
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοίνωση  της  Δ/νσης  του  Βρεφονηπιακού  Σταθμού  ΘΕΜΙΔΑ Δ.Σ.Α.  Για  τις  εγγραφές  βρεφών  - νηπίων

κατά  το  σχολικό  έτος  2020 - 2021

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές βρεφών και νηπίων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών «ΘΕΜΙΔΑ Δ.Σ.Α.» για το σχολικό έτος 2020-2021 θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 29 
Μαΐου 2020 με το χρονικό αυτό διάστημα επιμεριζόμενο ως εξής:

• Aπό 29 Μαΐου 2020 έως 10 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθούν εγγραφές μαθητών που φοιτούν 
στο Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΘΕΜΙΔΑ Δ.Σ.Α.» κατά το τρέχον σχολικό έτος και επιθυμούν να 
ανανεώσουν την εγγραφή τους.

• Aπό 11 Ιουνίου 2020 έως ότου καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις θα πραγματοποιηθούν εγγραφές 
μαθητών που επιθυμούν να φοιτήσουν για πρώτη φορά στο σχολείο μας. 

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός δέχεται μαθητές ηλικίας 0-4 ετών.

Η εκκίνηση του νέου σχολικού έτους αναμένεται στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 και η λήξη του στις 24 
Ιουλίου 2021.

Οι εγγραφές θα μπορούν να πραγματοποιούνται καθ'όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, 
οποτεδήποτε προκύψει ανάγκη στην οικογένεια, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο σταθμός θα 
διαθέτει ελεύθερες θέσεις την εκάστοτε στιγμή.

Για  την  κάλυψη  των  θέσεων  θα τηρείται  αυστηρά  η σειρά  προτεραιότητας  της  εγγραφής

Η «ΘΕΜΙΔΑ Δ.Σ.Α.» συμμετέχει στο Πρόγραμμα  «Δράση Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
ζωής», επιδοτούμενο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα θα στηρίξει το 70% της πληρότητας των θέσεων
στο Βρεφονηπιακό μας  Σταθμό και καλύπτει σχεδόν το 80% μέχρι και το 100% των ετήσιων διδάκτρων των 
επωφελούμενων παιδιών. Θα τηρηθεί  σειρά  προτεραιότητας  για  την  εγγραφή  των παιδιών που πληρούν 
τα κριτήρια χρήσης του προαναφερόμενου Προγράμματος, ανάλογη με τη σειρά της αίτησης εγγραφής 
τους στο Σταθμό. 



Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΜΙΔΑ Δ.Σ.Α.» βρίσκεται επί της οδού Καυκάσου 9 στην Κυψέλη, έναντι 
πρώην Σχολής Ευελπίδων και παρέχει δυνατότητα χρήσης σχολικού λεωφορείου, το οποίο μπορεί να 
εξυπηρετήσει τις εξής περιοχές:

Κολωνάκι, Λυκαβηττό, Κέντρο, Εξάρχεια, Νεάπολη Εξαρχείων, Γκύζη, Εφετείο, Άρειος Πάγος, Δικαστήρια 
Πρώην Σχολής Ευελπίδων, Κυψέλη, Πεδίον του Άρεως, Πλατεία Βικτωρίας και Πλατεία Αγίου 
Παντελεήμονα. 

Για  εγγραφές  και  πληροφορίες,  μπορείτε  να επικοινωνείτε  με τη διευθύντρια  του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού, κυρία Νάντια Γραμματικάκη, στο τηλέφωνο  698  362  53  29.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του σχολείου μας www.themida-school.gr  θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις
παροχές  και  τις δραστηριότητες  του  Σταθμού,  καθώς  και  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  του Σταθμού.

Με ειλικρινείς ευχές για υγεία και σύντομη επιστροφή στην κανονικότητα,

Η Διεύθυνση του Βρεφονηπιακού Σταθμού «ΘΕΜΙΔΑ Δ.Σ.Α.»

• Καυκάσου 9 (έναντι πρώην Σχολής Ευελπίδων), Kυψέλη, 113 62 Αθήνα

  • τηλ. επικοινωνίας: 210 88 29 359, 698 362 5329

http://www.themida-school.gr/

