Αιγάλεω Οκτώβριος 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Στο Δήμο Αιγάλεω λειτουργούν 65 σχολικές μονάδες (44 Πρωτοβάθμιας, 21 Δευτεροβάθμιας, εκ των
οποίων τα 7 είναι ειδικά σχολεία) και το Ειδικό Νηπιαγωγείο που ιδρύθηκε με πρόταση μας (ΦΕΚ
2591/τ.Β’/22-8-2016) και θα λειτουργήσει την επόμενη σχολική χρονιά. Από την πρώτη ημέρα που
αναλάβαμε ως νέα διοίκηση του Δήμου 1/9/2014, είχαμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα
συντηρήσεων -επισκευών στα περισσότερα σχολικά συγκροτήματα λόγω παλαιότητας και έλλειψης
χρηματοδότησης των αναγκαίων κονδυλίων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πρώτη μας προτεραιότητα η σχολική στέγη και η ασφάλεια των μαθητών -εκπαιδευτικών. Σε
συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων καθιερώσαμε μια άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες του
Δήμου και ιεράρχηση των προβλημάτων, για την αντιμετώπισή τους σύμφωνα με τις περιορισμένες
δυνατότητές μας.
Παραλάβαμε μια τεχνική προμελέτη που είχε συνταχθεί από κοινή επιτροπή των Τεχν. Υπηρ. του
Δήμου και των Κτ.Υπ.ΑΕ, με προβλήματα συντηρήσεων και έργων στα σχολεία προϋπολογισμού
1.700.000 €.
Στα δύο χρόνια 2015-2016 ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν 3 εργολαβίες στα σχολεία του Δήμου,
προϋπολογισμού 956.000,00 €.
1.

Εργολαβία από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ σχολείων, για το Δημοπρατήθηκε 7/4/2015.
έτος 2014: 130.700 €.
Υπογραφή
σύμβασης
22/7/2015.
Επιπλέον χρηματοδότηση από Δήμο : 54.300 € .
Έναρξη εργασιών: Σεπτέμβριος 2015
– λήξη Ιανουάριος 2016
Συγκεντρωτικό Σύνολο : 185.000 € .

Συνολικά : 8 σχολεία
- Νηπιαγωγεία: 4º -14º -22º -24º
- Δημοτικά: 2º -11º
- Γυμνάσια: 2º - 4º
2.

Εργολαβία Κτιριακών Υποδομών
επικινδυνότητας : 611.000 €

Α.Ε.,

για

Συνολικά : 9 σχολεία
- Συγκρότημα σχολείων : 15º -28º Νηπιαγωγείο,
με 17º και Ειδικό Δημοτικό
- Δημοτικά: 5ο - 10º -11º -13º
- Γυμνάσιο: 1º
- Λύκεια: 3º -5º -6º
3.

άρση Δημοπρατήθηκε 19/5/2015.
Υπογραφή σύμβασης Αύγουστο 2015.
Έναρξη εργασιών : Σεπτέμβριος 2015
– λήξη Φεβρουάριος 2016

Εργολαβία από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ σχολείων για το Ημερομηνία δημοπράτησης 17/5/2016
Υπογραφή σύμβασης 3/8/2016
έτος 2015: 130.700 €
5μηνης διάρκειας
Επιπλέον χρηματοδότηση από Δήμο: 30.000 €

Συγκεντρωτικό Σύνολο: 160.000 €

Συνολικά: 12 σχολεία
-Νηπιαγωγεία: 9ο – 16ο
- Δημοτικά: 1ο – 4ο – 10ο – 17ο
- Γυμνάσια: 4ο – ΕΕΕΕΚ με προβλ. όρασης
- Λύκεια: 3ο – 4ο – 5ο – 6ο
4.

Εξασφαλίστηκε
προσβασιμότητα
ΑΜΕΑ στο ΕΕΕΕΚ με προβλήματα
όρασης και πολλαπλές αναπηρίες που
λειτουργούσε από το 2009 χωρίς WC
με προδιαγραφές αλλά και στο 5 ΓΕΛ
με
την
πρόσφατη
ανακαίνιση
κατασκευάστηκε WC ΑΜΕΑ

Ετοιμάζεται η μελέτη για την 4η εργολαβία από τη ΣΑΤΑ σχολείων για το έτος 2016. Στόχος μας να
δημοπρατηθεί πριν τη λήξη του σχολικού έτους 2016 – 2017.
Έχει υποβληθεί επίσης μελέτη στην Περιφέρεια Αττικής για χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης
αύλειων χώρων σχολείων (13 σχολικές μονάδες).
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την σύνδεση του 10ου Δημοτικού με το φυσικό αέριο.
Εκκρεμεί η σύνδεση του 13ου Δημοτικού με νέα εγκατάσταση θέρμανσης (ανάγκη κατεδάφισης του
λεβητοστάσιου λόγω διάνοιξης του παρακείμενου πεζοδρόμου.)
Απόφαση για μετεγκατάσταση του Ειδικού Δημοτικού στο πρώην 15ο Δημοτικό και ίδρυση Ειδικού
Νηπιαγωγείου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη από την Κτ.Υπ.ΑΕ για την αναδιαρρύθμιση του πρώην
15ου Δημοτικού. Η χρέωση σε αρχιτέκτονα έγινε τον Οκτώβριο 2015. Εκκρεμεί η έγκριση του
κτιριολογικού απο το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος μας είναι το συντομότερο δυνατόν να
εγκατασταθεί εργολάβος ώστε να μεταστεγαστούν και να λειτουργήσουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο
του 2017(ΦΕΚ 2591/τ.Β’/22-8-2016 ίδρυσης και αναβάθμισης).

6.

Κατασκευή του 17ου Νηπιαγωγείου (Αγ. Γεωργίου 22α και Ευρυτανίας στο Λιούμη, έναρξη
εργολαβίας Νοέμβριος 2014).

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του και λειτουργεί από 12 Σεπτεμβρίου 2016
7. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα της ΓΓΑ και χρηματοδοτείται η ανακατασκευή του γηπέδου στον αύλειο
χώρο του 4ου Γυμνασίου με 50.000 €.
Δημοπρατήθηκε 29/3/2016, Υπογραφή σύμβασης 22/7/2016. Ξεκίνησε το έργο τον
Σεπτέμβριο 2016, λήξη σύμβασης τον Δεκέμβριο 2016.
8.

Μετά από αίτημά μας από το Σεπτέμβρη του 2014 η νέα διοίκηση της Κτ.Υπ. ΑΕ ανακαίνισε
το Κλειστό Γυμναστήριο Μπάσκετ του 6ου ΓΕΛ, προσθέτοντας παρκέ και αλλαγή των
επικίνδυνων φωτιστικών. Αντικατέστησε επίσης το σύνολο των υαλότουβλων στο παλιό
γυμναστήριο. Παραδόθηκε προς χρήση στις 13/9/2016.
Ο Δήμος έχει επίσης δημοπρατήσει εργολαβία ύψους 140.000,00 € για έργα στην πόλη στα
πλαίσια της οποίας θα ανακαινιστεί και το παλαιό γυμναστήριο στο 6ο ΓΕΛ (δάπεδο, τουαλέτες,
χρωματισμοί κλπ.), καθώς και τη μόνωση σε τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος του 5ου
Γυμνασίου. Ο εργολάβος εγκαθίσταται τον Οκτώβριο 2016.

9.

Πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων που έχουν ανεγερθεί πριν το 1980. Μελέτη από
Δ/νση Τεχν.Υπ. για ένταξη 11 σχολικών κτιρίων στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ. Οι Κτ.Υπ.ΑΕ θα εντάξουν στο
πρόγραμμα τους 2 σχολικά κτίρια (3ο – 5ο Δημοτικά).
Έχουν ήδη ξεκινήσει οι δύο μελέτες στα σχολεία και σύντομα ολοκληρώνονται.

1) 1ο Γυμνάσιο – 3ο Λύκειο – 10ο Δημοτικό
2) 11ο Δημοτικό – 7ο Γυμνάσιο
3) Επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης στα ΕΠΑΛ για ενεργειακό πιστοποιητικό
(ολοκληρώθηκε). Υπάρχει επίσης έτοιμη μελέτη για το 1ο Γυμνάσιο.
4) Μετά την αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ θα ανατεθεί μελέτη για το 1ο – 4ο – 17ο Δημοτικά.
10. Δεν έχει ακόμη δημοπρατηθεί από (Κτ.Υπ.ΑΕ) το Ειδικό Δημοτικό και Ειδικό Νηπιαγωγείο για
Αυτισμό στο πρώην 2ο Λύκειο (τεύχη δημοπράτησης). Αν υπάρξει χρηματοδότηση θα προχωρήσει
η δημοπρασία του έργου.
11.

Παρεμβάσεις καθημερινά από τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου για επισκευές – συντηρήσεις
(Μεγάλες ανάγκες καθημερινής φροντίδας ιδιαίτερα: υδραυλικά, ασπρίσματα, κάγκελα,
ηλεκτρολογικά, ξυλουργοί, οικοδόμοι κλπ.)

12. Παρεμβάσεις επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα από τις Διευθύνσεις Καθαριότητας και
Πρασίνου.Η υπηρεσία καθαριότητας έχει αντιμετωπίσει το σύνολο των αιτημάτων για μεταφορές
και απομάκρυνση άχρηστων και ανακυκλώσιμων υλικών. Η υπηρεσία πρασίνου, επίσης, με το
αρμόδιο τμήμα δύο φορές το χρόνο κάνει απολυμάνσεις στα σχολεία.
13. Συντήρηση καυστήρων – λεβήτων πετρελαίου φυσικού αερίου από εξειδικευμένο συνεργείο στα
σχολεία κόστος περίπου 5.000,00 € ετησίως.
14. Με προσφορά συνδημότη μας πραγματοποιήθηκε δωρεάν αναγόμωση πυροσβεστήρων στο
σύνολο σχεδόν των σχολείων, το σχολικό έτος 2015 – 2016.

Ολοκληρώνεται η μελέτη ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης των αιτημάτων των σχολείων
με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την έγκυρη και αποτελεσματική λύση των
προβλημάτων αλλά και τον έλεγχο των Υπηρεσιών (υλοποίηση- κοστολόγηση)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Έγινε Μηχανοργάνωση με ειδικά προγράμματα οικονομικής διαχείρισης των 2 Νομικών Προσώπων
των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Ταυτοποιείται σταδιακά η καλύτερη
παρακολούθηση και η διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων των σχολείων. Αντιμετωπίστηκαν και
εξοφλήθηκαν μετά από συντονισμένες ενέργειες τα χρέη που παραλάβαμε σε συγκεκριμένες σχολικές
μονάδες (π.χ. 6ο ΓΕΛ με 102.660,95 € – ΕΠΑΛ κλπ.). Διεκδικήσαμε τις οφειλές του ΙΕΚ Αιγάλεω
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) προς το Δήμο που εκκρεμούσαν από το 2011 (78.542,90 € περίπου) και με ευθύνη του
Δήμου στην προηγούμενη περίοδο που δεν υπέβαλε αναλογισμό δαπανών προς είσπραξη (ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ -ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ). Εισπράχθηκαν 65.394 € στις 24/11/2015 και 9.888,00 € στις 12/9/2016.
Αναμένουμε το υπόλοιπο των οφειλών άμεσα.
Αντιμετωπίστηκε το θέμα των λογαριασμών της ΔΕΗ, μετά από αίτημα στο νέο Πρόεδρο του Δ.Σ., και
από τον Απρίλιο του 2016 στέλνονται απευθείας στα σχολεία και δεν χρεώνεται ο Δήμος. Η ΔΕΗ έχει
ήδη παρακρατήσει από το Δήμο ποσό 157.406,14 € για λογαριασμούς ρεύματος σχολείων της χρονικής
περιόδου, από Δεκέμβριο 2012 έως Αύγουστο 2014. Με εσωτερική διαδικασία, από 01/09/2014 που
αναλάβαμε, παρακρατήθηκαν τα χρήματα των λογαριασμών της ΔΕΗ κάθε σχολείου, από τις 4 δόσεις
λειτουργικών δαπανών.
Άμεση κατανομή των 4 επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες στα σχολεία εντός του έτους.

Αντιμετωπίστηκαν προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής είτε με αγορά είτε με επισκευές αδιάθετων
μηχανημάτων τα οποία υπήρχαν στις αποθήκες των σχολείων (φωτοτυπικά, φαξ, εκτυπωτές, Η/Υ,
κλιματιστικά κλπ.). Έγιναν εργασίες μικρής κλίμακας σε κτιριακά προβλήματα που έχρηζαν άμεσης
παρέμβασης (π.χ. 15ο – 28ο – 11ο - 22ο Νηπιαγωγεία κ.α.), αλλά και σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας
(π.χ. 6ο ΓΕΛ, 5ο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Ειδικό Γυμνάσιο κ.α.).
Σχολικά κυλικεία έλεγχος σωστής λειτουργίας, μέσω των επιτροπών που ορίζει ο νόμος και
τακτοποίηση οφειλών όπου υπήρχε καθυστέρηση. Δικαστική διεκδίκηση σε εκκρεμείς υποθέσεις όπως
6ο ΓΕΛ. (καθυστέρηση λόγω απεργίας δικηγόρων και έκδοσης δικαστικής απόφασης – από 15 Μαΐου
2015).

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Επέστρεψαν με δικαστική απόφαση 6 σχολικοί φύλακες το 2014 και 4 με τον Νόμο Κατρούγκαλου.
Έγινε πρόσληψη από τα πεντάμηνα 4 ακόμη φυλάκων το 2015.
Τα αποτελέσματα είναι ορατά και αποδεικνύεται η αναγκαιότητα μόνιμης φύλαξης.
Φυλάσσονται 13 σχολικά συγκροτήματα με ιδιαίτερες ανάγκες (π.χ. 6ο ΓΕΛ σε 24ωρη φύλαξη κατά τη
διάρκεια των 5μηνων - ΕΠΑΛ). Απαιτούνται και άλλοι φύλακες που θα προσπαθήσουμε να
εξασφαλιστούν από τα νέα προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας (8μηνα, έναρξη έως τέλος
Οκτωβρίου).

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
Δεν άλλαξε το εργασιακό καθεστώς των συμβασιούχων για το σχολικό έτος 2016 – 2017. Οι
προσλήψεις τους έγιναν κανονικά την 1n Σεπτεμβρίου 2016 και η μισθοδοσία τους πραγματοποιείται
κανονικά κάθε μήνα με ευθύνη του Δήμου. Η περσινή περικοπή του (10%) από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν
υλοποιήθηκε από το Δήμο μας και πληρώθηκαν κανονικά όλες οι εργαζόμενες.
Διεκδικούμε από το Υπουργείο Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών το αντίστοιχο κονδύλι.
Έγινε επέκταση του μειωμένου ωραρίου εργασίας σε 8ωρο σε 3 καθαρίστριες αορίστου χρόνου με τη
δυνατότητα που μας έδωσε ο νόμος 4368/2016 αλλά και λόγω συνταξιοδότησης αντίστοιχα τριών
εργαζομένων.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ
Συνεχίζεται το πρόγραμμα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας, κόστος ετησίως 37.000,00
Συμμετέχουν 23 σχολικοί τροχονόμοι σε 14 Δημοτικά και η μισθοδοσία τους πραγματοποιείται κανονικά
κάθε μήνα.

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Ο Δήμος καλύπτει μέσα απο τον προϋπολογισμό του ήχο και φώς στο πρόγραμμα εκδηλώσεων στο
Ανοιχτό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής», στο Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», στο Ελληνικό Μολύβι –
Γ. Βρανάς και στις αυλές – αμφιθέατρα των σχολείων Μάιος - Ιούνιος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
“ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”
Πραγματοποιήθηκε δωρεάν το πρόγραμμα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων για μαθητές Δημοτικού
(προϋπόθεση να εργάζονται και οι 2 γονείς) από 22/6 έως 22/7/2016 από τις 7:30 - 15:30 στο 7ο
Δημοτικό, με εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές δραστηριότητες,
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης επισκέψεων στο Άλσος και την πισίνα του Δήμου.

Έγιναν 175 εγγραφές για την παρακολούθηση του προγράμματος
Συνεργασία Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού. Συνεργάστηκαν επίσης 2 Γεωπόνοι του
Δήμου και 2 νοσηλεύτριες αλλά και εθελοντές εκπαιδευτικοί, δημότες συγκεκριμένων ειδικοτήτων
(Γεωπόνος-Βιολόγος-Φυσικός-Πληροφορικής) καθώς και ο Σκακιστικός Όμιλος-Διασώστες.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Συμβολική εξόρμηση καθαριότητας: συνεργασία Εκπαιδευτικών, Διευθυντών, Μαθητών και φορέων του
Δήμου (Γυμνάσια – Λύκεια – Δημοτικά) στα πλαίσια προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
των μαθητών.Το σχολικό έτος 2016 – 2017 τα σχολεία που συμμετείχαν στις εξορμήσεις θα
υλοποιήσουν πρόγραμμα μόνιμης παρέμβασης σε καθορισμένα τμήματα του Άλσους.
“Οι μαθητές αλλάζουν τη γειτονιά τους, γνωρίζουν την ιστορία της πόλης τους”(πρώην Μπαρουτάδικο –
Ιερά Οδός, συνεργασία σχολείων 3ο Γυμνάσιο - 9ο Γυμνάσιο – 4ο ΓΕΛ ).
Έναρξη πιλοτικών προγραμμάτων με σχολεία -συλλόγους Γονέων και μαθητών. Δημιουργία αστικών
λαχανόκηπων και κήπων 7ο - 14ο Δημοτικό και άλλων σχολείων ενταγμένων σε προγράμματα
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στις αυλές τους και στα Άλση. (Μπαρουτάδικο – Λοιμωδών).
Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια θα
υλοποιήσει πρόγραμμα δημιουργίας και λειτουργίας λαχανόκηπου «χρήση γης και άμεση διατροφή»
στο 7Ο Δημοτικό Σχολείο.
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αιγάλεω με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό «Σχολικοί κήποι και
παρτέρια: Παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
έργου ”Inspiring Science Education”, έλαβε το δεύτερο βραβείο Μαθαίνω να δρώ, κερδίζω τη
ζωή...σε έναν Ελαιώνα.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ERASMUS – ERASMUS+
Ο Δήμος υποδέχθηκε και συμμετείχε σε όλες τις αποστολές που επισκέφθηκαν τα σχολεία της πόλης
μας. Ενισχύει όλες τις δραστηριότητες καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί και
οι μαθητές συμβάλλοντας έτσι στην ανταλλαγή εμπειριών και διακρατικών συνεργασιών που στόχο
έχουν την έμπέδωση νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και πολιτιστικών ανταλλαγών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΙΤΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ
Συνεργασία του Δήμου με τους locusAthens, πολιτιστικές δράσεις στην πόλη και στα σχολεία
με συμμετοχή καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ιστορικούς,
φωτογράφους, σκηνοθέτες. Πραγματοποιήθηκαν σε 14 σχολεία, εργαστήρια φωτογραφίας,
μουσικής, θεάτρου, κατασκευής βιβλίου και χρήσης πολυμέσων.
ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου π.χ.
Γύρος του Αιγάλεω (αφιερωμένος στη μνήμη του ολοκαυτώματος 29/9/1944), Τουρνουά Σκακιού,
Ποδοσφαίρου.
Ημερίδα στίβου με τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία Δυτικής Αθήνας στο ΔΑΚ «Εύα Χριστοδούλου».
Προγράμματα αθλητικής προετοιμασίας, από εξειδικευμένους γυμναστές, υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
τις σχολές Αστυνομίας και Στρατού (Πανελλήνιες εξετάσεις ΑΕΙ 2015 – 2016).

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Συμμετοχή για τρίτη χρονιά σε διαγωνισμό στο Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
των σχολείων της πόλης. Προμήθεια νέων μπλε κάδων ανακύκλωσης για όλα τα σχολεία από την
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.
Αξιοποίηση προγράμματος ανακύκλωσης ελαστικών για δωρεάν κατασκευή συνθετικού τάπητα στους
αύλειους χώρους του 5ου Δημοτικού και του ΕΕΕΕΚ μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές
αναπηρίες.
Έναρξη προγράμματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ σύστημα εναλλακτικής διαχείρησης αποβλήτων φωτιστικών
λαμπτήρων και μικροσυσκευών.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προληπτικής Ιατρικής και Προαγωγής Υγείας σε συνεργασία με το ΠΕΔΥ.
1. Έλεγχος βιβλιαρίων υγείας και εμβολιαστική κάλυψη
2. Έλεγχος μυοσκελετικού συστήματος
3. Έλεγχος προληπτικής οδοντιατρικής και στοματικής υγιεινής
4. Σωματική υγιεινή
5. Αποφασίζω να μην καπνίζω
- Παροχή δωρεάν βεβαιώσεων στους μαθητές για αθλητική δραστηριότητα στα σχολεία από
γιατρό του Δήμου.
- Διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων λογοθεραπείας.
- Ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς και ενημερωτικές ομιλίες.
- Πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων.
- Δράσεις αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες με τη συμμετοχή των διευθυντών των εκπαιδευτικών
και των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Πρόγραμμα “πιάσε το χέρι μου”.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Λειτουργεί για 5η συνεχή χρονιά στο 4ο ΓΕΛ.
Φοιτούν 27 μαθητές το 2016 – 2017
Δουλεύουν εθελοντικά 15 καθηγητές και 11 εθελοντές στη γραμματεία.
Είχαμε 13 μαθητές επιτυχόντες στα ΑΤΕΙ – ΑΕΙ, το σχολικό έτος 2015 – 2016 (ποσοστό επιτυχίας
45%)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πραγματοποιείται στο 4ο Λύκειο, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 22 ειδικότητες, 36 τμήματα x 20 μαθητές
= 720 περίπου παρακολούθησαν. Πραγματοποιήθηκαν νέα τμήματα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015 –
Ιανουάριος 2016.
Αναμένουμε την έναρξη των νέων προγραμμάτων (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Πρώην 6º Δημοτικό
Είχε παραχωρηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 373 /2-12-2004, για 12 έτη ο Α' όροφος και
με συμπληρωματική απόφαση 20/01/2005 τμήμα του ισογείου, στο σημερινό Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως Κέντρο
Εκπαίδευσης ενηλίκων.
Παραλάβαμε τον Σεπτέμβριο του 2014 ένα κτίριο που δεν μπορούσε να λειτουργήσει λόγω σοβαρών
κτιριακών προβλημάτων.
Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου έγιναν από εργολάβο του ΥΠΕΠΘ και δεν έχει επίσημα
παραληφθεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή το Δήμο.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη στεγανοποίηση της οροφής, (πλημμύρισε τμήμα του κτιρίου) και
επικινδυνότητα με το αντλιοστάσιο στην αυλή και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (έγγραφο
αναλυτικό από αυτοψία της Τεχνικής μας Υπηρεσίας,17/1/2013). Με την εγκατάλειψη του χώρου το
2010 από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., υπήρξαν επιπλέον βανδαλισμοί και κλοπές που δημιούργησαν νέα
προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις εξωτερικά. Εσωτερικά οι αίθουσες διδασκαλίας
παρουσιάζουν εικόνα λεηλασίας με διαλυμένη την υποδομή των εγκαταστάσεων Η/Υ, δικτύων κλπ.,
γεγονός που αποτυπώνεται στο Πρακτικό παράδοσης -παραλαβής του μη ανακυκλώσιμου υλικού από
επιτροπή του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ στο Δήμο Αιγάλεω στις 25/05/2013 (τρία χρόνια μετά !).
Από τον Οκτώβριο του 2014 αποκαταστήσαμε τις ζημιές στο παρκέ και τα σπασμένα τζάμια στο
ισόγειο και λειτουργεί η σχολή χορού.
Στόχος μας είναι το ταχύτερο δυνατό να λύσουμε τα κτιριακά προβλήματα και να λειτουργήσει ξανά ο
χώρος καλύπτοντας σοβαρές ελλείψεις του Δήμου.
Αξιοποίηση της Κοινωφελούς εργασίας για αποκατάσταση των κτιριακών προβλημάτων.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ






Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας πρόγραμμα 15 διαλέξεων.
Σε συνεργασία με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μ. Ευθυμίου
πραγματοποιήθηκε νέος κύκλος 8 μαθημάτων – Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, ξεκίνησε την
Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 στο Ελληνικό Μολύβι -Γ. Βρανάς.
Πραγματοποιήθηκαν, 10 Μαθήματα Ψυχανάλυσης από τον Γιατρό Ψυχαναλυτή κ. Δ.
Σακελλάρη.
Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας και με τα δύο ΤΕΙ της πόλης, Αθηνών και Πειραιά.

