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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΒΟΗΘΩΝ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  ΕΠΑΛ

Σύλλογος
Εκπαιδευτικών

Βρεφονηπιοκόµων



ΟΡΙΣΜΟΣ
Οι Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι ασχολούνται με την αγωγή και τη φροντίδα των βρεφών από 2 μηνών έως την ηλικία 
εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Elláda:Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα ( νέα νομοθεσία)

ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ρόλος του/της Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου είναι πολύτιμος τόσο για το μικρό παιδί όσο και για την κοινωνία.

Ο/η Βρεφονηπιοκόμος βοηθά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του παιδιού. Το παιδί που 
έχει λάβει σωστή αγωγή στη βρεφική και νηπιακή ηλικία θα γίνει ένας σωστός ενήλικας χρήσιμος στην κοινωνία.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 ● τη φροντίδα και αγωγή για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (σωματική, ψυχοκινητική, κοινωνική – 
συναισθηματική και νοητική)

 ● την οργάνωση και εφαρμογή κατάλληλων ημερήσιων παιδαγωγικών προγραμμάτων και μεθόδων συμβάλ-
λοντας στη ψυχική, σωματική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού

 ● τη φροντίδα για τη σωστή διατροφή, καθαριότητα, προστασία από ατυχήματα ή άλλους κινδύνους, παροχή 
πρώτων βοηθειών και εφαρμογή μέτρων πρόληψης ατυχημάτων και μετάδοσης ασθενειών

 ● τη φροντίδα παιδιών με ιδιαιτερότητες

 ● την ενημέρωση των γονέων για τη σωστή φροντίδα, αγωγή και υγεία των παιδιών

 ● την ενημέρωση της μέλλουσας μητέρας σχετικά με την εγκυμοσύνη τη φροντίδα και τη διατροφή του νεο-
γέννητου

 ● την φροντίδα μαθητών στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ
Το αντικείμενο εργασίας του/της Β. Βρεφονηπιοκόμου είναι απαιτητικό και δύσκολο για αυτό χρειάζεται υπεύθυ-
νους, προσεκτικούς και ειδικευμένους επαγγελματίες που θα βοηθήσουν το παιδί να προσαρμοστεί και να εντα-
χθεί στο περιβάλλον του βρεφονη πιακού σταθμού και να προετοιμαστεί για την είσοδό του στο Νηπιαγωγείο και 
στο Δημοτικό Σχολείο.

Ο/Η Β. Βρεφονηπιοκόμος είναι απαραίτητο να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι ευγενικός, ευχάριστος, υπεύθυνος, 
υπομονετικός, δημιουργικός, ευαίσθητος, τρυφερός, επίμονος, συνεργάσιμος, ευσυνείδητος, στοργικός, με φα-
ντασία, και αγάπη για τα παιδιά και το επάγγελμά του, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιστημονικές εξελίξεις του 
επαγγέλματός του μέσω τακτικών επιμορφώσεων και σπουδών.
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ΟΡΙΣΜΟΣ
Οι Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι ασχολούνται με την αγωγή και φροντίδα των βρεφών και νηπίων.

ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ρόλος του Βρεφονηπιοκόμου είναι πολύτιμος   τόσο για το μικρό παιδί όσο και για την κοινωνία.
Ο Βρεφονηπιοκόμος βοηθά στην διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του παιδιού. Το παιδί που έχει λάβει 
σωστή αγωγή στη βρεφική και νηπιακή ηλικία θα γίνει ένας σωστός ενήλικας χρήσιμος στην κοινωνία.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• την φροντίδα και αγωγή για την ολόπλευρη ανάπτυξη του βρέφους και του νηπίου, σωματική, ψυχοκινητική, κοινωνική 

–συναισθηματική και νοητική.
• την οργάνωση και εφαρμογή κατάλληλων ημερήσιων παιδαγωγικών προγραμμάτων και μεθόδων συμβάλλοντας στην 

ψυχική, σωματική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.
•  τη φροντίδα για τη σωστή διατροφή, καθαριότητα, προστασία από ατυχήματα ή άλλους κινδύνους, παροχή πρώτων 

βοηθειών και εφαρμογή μέτρων πρόληψης ατυχημάτων και μετάδοσης ασθενειών.
• τη φροντίδα βρεφών και νηπίων με ιδιαιτερότητες.
• την ενημέρωση των γονέων για τη σωστή φροντίδα, αγωγή και υγεία των παιδιών.
• την ενημέρωση της μέλλουσας μητέρας σχετικά με την εγκυμοσύνη τη φροντίδα και τη διατροφή του νεογέννητου.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ
Το αντικείμενο εργασίας του Βρεφονηπιοκόμου είναι απαιτητικό και δύσκολο  για αυτό χρειάζεται υπεύθυνους, προσεκτικούς 
και ειδικευμένους επαγγελματίες που θα βοηθήσουν το παιδί να προσαρμοστεί και να ενταχθεί στο περιβάλλον του βρεφονη-
πιακού σταθμού και να προετοιμαστεί για την είσοδο του στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο. 
Ο Βρεφονηπιοκόμος είναι απαραίτητο να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι ευγενικός, ευχάριστος, υπεύθυνος, υπομονετικός, 
δημιουργικός, ευαίσθητος, τρυφερός, επίμονος, συνεργάσιμος, ευσυνείδητος, στοργικός,  με φαντασία,  και αγάπη για τα 
παιδιά και το επάγγελμά του, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιστημονικές εξελίξεις του επαγγέλματός του μέσω τακτικών 
επιμορφώσεων και σπουδών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ ΕΠΑΛ - ΕΤΟΣ - 2016-2017
Ο/Η μαθητής/τρια που επιθυμεί να γίνει Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος πρέπει να επιλέξει:
• στην Α΄ τάξη ΕΠΑΛ το μάθημα επιλογής « Αγωγής Υγείας»
• στην Β΄ τάξη ΕΠΑΛ τον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας - Ευεξίας
• στην Γ ΄τάξη ΕΠΑΛ την ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
που θα τον οδηγήσει μετά την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα στην απόκτηση Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και Πτυχίου Βοηθού Βρε-
φονηπιοκόμου Επιπέδου 4.
Τα μαθήματα Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ τάξης



Ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ο/η Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος

 ● Εργάζεται υπό την εποπτεία του επιστημονικά υπεύθυνου και των υπεύθυνων νηπιαγωγών/ βρεφονηπιο-
κόμων και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους άλλους εργαζόμενους στον Βρεφονηπιακό ή Παιδικό 
Σταθμό και τους γονείς των παιδιών.

 ● Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σχετικά με την αγωγή και την ψυχαγωγία των παιδιών ανάλογες με την εμπει-
ρία, το γνωστικό τους υπόβαθρο και τις δυνατότητες των παιδιών

 ● Αναπληρώνει τον/την βρεφονηπιοκόμο στα καθήκοντα του, όταν παρίσταται ανάγκη, χωρίς να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγιεινή των παιδιών.

 ● Σέβεται τους ατομικούς ρυθμούς των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, την προσωπικότητα τους, τη διαφο-
ρετικότητα τους και φροντίζει για τη συμμετοχή όλων των παιδιών στις δραστηριότητες του σταθμού

Δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο/η Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος:

 ● Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στα βρέφη και νήπια κατά τη διάρκεια παραμονής τους 
στον βρεφονηπιακό σταθμό.

 ● Μεριμνά για τη φροντίδα και τη διατροφή των παιδιών

 ● Οργανώνει, σχεδιάζει και εφαρμόζει: ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βρεφών–προνηπίων περιλαμβά-
νοντας δραστηριότητες που καλύπτουν τις ανάγκες για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους

 ● Επιλέγει και χρησιμοποιεί το κατάλληλο ψυχοπαιδαγωγικό υλικό για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων βρεφών νηπίων και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα υλικά και τις τεχνικές που απαιτούνται στην 
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων

 ● Οργανώνει ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον που απαιτεί η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 ● Παρατηρεί συστηματικά την συμπεριφορά, τις δράσεις, αντιδράσεις και εκφράσεις των βρεφών και προνη-
πίων σε όλες τις οργανωμένες ή ελεύθερες δραστηριότητες.

 ● Συντονίζει τις ομάδες των παιδιών διακριτικά, παρακολουθώντας την πορεία των εργασιών τους

 ● Καλλιεργεί κλίμα αναγνώρισης, αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των παιδιών
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Τα μαθήματα Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ τάξης είναι:

Μαθήματα Προσανατολισμού Ώρες

1. Ερευνητική Εργασία στην τεχνολογία 3
2. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφά-

λεια και Υγεία στο χώρο εργασίας 
2

3. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 3
Μαθήματα Επιλογής

1 Αγωγή Υγείας 2
Σύνολο: 10 ώρες

Τα μαθήματα της Β΄ τάξης του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας είναι:
Μαθήματα Ώρες

1. Ανατομία – Φυσιολογία 3Θ
2. Πρώτες Βοήθειες 2Ε 
3.  Υγεία και Διατροφή 2Θ
4. Διαπροσωπικές Σχέσεις 2Θ
5. Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα 2Ε
6. Αγγλικά του Τομέα 2Θ

 Ειδικό Μάθημα Α8: «Δημιουργική  
Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία

5(Θ+Ε)

Ειδικό Μάθημα Β8 5(Θ+Ε)
Σύνολο: 23 ώρες

Τα μαθήματα της Ειδικότητας του Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου της Γ΄ τάξης είναι:
Μαθήματα Ώρες

1. Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ (Πανελλαδ.) 3Θ
2. Υγιεινή (Πανελλαδ.) 2Θ
3. Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού 4Ε
4. Αγωγή Βρέφους και Νηπίου (2Θ+2Ε)
5. Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία ΙΙ 4Ε
6. Μουσικοκινητική Αγωγή 2Ε
7. Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας 2Θ
8. Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας 2Θ
Σύνολο: 23 ώρες

 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΟΗΘΟΥ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ ΕΠΑΛ–ΕΤΟΣ–2020-2021

Ο/Η μαθητής/τρια που επιθυμεί να γίνει Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος πρέπει να επιλέξει:

στην Α΄ τάξη ΕΠΑΛ το μάθημα επιλογής « Αγωγής Υγείας»

στην Β΄ τάξη ΕΠΑΛ τον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας–Ευεξίας

στην Γ ΄ τάξη ΕΠΑΛ την ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

που θα τον οδηγήσει, μετά την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα, στην απόκτηση Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. και Πτυχίου 
Βοηθού Βρε φονηπιοκόμου Επιπέδου 4.

Τα μαθήματα Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ τάξης είναι:

α/α Μαθήματα Προσανατολισμού Ώρες

1. Ερευνητική Εργασία στην τεχνολογία 3
2. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφά λεια και Υγεία στο χώρο εργασίας 2
3. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 3
Μαθήματα Επιλογής
1 Αγωγή Υγείας 2
Σύνολο: 10 ώρες

Τα μαθήματα της Β΄ τάξης του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας είναι:

Μαθήματα Ώρες

1.  Ανατομία-Φυσιολογία 3Θ
2.  Πρώτες Βοήθειες 2E
3.  Υγεία και Διατροφή 2Θ
4.  Διαπροσωπικές σχέσεις 2Θ
5.  Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα 2Ε
6.  Αγγλικά Τομέα 2Θ
7.  Ειδικό Μάθημα Α: Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης στην προσχολική ηλικία Ι 5(Θ+Ε)
8.  Ειδικό Μάθημα Β 5(Θ+Ε)
Σύνολο: 23 ώρες

Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης της ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμων:

 Μαθήματα Ώρες

1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ 3Θ
2. Υγιεινή 2Θ
3. Παιδαγωγικό Περιβάλλον  Βρεφονηπιακού  Σταθμού 4Ε
4. Αγωγή Βρέφους και Νηπίου 2Θ+2Ε
5. Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας 2Θ
6. Δημιουργική Απασχόληση στην  Προσχολική Ηλικία ΙΙ 4Ε
7. Μουσικοκινητική Αγωγή 2Ε
8. Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας 2Θ
Σύνολο: 23 ώρες
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου μπορεί να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις για την πρόσβασή του 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση στα εξής μαθήματα:
 Μαθηματικά
 Νεοελληνική Γλώσσα
 Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
 Υγιεινή

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι)
Ανώτερες Σχολές Τουσριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.)
Σχολές Υπαξιωματικών
Σχολές Αστυφυλάκων
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Σχολές και Τμήματα Πανεπιστημίων αντίστοιχου του Τομέα σε ποσοσστό θέσεων 1%. 
 
 
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του:

• Στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και να λάβει πτυχίο επαγγελματικής 
εξειδίκευσης που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς ως Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου 
έπειτα από πιστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
Οργανισμό Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. (Ε.Ο.Π..Ε.Π)

• Στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) - Ανώτατη Εκπαίδευση. Για να γίνει κάποιος Πτυχιούχος  Βρεφονηπιοκόμος των 
ΤΕΙ,  πρέπει να αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής που υπάρχουν στη Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και Ιωάννινα με 
σκοπό να αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην φροντίδα και αγωγή βρεφών και νηπίων

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί:

• Ως βοηθητικό προσωπικό, σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
• Σε μαιευτικές κλινικές ( τμήμα φροντίδας νεογνών) παιδιατρικές και παιδοχειρουργικές.
• Σε κατασκηνώσεις.
• Σε κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού.
• Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήματα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας των εργαζομένων τους.
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.
•  Ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου μπορεί να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις για την πρό-
σβασή του στην Ανώτατη Εκπαίδευση στα εξής μαθήματα:

 ● Μαθηματικά

 ● Νεοελληνική Γλώσσα

 ● Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ

 ● Υγιεινή

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 ● Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ):

 ● Για να γίνει κάποιος/α Πτυχιούχος Βρεφονηπιοκόμος των ΑΕΙ, πρέπει να αποφοιτήσει από τα Τμήματα:

 ● Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία) στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α–Ίλιον)

 ● Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη)

 ● Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ιωάννινα)

 ● με σκοπό να αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην φροντίδα και αγωγή 
βρεφών από 2 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του:

 ● Στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» και να αποκτήσει έπειτα από πιστοποίηση προσόντων που διεξά-
γονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ), Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5.

 ● Στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και να αποκτήσει Πτυχίο Επαγγελ-
ματικής Εξειδίκευσης επιπέδου 5, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς ως 
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος, μετά από πιστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Προσόντων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π..Ε.Π)

Αν δώσει Πανελλήνιες Εξετάσεις, ο/η απόφοιτος Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος των ΕΠΑΛ μπορεί να έχει πρόσβαση 
στις παρακάτω σχολές

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ–ΕΥΕΞΙΑΣ) 2020:

(πατήστε πάνω στον σύνδεσμο για να δείτε τις αντίστοιχες σχολές στις οποίες μπορείτε να περάσετε):

https://bit.ly/37raXoi
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου μπορεί να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις για την πρόσβασή του 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση στα εξής μαθήματα:
 Μαθηματικά
 Νεοελληνική Γλώσσα
 Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
 Υγιεινή

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι)
Ανώτερες Σχολές Τουσριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.)
Σχολές Υπαξιωματικών
Σχολές Αστυφυλάκων
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Σχολές και Τμήματα Πανεπιστημίων αντίστοιχου του Τομέα σε ποσοσστό θέσεων 1%. 
 
 
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του:

• Στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και να λάβει πτυχίο επαγγελματικής 
εξειδίκευσης που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς ως Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου 
έπειτα από πιστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
Οργανισμό Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. (Ε.Ο.Π..Ε.Π)

• Στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) - Ανώτατη Εκπαίδευση. Για να γίνει κάποιος Πτυχιούχος  Βρεφονηπιοκόμος των 
ΤΕΙ,  πρέπει να αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής που υπάρχουν στη Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και Ιωάννινα με 
σκοπό να αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην φροντίδα και αγωγή βρεφών και νηπίων

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί:

• Ως βοηθητικό προσωπικό, σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
• Σε μαιευτικές κλινικές ( τμήμα φροντίδας νεογνών) παιδιατρικές και παιδοχειρουργικές.
• Σε κατασκηνώσεις.
• Σε κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού.
• Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήματα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας των εργαζομένων τους.
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.
•  Ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.



ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά 
μπορεί να εργαστεί:

 ● Σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

 ● Σε Μαιευτικές Κλινικές (τμήμα φροντίδας νεογνών), παιδιατρικές και παιδοχειρουργικές.

 ● Ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) στην Πρωτοβάθμια Δ.Ε

 ● Ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δ.Ε

 ● Σε Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού.

 ● Σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης;

 ● Σε κατασκηνώσεις.

 ● Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήματα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας των εργαζομένων τους.

 ● Ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα και αγωγή των βρεφών και μικρών παιδιών στο 
σπίτι.

 ● Ως Εργαστηριακοί Εκπαιδευτικοί στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ (ΤΕ)

 ● Ως Εργαστηριακοί Εκπαιδευτικοί στα ΔΙΕΚ (μητρώο εκπαιδευτών) (ΤΕ)

 ● Ως Εργαστηριακοί Εκπαιδευτικοί στα ΕΠΑΛ (ΤΕ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων Νομοθεσία: Υ.Α. τροποποίηση Γ2β/οικ.1570/99 (Φ.Ε.Κ. 
749 τ.Β’/19.05.1999) και Π2β/οικ. 2808/97 (Φ.Ε.Κ.645 τ.Β’/31.07.1997)

ΑΠΟΦΑΣΗ–ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1/3/2016Χορηγούνται επαγγελματικά 
δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων» του Τομέα 
Υγείας και Πρόνοιας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατοχών τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ει-
δικότητας «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων − Παιδοκόμων» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, που απονεμήθηκαν με τις 
υπουργικές αποφάσεις Π2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β΄/1997) και υπουργική απόφαση Γ2β/οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ 
749/Β΄/1999).Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 ● Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βρεφονηπιοκόμων Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα: 6973613007 και 697441899 Email: 
brefosyllogos@gmail.com Ιστοσελίδα: http://brefoteacher.gr/

 ● Πανελλήνιος Σύλλογος Βρεφονηπιαγωγών Μάρνη 10, Αθήνα – Αττική Τηλέφωνο: 210 82395503 Email: 
pasybn@otenet.gr

 ● Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδος Σταδίου 48, Αθήνα Τηλέφωνα: 2155505091/6930300952 Email: 
sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com

 ● Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 
https://poseepea.blogspot.gr/ 4 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου μπορεί να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις για την πρόσβασή του 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση στα εξής μαθήματα:
 Μαθηματικά
 Νεοελληνική Γλώσσα
 Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
 Υγιεινή

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι)
Ανώτερες Σχολές Τουσριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.)
Σχολές Υπαξιωματικών
Σχολές Αστυφυλάκων
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Σχολές και Τμήματα Πανεπιστημίων αντίστοιχου του Τομέα σε ποσοσστό θέσεων 1%. 
 
 
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του:

• Στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και να λάβει πτυχίο επαγγελματικής 
εξειδίκευσης που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς ως Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου 
έπειτα από πιστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
Οργανισμό Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. (Ε.Ο.Π..Ε.Π)

• Στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) - Ανώτατη Εκπαίδευση. Για να γίνει κάποιος Πτυχιούχος  Βρεφονηπιοκόμος των 
ΤΕΙ,  πρέπει να αποφοιτήσει από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής που υπάρχουν στη Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και Ιωάννινα με 
σκοπό να αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην φροντίδα και αγωγή βρεφών και νηπίων

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί:

• Ως βοηθητικό προσωπικό, σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
• Σε μαιευτικές κλινικές ( τμήμα φροντίδας νεογνών) παιδιατρικές και παιδοχειρουργικές.
• Σε κατασκηνώσεις.
• Σε κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού.
• Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήματα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας των εργαζομένων τους.
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.
•  Ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

mailto:brefosyllogos@gmail.com
https://poseepea.blogspot.gr/


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Λεωφόρος Δημοκρατίας 65, Ιλιον

(Μέσα στις εγκαταστάσεις του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΩΝ “Η ΜΗΤΕΡΑ”)

Τηλ.:210-5387092 (Εσωτ: 7092)

Fax:210-2614721

Email: ecec@uniwa.gr

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος

Θεσσαλονίκη

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραμματεία Τμήματος: 2310 013522 – email:

Τηλεφωνικό Κέντρο Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης: 2310 013111

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων: 2310 013604

Βιβλιοθήκη: 2310 013812, 2310 013813 (Σπουδαστήριο ΣΕΥΠ), 2310 013473, 2310 013695

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

(Τμήμα φοιτητικής μέριμνας–Άρτα 

τηλ. επικοινωνίας 2681050515,50326,50328) 

email:spoudmer@teiep.gr και merimna-arta@uoi.gr

Σπουδαστική Μέριμνα:2681050326 

email:spoudmer@teiep.gr, ιrenem@ioa.teiep.gr 
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