικά µάτια, ψυγείο και 

ερµάρια. Στην περίπτωση που παρασκευάζεται φαγητό στον 

σταθµό, η κουζίνα πρέπει να είναι αναλόγων διαστάσεων, να 

διαθέτει ανάλογη µε τον αριθµό των µερίδων ηλεκτρική εστία, έναν 

τουλάχιστον ηλεκτρικό φούρνο, διπλές βαθιές λεκάνες πλύσης 

µαγειρικών σκευών από λείο αδιαπότιστο υλικό, ηλεκτρικό ψυγείο, 

πάγκους προετοιµασίας και ερµάρια. ∆ύναται να διαθέτει και 

ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων. Οι χώροι της κουζίνας πρέπει να 

εξαερίζονται καλά µε κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού και να 

υπάρχει χώρος συγκέντρωσης απορριµµάτων και δυνατότητα 

άµεσης αποκοµιδής τους.

2. Αποθήκη τροφίµων 3 0,00 0,00

Απαιτείται όταν παρασκευάζεται φαγητό. Περιέχει ράφια και 

ερµάρια για τη φύλαξη των τροφίµων. Μπορεί να συνδυαστεί µε 

τον χώρο της κουζίνας µε ανάλογη αύξηση της επι- φάνειάς της. 

Πρέπει να είναι χώρος καλά αεριζόµενος, χωρίς υγρασία.

3. Πλυντήριο (σιδερωτήριο)  7 2,2 7,00 7,00

Περιλαµβάνει ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικό 

στεγνωτήριο (προαιρετικό), νεροχύτη, ηλεκτρικό σιδερωτήριο 

(προαιρετικό) και ράφια - ερµάρια. Οι χώροι πλυντήριο 

(σιδερωτήριο) και ακάθαρτα - είδη καθαριότητας µπορούν να 

αποτελούν ενιαίο χώρο. Για Β.Σ. µε λιγότερα από 25 βρέφη, ο 

ελάχιστος χώρος που απαιτείται είναι 6 τ.µ. Για Π.Σ. µε λιγότερα 

από 35 νήπια, ο ελάχιστος χώρος που απαιτείται είναι 6 τ.µ.Για 

ΒΝ.Σ. µε λιγότερα από 35 παιδιά, ο ελάχιστος χώρος που 

απαιτείται είναι 6 τ.µ..

4. Ακάθαρτα και είδη καθαριότητας 3 3,00 3,00 Άµεση βοηθητική έξοδος

5. Γενική αποθήκη 5 5,00 5,00

6. Λεβητοστάσιο 0 0,00 0,00 Ανάλογα µε το σύστηµα θέρµανσης

Σύνολο  χώρων σταθµού καθαρό εµβαδόν (τ.µ.) 237,63 269,00

Σύνολο χώρων σταθµού µεικτό εµβαδόν(+14%) 270,90 306,66

I. ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ 106,00 211,00

(+14%) 120,84 240,54

II. ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ 61,63 0,00

(+14%) 70,26 0,00

ΙII. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 23,00 23,00

(+)14% 26,22 26,22

IV. ΕΙΣΟ∆ΟΣ-∆ΙΟΙΚΗΣΗ 47,00 35,00

(+14%) 53,58 39,90

ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΙII+IV) 79,80 66,12


