ΑΠΟΛΟΓΘΜΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΠΑΘΔΘΚΟΤ ΣΑΤΘΜΟΤ
ΑΠΟ 1/9/2014 ΕΩ ΗΜΕΡΑ
Με ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο λέαο Γηνίθεζεο αλαδηνξγαλώζεθε ην
Γξαθείν Παηδηθώλ ηαζκώλ θαη δόζεθε ην βάξνο ζηελ εμππεξέηεζε όισλ ησλ αηηήζεσλ
θηινμελίαο παηδηώλ ζηνπο παηδηθνύο ηαζκνύο. Με ηαρύηαηνπο ξπζκνύο ιόγσ
πξνζεζκηώλ πνπ είραλ ιήμεη θαηαθέξακε ηελ δηεύξπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ κε
ζηόρν ηελ ρξεκαηνδόηεζε πεξηζζόηεξσλ παηδηώλ πνπ ζεκαίλεη νηθνλνκηθή ειάθξπλζε
ησλ νηθνγελεηώλ θαη πεξηζζόηεξα έζνδα γηα ην Γήκν.
Σα έζνδα από ην πξόγξακκα ΔΠΑ δηπιαζηάζηεθαλ αθνύ πξνιάβακε θαη
δηπιαζηάζακε ηνλ αξηζκό ησλ θηινμελνύκελσλ παηδηώλ (580.000€ έζνδα γηα ηνλ Γήκν).
Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε ζηηο δνκέο ήηαλ:
 1) Παξαιάβακε ηνλ 6ν Β.Ν..(Μνξκόιε) θιεηζηό ιόγσ όηη ε πξνεγνύκελε Γηνίθεζε
δελ είρε θξνληίζεη γηα ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ θαη θξίζεθε αθαηάιιειν. Παξ’ όιε ηελ
θηλεηνπνίεζε καο ν ηαζκόο ιεηηνύξγεζε νθηώ (8) κήλεο κεηά θαη ζπγθεθξηκέλα (2
εκέξεο πξηλ ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα).
 2) Σν παξαπάλσ ζέκα δεκηνύξγεζε πξόβιεκα ζε άιινπο ηξεηο ζηαζκνύο (10νπ- 11νπ
-1νπ) γηαηί ππνρξεσζήθακε λα κνηξάζνπκε ηα παηδηά ηνπ 6νπ ζηνπο ηαζκνύο απηνύο
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ νη νηθνγέλεηεο Αηγαιεσηώλ
 3) Διιείςεηο πξνζσπηθνύ.
 4)Φξνληίζακε λα πξνβιέςνπκε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 2015 ηε δεκηνπξγία θσδηθνύ
γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΑ επεηδή δελ είρε γίλεη
θακία ελέξγεηα ην έηνο 2011 πνπ μεθίλεζε ην πξόγξακκα θαη ελώ κπνξνύζακε λα έρνπκε
πξνζσπηθό ρσξίο επηβάξπλζε γηα από Γήκν θαη λα θαιπθζνύλ ζέζεηο αλέξγσλ δελ
ππήξμε θακία θξνληίδα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν αλαλεώλεηαη κε
ηηο ελέξγεηεο καο κέρξη ην 2020 πξνζιήθζεθαλ νθηώ βξεθνλεπηνθόκνη θαη θάιπςαλ ηεο
αλάγθεο ησλ ηαζκώλ.
 Μεηά από ηελ επηαεηή παύζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα ΣΔΙ Αζήλαο γηα 6κήλε
πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ μεθηλήζακε ελέξγεηεο πνπ δελ είρα πξνβιεθζεί θαη δελ είραλ
γίλεη γηα πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ ησλ ΣΔΙ ζηνπο παηδηθνύο καο ηαζκνύο γηα λα
κπνξέζνπλ νη ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθή εκπεηξία αιιά θαη λα
εκπινπηίζνπκε θαη λα αλαλεώζνπκε ην πξόγξακκα ησλ ζηαζκώλ κε (ζεκεησηένλ όηη ε
ζπλεξγαζία κε ηα ΣΔΙ έρεη απνδώζεη ήδε θαη απηή ηε ζηηγκή (40)θνηηεηέο θάλνπλ ηα
εξγαζηήξηα ηνπο ζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο ηνπ Γήκνπ καο ην έξγν ηνπο εθηηκεηέν).
 Δπίζεο πξνβιέςακε ζπλεξγαζία κε ΙΔΚ ΞΤΝΗ γηα πξαθηηθή ζπνπδαζηώλ ζηνπ
ζηαζκνύο. Πξνζιάβακε κέζσ ΟΔΑΓ (θνηλσθειή πξνγξάκκαηα) 8 άηνκα πξνζσπηθό,
εθπαηδεπηηθό θαη βνεζεηηθό .
 Γόζεθαλ ππεξσξίεο ζε πξνζσπηθό ησλ ηαζκώλ γηα απνγεπκαηηλή απαζρόιεζε
πέξαλ ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ ππήξρε πξόβιεςε ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό.
 Δμνπιηζκόο όισλ ησλ ηαζκώλ κε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ώζηε λα
δηεπθνιύλεηαη ην έξγν ησλ ππεπζύλσλ θαη επηθνηλσλία ηνπο κε ην Γξαθείν Παηδηθώλ
ηαζκώλ ηνπ Γήκνπ.

 Δληόο δύν κελώλ ζα εθαξκνζηεί ην πξόγξακκα press school πνπ αθνξά ησλ
εθζπγρξνληζκό ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ δηεπθόιπλζε γηα ηηο πξνκήζεηεο ηεο θάζε
κνλάδεο, θαζώο παξνπζίεο, παηδηώλ θαη πξνζσπηθνύ θιπ.
 Με ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ καο επίζεο απαιιάμακε από ηε εηζθνξά ηξνθείσλ
νηθνγέλεηεο κε εηζόδεκα 15.000 € γηα λα βνεζήζνπκε νηθνγέλεηεο κε ρακειά
εηζνδήκαηα.
 Με ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ θάλακε ζηνλ θαηλνύξγην νξγαληζκό αλαγλσξίδνληαο ην
έξγν ησλ ππεπζύλσλ ζηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο, νη ππεύζπλεο ζα παίξλνπλ επίδνκα
ζέζεο επζύλεο, κηα θαη απηό δελ είρε πξνβιεθζεί ζηνλ νξγαληζκό πνπ είρε θαηαξηηζηεί
θαη ήδε δεκνζηεύηεθε.
 Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη κεηά ηηο ελέξγεηεο πνπ
πξναλαθέξζεθαλ όια ιεηηνπξγνύλ ρσξίο πξνβιήκαηα αθνύ θαη ν αξηζκόο παηδηώλ κέζσ
ΔΠΑ απμήζεθε ζε 280 θαη κε ηε δηεύξπλζε ζα θηάζνπκε πεξίπνπ ηα 300,αύμεζε ησλ
εζόδσλ ηνπ Γήκνπ καο από 580.000€ πνπ ήηαλ ην 2014-2015 ζε 800.000€ πεξίπνπ γηα
ην 2015-2016 .Γηεπθξηληζηηθά αλαθέξσ όηη ην 80%ησλ παηδηώλ δελ πιεξώλεη ηξνθεία
γηαηί ην 50% έρεη θαιπθζεί από ην ΔΠΑ θαη ην 30% ππόθεηηαη ζε απαιιαγή, πιεξώλεη
δε κόλν ην 20%.
 Ο λένο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ είλαη έηνηκνο πξνο ςήθηζε
θαη εθαξκνγή γηαηί ν ππάξρνλ είρε γίλεη ην έηνο 1998 θαη δελ εμππεξεηεί ηα λέα
δεδνκέλα.
 Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θαιέζακε ηνπο γνλείο πνπ έθαλαλ αηηήζεηο γηα ηα παηδηά
ηνπο ζην Γήκν, θαηεπζύλακε ζην ΔΠΑ απηνύο πνπ είραλ ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη
θαηαζέζακε ππεξεζηαθά ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηε Μπιιέξνπ βνεζώληαο έηζη θαη ηνπο
πνιίηεο θαη ζηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ Γήκσλ.
 Γώζακε ην Γάια κεηά από ζρεδόλ 6 - 7 ρξόληα ζηνπο δηθαηνύρνπο εξγαδόκελνπο.
 Λεηηνπξγνύλ λέα ηκήκαηα ζε Μέξηκλα θαη Μνξκόιε.
 Με εξσηεκαηνιόγην επηζηεκνληθήο ζύληαμεο πνπ κνηξάζηεθε θαη ζπκπιεξώζεθε
από ηνπο γνλείο αλώλπκα, πξνζπαζήζακε αθνύγνληαο ηηο απόςεηο ηνπο λα βειηηώζνπκε
ή δπλαηό λα κεδελίζνπκε ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ
ηαζκώλ. Δπεηδή πηζηεύνπκε όηη νη ηαζκνί δελ είλαη ρώξνη θύιαμεο αιιά παξαγσγήο
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ πξνβάιιακε ηε δνπιεία πνπ γίλεηαη κε εθδειώζεηο ησλ παηδηώλ ζην
ΜΙΝΩΣΗ ζην ΡΙΣΟ θαζώο θαη ζην ΜΟΛΤΒΙ γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο ΠΑΓΚΟΜΙΑ
ΗΜΔΡΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΑΠΗ θαη ηκήκαηα ρνξνύ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ηνπ Γήκνπ καο.
 ηηο γηνξηέο κνηξάζηεθαλ παηρλίδηα ζηα παηδηά γνύξηα θαη αλακλεζηηθά ζηνπο γνλείο
(θσηνγξαθίεο ησλ παηδηώλ ηνπο), κπαιόληα θαη θεξάζκαηα. Δπίζεο θξνληίζακε θαη
κνηξάζακε παηρλίδηα ζηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ηαζκνύο, ηηο γηνξηέο ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ.
 Μέζα ζηε ζρνιηθή ρξνληά έγηλαλ ηξεηο δσξεάλ παξαζηάζεηο κε αλνηρηή πξόζθιεζε
γηα όια ηα παηδηά ηνπ Αηγάιεσ (1 ΡΙΣΟ 2 ΜΟΛΤΒΙ).
ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΘΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑΚΗ ΖΩΗ»
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ΤΝΟΛΟ 2015 456.860€ ππνιείπνληαη αθόκα ρξήκαηα κέρξη ηέινο
ηνπ ρξόλνπ ηεο ηάμεσο ησλ 100.000χιλιάδων ευρώ πεξίπνπ γηα ην 2015 θαη
ε πξώηε δόζε γηα ην λέν πξόγξακκα. Η ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκώλ θνζηίδεη
ζην Γήκν Αηγάιεσ 1.800.000ΔΤΡΩ

