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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΑΠΟ 1-10-2015  ΕΩΣ 1-10-2016 

 

 Ο τομέας Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγάλεω, έχει στην εποπτεία του συνολικά 

εννέα (9) παιδικούς Σταθμούς, εκ των οποίων στους πέντε (5) λειτουργούν παιδικά τμήματα 

για νήπια (από 2,5 έως και της ηλικίας του νηπιαγωγείου), στους τρείς (3) λειτουργούν παιδικά 

και βρεφικά τμήματα (από 8 μηνών έως και της ηλικίας του νηπιαγωγείου) και ένας (1) που 

λειτουργεί με βρέφη (από 8 μηνών έως και 2,5 ετών). 

 Στους σταθμούς μας την σχολική περίοδο 2016 - 2017 φιλοξενούνται 628 παιδιά, εκ 

των οποίων τα βρέφη είναι 139 και τα νήπια είναι 489. 

 Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου λειτουργούν με προσωπικό μόνιμο και Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό 

λειτουργίας, παροχές. 

 Την σχολική περίοδο 2015-2016 μέσω του προγράμματος «Εναρμόνισης  

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» φιλοξενήθηκαν συνολικά 260 παιδιά εκ των οποίων 

τα 62 ήταν βρέφη και τα 198 νήπια. Τα έσοδα από την συμμετοχή του Δήμου μας στο 

πρόγραμμα «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2015 - 

2016 ήταν 593.830,00 €.  

 Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου 2016 - 2017 ο Δήμος συμμετέχει και πάλι 

στο πρόγραμμα «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και ήδη μέσω του 

προγράμματος φιλοξενούνται συνολικά 235 παιδιά, εκ των οποίων τα 90 είναι βρέφη και τα 

145 νήπια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η Β΄ φάση του προγράμματος, μέσω της οποίας 

αναμένεται η ένταξη και άλλων νηπίων. 

 Ανανεώθηκαν οι συμβάσεις οκτώ (8) βρεφονηπιοκόμων στα πλαίσια του 

Συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής». 

 Τον Μάρτιο του 2016 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση εφαρμογής του λογισμικού 

προγράμματος «Preschool» που σκοπό έχει την διευκόλυνση των Σταθμών σε θέματα, 

κατανομής αιτήσεων, δημιουργίας Μητρώου νηπίων, παρουσιών βρεφών - νηπίων και 

προσωπικού. Ακολουθεί και η εφαρμογή του λογισμικού προγράμματος συντονισμού της 

αποθήκης των Σταθμών. 

 Ο τομέας Παιδικών Σταθμών έχει άριστη συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του 

Δήμου, γεγονός που βοηθά στην επίλυση των εμφανιζόμενων προβλημάτων. 

 Στους Παιδικούς Σταθμούς πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό 

να προσεγγίζονται εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες. Εφαρμόζονται σύγχρονες εκπαιδευτικές 
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μέθοδοι για τη νοητική συναισθηματική κοινωνική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών για την 

κατάλληλη προετοιμασία τους και την ομαλή ένταξή τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Συντάχθηκε ερωτηματολόγιο προκειμένου οι γονείς να εκφράσουν τις απόψεις τους, με 

σκοπό την  αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα παιδιά των Παιδικών 

Σταθμών. 

 Στα πλαίσια της προαγωγής της στοματικής υγείας του πληθυσμού και σε συνεργασία 

με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και την Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 

συνεχίστηκε το πρόγραμμα «Live. Learn. Laugh» που μετονομάσθηκε σε «Brush day and 

Night» και συνεχίζεται η υλοποίησή του για τα επόμενα δύο έτη. Το ενδιαφέρον και η 

ανταπόκριση των γονέων στο πρόγραμμα, είναι πολύ μεγάλη. 

 Τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2016 έγινε έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης στα παιδιά των 

Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγάλεω, προκειμένου να ελεγχθούν και να εντοπιστούν 

εμβολιακές εκκρεμότητες στην προσχολική ηλικία. 

 Στα πλαίσια του προγράμματος «Πρόληψης και Ενημέρωσης Αρθρωτικών - 

Φωνολογικών Διαταραχών και δυσκολιών επικοινωνίας», πραγματοποιήθηκε 

λογοθεραπευτική αξιολόγηση για κάθε προνήπιο, μετά από έγκριση του εκάστοτε γονέα και 

ακολούθησε ενημέρωση γονέων και νηπιοβρεφοκόμων για κάθε παιδί. 

 Διοργανώθηκαν δυο θεατρικές παραστάσεις και μια παρουσίαση Παιδικού Βιβλίου στο 

Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» καθώς και ομαδικές εκδρομές στο Αττικό Πάρκο με την 

συμμετοχή γονέων, προς όφελος των παιδιών. 

 Υπήρξε αγαστή συνεργασία η οποία και συνεχίζεται, με τα Τ.Ε.Ι. Αθήνας καθώς και με 

Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. με ειδικότητες σπουδαστών (νηπιοβρεφοκόμων, βοηθών 

νηπιοβρεφοκόμων, μαγείρων) στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, στους Παιδικούς 

Σταθμούς του Δήμου μας, προσφέροντας παράλληλα στην εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών 

Σταθμών. 

 Υποβλήθηκε αίτημα και έγινε αποδεκτό, για την δωρεά - χορηγία, από το Ίδρυμα 

«Σταύρος Νιάρχος» ενός οχήματος τύπου VAN, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την διανομή 

του φαγητού στους Παιδικούς Σταθμού του Δήμου μας. 


