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Σο Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. υλοπούηςε το πρόγραμμα 
«Βρεφονηπιακόσ ταθμόσ Λιβαδύων Δόμου Κουλούκωνα», από 19-02-2004 ϋωσ 31-08-2008, ςτα 
πλαύςια του μϋτρου 6.1 «Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεςιών Υποςτήριξησ για την προώθηςη ίςων 
ευκαιριών» του ΠΕΠ Κρότησ 2000-2006, με ςυγχρηματοδότηςη από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό 
Σαμεύο (Ε.Κ.Σ.).  
Από 01-09-2008 ϋωσ 31-08-2009 το πρόγραμμα υλοποιόθηκε από την εταιρεύα με την 
χρηματοδότηςη του Οργανιςμού Εργατικόσ Εςτύασ ςτα πλαύςια του ΕΠΑ και τησ δρϊςησ 
«Εναρμόνιςη Οικογενειακήσ και Επαγγελματικήσ Ζωήσ», με ςυγχρηματοδότηςη από το Ευρωπαώκό 
Κοινωνικό Σαμεύο (Ε.Κ.Σ.). Αξύζει να ςημειωθεύ ότι για την κϊλυψη του κόςτουσ λειτουργύασ του 
προγρϊμματοσ, την περύοδο 2008-2009, η εταιρεύα ςτηρύχθηκε οικονομικϊ και από τον Δόμο 
Κουλούκωνα.  
Η ςυνολικό χρηματοδότηςη του προγρϊμματοσ για την περύοδο 2004 – 2009 ανόλθε ςτο ποςό των 
522.148,89 €.  
 
τισ 01-09-2009 το πρόγραμμα και το προςωπικό μεταφϋρθηκαν, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του 
νϋου κώδικα δόμων και κοινοτότων και την ελληνικό νομοθεςύα, ςτην Δημοτικό Κοινωφελόσ 
Επιχεύρηςη Δόμου Κουλούκωνα.  
 
 
Σκοπόσ/ςτόχοσ του Σταθμού 
Ο Βρεφονηπιακόσ ταθμόσ ςτεγϊςτηκε ςτο δημοτικό διαμϋριςμα  Λιβαδύων και απευθύνθηκε ςε 
όλο το Δόμο Κουλούκωνα.  
κοπόσ του ταθμού όταν η φροντύδα των βρεφών και των νηπύων από την ηλικύα των 2 μηνών 
μϋχρι την ηλικύα εγγραφόσ τουσ ςτο Δημοτικό χολεύο, για οριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τησ ημϋρασ.  
τόχοσ όταν η παροχό ολοκληρωμϋνησ φροντύδασ ςτα παιδιϊ που εξυπηρετούνται από το ταθμό,  
παρϋχοντασ τουσ ςυγκεκριμϋνεσ υπηρεςύεσ. 
Βαςικό επιδύωξη του προγρϊμματοσ όταν η φροντύδα των παιδιών αλλϊ και η μερικό απεμπλοκό 
των μελών του ευρύτερου οικογενειακού περιβϊλλοντοσ (κυρύωσ γυναύκεσ) που όταν 
επιφορτιςμϋνα με τη φροντύδα τουσ.     
 
Υπηρεςίεσ 
Οι υπηρεςύεσ παρϋχονταν δωρεϊν προσ τα παιδιϊ (βρϋφη και νόπια), ςτο ειδικϊ διαμορφωμϋνο 
κτύριο του ταθμού:  
o υγιεινό και αςφαλόσ παραμονό, προςαρμοςμϋνη ςτισ ανϊγκεσ τησ κϊθε ηλικύασ, 
o απαςχόληςη, διαπαιδαγώγηςη, παιχνύδι, ψυχαγωγύα, ανϊπαυςη και ψυχολογικό βοόθεια, 

ανϊλογα με την ηλικύα. 
o μϋριμνα για την ομαλό ψυχοςυναιςθηματικό και υγιεινό ανϊπτυξη των παιδιών και παροχό 

ςυμβουλευτικόσ ενημϋρωςησ και υποςτόριξησ ςτισ οικογϋνειεσ των παιδιών, 
o φροντύδα για την ατομικό καθαριότητα τουσ καθώσ και των χώρων του ταθμού, 
o τακτικό ιατρικό παρακολούθηςη. 
 
 
Προςωπικό 
Σο πρόγραμμα ςτελεχώθηκε από ειδικούσ επιςτόμονεσ και καταρτιςμϋνα ςτελϋχη: 
 Διευθύντρια - Νηπιαγωγό 
 Νηπιαγωγό 
 Βρεφοκόμο 
 Τπϊλληλο καθαριότητασ και βοηθητικών εργαςιών  
 Τπϊλληλοσ καθαριότητασ και βοηθητικών εργαςιών 

Επύςησ ο ταθμόσ ςυνεργϊςτηκε με Ιατρό, για την τακτικό παρακολούθηςη τησ υγεύασ των 
παιδιών.  

 
  
Πληροφορίεσ 
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ μπορεύτε να 
απευθύνεςτε ςτα γραφεύα τησ εταιρεύασ.  
Τπεύθυνο ςτϋλεχοσ  για πληροφορύεσ: κα. Ψωμϊ Άννα, Κοινωνιολόγοσ 
Σηλ. 2834031402, 2834031583, Email: info@akomm.gr  
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