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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Νέος βρεφικός σταθμός στο Παλαιό Φάληρο 

 
Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν με κάθε 

επισημότητα τα εγκαίνια του νέου Βρεφικού Τμήματος των 
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην περιοχή της 

Αμφιθέας (επί της οδού Γλαύκου). 
 

Ο νέος Βρεφικός Σταθμός, ένας σύγχρονος χώρος αγωγής και 
φιλοξενίας για τα παιδιά βρεφικής ηλικίας, αποτελεί σημαντική 

κοινωνική παροχή για νέα ζευγάρια που θα μπορούν να 
εμπιστευτούν σε ασφαλές μέρος τα παιδιά τους και να εργαστούν 

καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες της οικογένειας. 
Αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τις εργαζόμενε ς μητέρες, αλλά 

και προθάλαμο κοινωνικοποίησης των παιδιών και της εισαγωγής 
τους στη μάθηση και τη γνώση. 

 
Ο νέος σταθμός μπορεί να φιλοξενήσει έως 40 βρέφη ηλικίας 

18 μηνών έως 2,5 ετών και έχει εφαρμόσει όλα τα πρότυπα 
λειτουργίας και ασφαλείας που ορίζονται από τον σχετικό 

κανονισμό των Υπουργείων. 
 

Στην σύντομη ομιλία του ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου 
Διονύσης Χατζηδάκης, για μια ακόμη φορά, εξήρε το έργο του 

Προέδρου των Παιδικών Σταθμών Στέλιου Μαυρακάκη, με 
αφορμή τη δημιουργία και άρτια επίτευξη του στόχου της 

προσθήκης ενός ακόμα σύγχρονου τμήματος στη δύναμη των 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, σε σύντομο χρονικό διάστημα 

(τρεις μήνες), καθώς και τη συμβολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του προσωπικού. 

 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος 

Αργυρούπολης - Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάτος, ο οποίος 
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αναφέρθηκε στην καθημερινή προσπάθεια των Δήμων αλλά και 
των Δημάρχων να λειτουργήσουν αποτελεσματικά για να 

αντιμετωπίσουν την οικονομική και κοινωνική κρίση ενώ τόνισε ότι 
ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου αποτελεί πρότυπο σε δράσεις 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στήριξης της οικογένειας και 
κοινωνικής πρόνοιας. 


