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«Αγαπητοί φίλοι, ύστερα από πολλά χρόνια κοντά
στα παιδιά σας, εργαζόμενη στην πρώτη γραμμή
της μάχης, στους Βρεφονηπιακούς μας Σταθμούς,
ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ με την αρωγή του Δημάρχου
της πόλης μας, μου εμπιστεύθηκαν τη διοίκηση
όλων των κοινωνικών δομών του ΝΠΔΔ. Με υψηλό
φρόνημα θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια 

 να ανταποκριθώ επιτυχώς στο καθήκον μου και θα
ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα φροντίσω ώστε
τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι της πόλης μας να
παραμείνουν στο κέντρο της προσοχής της
τοπικής κοινωνίας, καθώς από εκεί πηγάζει το
μέλλον μας όπως επίσης και οι ρίζες μας.»

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως το Δήμαρχο Νέας Σμύρνης κο
Σταύρο Τζουλάκη, ο οποίος διαθέτει ιδιαίτερες ευαισθησίες για
τα παιδιά και τους ηλικιωμένους της πόλης μας, και ως εκ
τούτου στάθηκε αρωγός στην προσπάθειά μας κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της θητείας μας. Ο ρόλος του Δήμου Νέας Σμύρνης,
διά των αποφάσεων του Δημάρχου και του Δημοτικού
Συμβουλίου άλλωστε, είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την ευημερία
του ΝΠΔΔ, καθώς αποτελεί την πηγή της τακτικής επιχορήγησης
σύμφωνα με τις καταστατικές διαδικασίες. Ο Δήμαρχος κος
Σταύρος Τζουλάκης επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλες τις
κρίσιμες αποφάσεις που χρειάστηκε να ληφθούν για να
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Βρεφονηπιακών
Σταθμών και των ΚΑΠΗ της πόλης μας, δεδομένων των
σωρευμένων νομικών και ηθικών δεσμεύσεων που έπρεπε να
υλοποιηθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση. Αδιαμφισβήτητα, ο
Δήμαρχος θα παραμείνει για πάντα στο μυαλό των δημοτών, ως
ένας εκ των βασικών πυλώνων στήριξης των κοινωνικών μας
δομών από το έτος 2009 και εξής.
 

Ευχαριστούμε την πρόσφατα συνταξιοδοτηθείσα
Διευθύντρια του ΝΠΔΔ κα Βασιλική (Βίκυ) Στασινοπούλου,

η οποία ολοκλήρωσε μετ’ επαίνων και ύστερα από μακρά
επιτυχημένη πορεία την προσφορά της στην υπηρεσία. Η κα
Βίκυ Στασινοπούλου ανέλαβε τις τύχες του ΝΠΔΔ σχεδόν πριν
από 20 χρόνια, όταν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί μεταφέρθηκαν
στη δικαιοδοσία των ΟΤΑ, ενώ μέχρι τότε λειτουργούσαν από το
κεντρικό κράτος. Σε αυτή την εικοσαετία, η ευσυνείδητη πρώην
παιδαγωγός, εκπαιδεύτηκε διοικητικά και παρακολούθησε
αμέτρητες αλλαγές και εξελίξεις, τις οποίες και έπρεπε να
εφαρμόσει στις δομές του ΝΠΔΔ. Εργάστηκε άοκνα ώστε να
εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών και να
εντάξει όλο και περισσότερα ωφελούμενα παιδιά ή να
ικανοποιήσει τις ανάγκες όλο και περισσότερων ηλικιωμένων,

μέσα από τις δράσεις της κοινωνικής αποστολής της υπηρεσίας
μας. Θέλουμε το έργο που επιτελέσαμε μαζί, κατά τη διάρκεια
της τελευταίας διοικητικής θητείας, να αποτελέσει το δώρο μας
προς εκείνη, ώστε να παραμένει ήρεμη γνωρίζοντας ότι
διασφαλίζεται με κοινωνική ασφάλεια η επόμενη μέρα.

 

Βεβαίως, εξαιρετικές ευχαριστίες οφείλουμε όλοι στους
εργαζομένους του ΝΠΔΔ, οι οποίοι για πάρα πολλά έτη
διατηρούν το κοινωνικό και παιδαγωγικό έργο που
δημιουργείται καθημερινά, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συνιστούν
δε, ένα πολύ σημαντικό πλέγμα προστασίας για τις πιο
ευάλωτες ηλικιακές ομάδες της πόλης μας.

ΜΗΝΥΜΑ 

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Γιώργο Λαρίσση και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω περιόδου, ήτοι
τους κ.κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, Ευγενία Ταρανή,

Κλαίρη Δεληγιάννη, Κατερίνα Καριοφύλλη, Κατερίνα
Κουτετέ, Μαρία Βαμβουρέλλη, Μαρία Μουρούτη, Δημήτρη
Οικονόμου, Γιώργο Κοζομπόλη, Μαρία Ασημάκου, αλλά και
τους εκπροσώπους των εργαζομένων, των μελών ΚΑΠΗ και
των γονέων. Όλοι συνέβαλαν δια της θετικής ή της
αρνητικής ψήφου τους στην πρόοδο των δράσεών μας.
Όλοι επέδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία στην κοινωνική
δράση του ΝΠΔΔ και προσπάθησαν όσο μπορούσαν και
επιθυμούσαν.

 

Ευχαριστούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της
πόλης μας, οι οποίοι άλλωστε αποτελούν και το
δευτεροβάθμιο όργανο λήψης αποφάσεων για τη
λειτουργία του ΝΠΔΔ.

 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ

της αναπληρώτριας Διευθύντριας 

κας Ελισάβετ Κοντολέων
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Διαχειρίζεται 7 Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς

Σταθμούς.

Λειτουργεί 5 χώρους ΚΑΠΗ.

Φιλοξενεί 410 παιδιά στους Σταθμούς που

ισοδυναμεί με 85% της δυναμικότητας.

Παρέχει πραγματικές υπηρεσίες σε 3.000

ηλικιωμένους.

Υλοποιεί προϋπολογισμό 3,8 εκατ. ευρώ.

Διαθέτει 117 άτομα προσωπικό.

Συντηρεί 11 διαφορετικές δομές διάσπαρτες

στην πόλη.

Συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος

κοινωνικής πρόνοιας «Βοήθεια στο Σπίτι».
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Επί 28 μήνες παράχθηκε έργο αδιάλειπτα!

« Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Η  Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α »

ΝΠΔΔ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Κ.Α.Π.Η.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

R
E

IS
E

 | P
A

G
E

 4

Την περίοδο 2021-2022 φοιτούν πλέον 410 παιδιά στους Σταθμούς
μας, παρά την αθρόα απώλεια παιδιών (άνω των 4 ετών) προς την
προνηπιακή εκπαίδευση.

Δεν κινδύνευσε ουδεμία θέση εργασίας.
Διατηρήσαμε το ποσοστό των παιδιών που φοιτούν με VOUCHER

ΕΣΠΑ.

Ο ισολογισμός του 2021 προκύπτει υγιής, παρά τις οικονομικές
δυσχέρειες.

 

Εμείς ανταποκριθήκαμε σε όλους αυτούς τους κινδύνους και τελικά
καταφέραμε τα κάτωθι:
 

 

Αποχώρησαν τα 320 από τα 480 παιδιά που φοιτούσαν την περίοδο 2020-

2021, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν θέσεις εργασίας και η οικονομική
βιωσιμότητα των δομών μας.
Κινδύνευσε η πολύ σημαντική πηγή εσόδων του ΝΠΔΔ που αφορά στο
πρόγραμμα ΕΣΠΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών, αφού κυρίως συμμετείχαν
οικογένειες με παιδιά άνω των 4 ετών. 

Ζητήθηκε η παραχώρηση χώρων από τις δομές μας, ώστε να στεγαστούν εν
μέρει τα προνήπια.

Το Σεπτέμβριο του 2021 ο Δήμος Νέας Σμύρνης υποχρεώθηκε στη
δημιουργία αιθουσών προνηπίων ώστε τελικά τα μεγαλύτερα παιδιά που
φοιτούσαν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς να φοιτούν πλέον σε δομές
εποπτευόμενες από το Υπουργείο Παιδείας. Για το ΝΠΔΔ δημιουργήθηκαν
απότομα οι εξής απειλές:

 

 

Παραδώσαμε εντός του 2020 ολόκληρο το κτίριο του ανακαινισμένου  Β
Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Αγνώστων Μαρτύρων για δημιουργία
2 αιθουσών προνηπίων.

Παραδώσαμε χώρο επί του οικοπέδου του Α Βρεφονηπιακού Σταθμού για την
εγκατάσταση δύο προκατασκευασμένων αιθουσών προνηπίων.

Προσφέρουμε το ηλεκτρικό ρεύμα των προκατασκευασμένων αιθουσών
προνηπίων στο οικόπεδο του Α Βρεφονηπιακού Σταθμού, μέχρι την οριστική
εγκατάσταση νέας ηλεκτρικής παροχής, παρά του ότι δεν ανήκουν στην
αποστολή μας.

Την ίδια στιγμή δώσαμε λύσεις, δε σκεφθήκαμε με εσωστρέφεια και δεν
ξεχάσαμε και τα μεγαλύτερα παιδιά της πόλης μας που πλέον δε θα
φοιτούν στις δομές μας, συνεισφέροντας τα εξής:
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ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Απλοποιήσαμε τη διαδικασία αξιολόγησης και εγγραφών στους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
Εισαγάγαμε την αυτοδίκαιη εγγραφή για κάποιες κατηγορίες
ωφελουμένων (π.χ. δικαιούχοι ΕΣΠΑ, κοινωνικά περιστατικά,

αδέρφια ωφελουμένων).

Αναδιαρθρώσαμε τις κατηγορίες τροφείων για την καταπολέμηση
της ευνοιοκρατίας και τη συμπερίληψη τόσο των ανέργων, όσο και
των υψηλότερων εισοδημάτων.

Αποδεχθήκαμε όλες τις αιτήσεις εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς για τις περιόδους 2020-2021 και 2021-2022.

Μεταφέραμε για πρώτη φορά την περίοδο επιλογής ωφελουμένων
παιδιών στους ανοιξιάτικους μήνες κάθε έτους, ώστε να βελτιωθεί ο
οικογενειακός προγραμματισμός των δημοτών μας, αφού στο
παρελθόν η επιλογή ξεκινούσε το Σεπτέμβριο κάθε έτους.
Υλοποιούμε με τη βοήθεια των γονέων το νέο ηλεκτρονικό
παρουσιολόγιο των δικαιούχων ΕΣΠΑ, καθ’ υπόδειξη της πολιτείας.
Μειώσαμε το όριο ηλικίας εσόδου των παιδιών κατά 3 μήνες και
πλέον διαμορφώθηκε στους 15 μήνες.

Έγιναν όλα! Πιέστηκε ο εργολάβος να ολοκληρώσει μέρος αυτών και το ΝΠΔΔ επένδυσε ακόμη 50.000 € για να
καλύψει όλες τις ανάγκες. Έτσι, στο τέλος του 2020 με καθυστέρηση, ο κατασκευαστής παρέδωσε επίσημα στο Δήμο
Ν. Σμύρνης το έργο της ανέγερσης, που είχε εγκαινιαστεί και λειτουργούσε ήδη από το 2018.

Κάλυψη εξωστών και ταράτσας με χυτό δάπεδο
Στέγαστρα και Τέντες
Σκέπαστρα αμμοδόχων
Κάλυψη σωληνώσεων αερίου
Θερμοσίφωνας κουζίνας
Κουζίνα και Φούρνος, επέκταση πάγκου κουζίνας
και λοιπός εξοπλισμός
Αντιολισθητικά σε γωνίες και πόρτες
Τηλεόραση & ηχητικός εξοπλισμός
Παιχνίδια

Εξολισμός μπάνιου
Κουρτίνες
Αναλώσιμα και εξοπλισμός για τις αλλαξιέρες
των βρεφών
Κρεβατάκια πτυσσόμενα
Επισκευή δαπέδων
Κλιματιστικά
Επισκευή λέβητα-καυστήρα
Παροχή ζεστού νερού
Επιδιόρθωση εξαερισμού

Δ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Παλαιές Εκκρεμότητες σύμφωνα με επιστολή των εργαζομένων
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Προστέθηκαν 19 επιπλέον μόνιμες θέσεις εργασίας στις ήδη
προβλεπόμενες 67.

Δημιουργήθηκαν νέα τμήματα, ενώ διατηρήθηκε η δομή της
μίας ενιαίας διεύθυνσης.
Προβλέψαμε δομή εσωτερικού ελέγχου όπως πλέον
απαιτείται από τη νομοθεσία.

Σχηματίσαμε γραφείο ταμειακής υπηρεσίας, όπως απαιτεί η
νέα οργανωτική χάραξη από τις κεντρικές υπηρεσίες του
Δήμου Νέας Σμύρνης.
Δώσαμε νέο σύντομο διακριτικό τίτλο στο ΝΠΔΔ, ήτοι
«Οικογενειακή μέριμνα».

Διαμορφώσαμε, και ακολούθως υπερψηφίστηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο, νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, μεταβάλ-

λοντας εκείνον που τελευταία φορά είχε τροποποιηθεί το 2013,

όπου:

 

Διαμορφώσαμε και εγκαινιάσαμε το χώρο του Δ
ΚΑΠΗ επί της οδού Πλαστήρα 122, το χειμώνα
του 2020, και έτσι σταματήσαμε να
πληρώνουμε διπλά ενοίκια στον παλιό και το
νέο χώρο, μια κατάσταση που υπήρχε ήδη από
την αρχή του 2019. Έτσι, άνοιξε προς χρήση ο
νέος χώρος του Δ ΚΑΠΗ με παρέμβαση
συντήρησης και επισκευής εκ του προϋπολο-

γισμού του ΝΠΔΔ, αξίας περίπου 30.000 €, την
οποία δημοπράτησε το 2020 και επέβλεψε η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Πιο συγκεκρι-
μένα, πραγματοποιήθηκαν καθαιρέσεις-αποξη-

λώσεις, δομικές εργασίες, ηλεκτρο-μηχανο-

λογικές παρεμβάσεις, εγκαταστάσεις εξοπλι-
σμού και προμήθεια νέου εξοπλισμού. 

Ν Ε Ο Σ  Ο . Ε . Υ .  &  
Ν E Ο Σ  Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Κ Α Π Η

Ν Ε Ο  Δ '  Κ Α Π Η

Επικυρώσαμε μέσω Δ.Σ. το 2020 την αναδιαμόρφωση του

παλαιού κανονισμού λειτουργίας (2007) των ΚΑΠΗ, ώστε να

οδηγήσουμε τα ΚΑΠΗ στη νέα εποχή. 
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Εξαήμερη εκδρομή στη Νεάπολη Λακωνίας (Σεπτ. 2021) μόνο
για εμβολιασμένους, όπου συμμετείχαν 265 ωφελούμενοι. 
Τριήμερη εκδρομή στην Καλαμπάκα (Νοέμβριος 2021) μόνο
για εμβολιασμένους, όπου συμμετείχαν 200 άτομα.

Διατηρήσαμε κλειστές τις δομές των ΚΑΠΗ καθ' όλο το διάστημα
απαγόρευσης λειτουργίας τους από τις αντίστοιχες Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις στο τέλος του χειμώνα 2020. Ωστόσο,

καταφέραμε όπως ελάχιστα ΚΑΠΗ σε όλη την Ελλάδα, στα παράθυρα
χαλάρωσης της πανδημίας να υλοποιήσουμε με νομιμότητα και
ασφάλεια:

 

 

Άλλωστε, πριν το ξέσπασμα του κορωνοϊού είχαμε ήδη
πραγματοποιήσει μονοήμερη εκδρομή στη Νεμέα.

 

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  Κ Α Π Η

ΔΙΕΥΡYΝΟΥΜΕ ΤΟ ΡOΛΟ ΜΑΣ

ΑΝΟIΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝIΑ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΊΠΟΥΜΕ ΤΑ SLOGAN

Υλοποιήσαμε το αίτημα της εκάστοτε αντιπολίτευσης
εδώ και 15 χρόνια και πλέον μαγνητοφωνούμε τις
Συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κοινωνική μας
ευθύνη προς τους δημότες πέρα και πάνω από την
αποστολή μας και έτσι παρέχουμε ηλεκτρικό ρεύμα
στο «πάρκο τσέπης» επί της οδού Καλύμνου.

Εξασφαλίσαμε από τη διοίκηση του Ιωσηφογλείου
ιδρύματος, ύστερα από διαπραγμάτευση και συμφω-

νία, επιπλέον χώρο 120 τ.μ. για τον Ζ Βρεφονηπιακό
Σταθμό ώστε να καλύψουμε τις σύγχρονες
απαιτήσεις.
Δίνουμε, πιλοτικά προς χρήση, αίθουσες των ΚΑΠΗ
σε εγνωσμένης αξίας ΜΚΟ.

Σχεδιάζουμε το άνοιγμα της αυλής των Σταθμών
στην κοινωνία, όπου είναι δυνατόν και εφόσον
βρεθεί το κατάλληλο προσωπικό.

Καταρρίπτουμε με σθένος τα στερεότυπα, όπως «δε
γίνονται δεκτά παιδιά με πάνες», «μην αφήνεις το
παιδί για ύπνο αν είσαι άνεργος», «έλα αυστηρά
συγκεκριμένη ώρα για να πάρεις το παιδί σου».

Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τις
δομές μας με νέες δράσεις.
Ενημερώνουμε συχνά τους ωφελούμενούς μας,
ώστε να συμμετέχουν στη συνεχή βελτίωση του
ΝΠΔΔ.

Μεταφέρουμε την αποθήκη εγγράφων του ΝΠΔΔ
σε δικό μας χώρο στο Δ ΚΑΠΗ, αφού πλέον μετά τη
μετακόμιση του Δημαρχείου, κληθήκαμε να
βρούμε δικές μας λύσεις για το αρχείο μας.

 

Μετά τη λήξη της συνεργασίας του Δήμου Καλλιθέας
με το Δήμο μας για την υλοποίηση του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» που αφορά στην εξυπηρέτηση
κατ’ οίκον κάποιων συμπολιτών μας που χρήζουν
βοήθειας, κληθήκαμε να συμμετάσχουμε στη νέα
λύση, συνδράμοντας στην Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου. Έτσι, από εδώ και στο εξής, το πρόγραμμα θα
υλοποιείται αποκλειστικά στις δομές μας και με
αξιοποίηση των κοινωνικών λειτουργών του ΝΠΔΔ.

Υπογράφτηκε δε, το Δεκέμβριο του 2021, αντίστοιχο
μνημόνιο συνεργασίας. 
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Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ  
&  Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ

Προμηθευτήκαμε όλες τις απαραίτητες ηλεκτρι-
κές συσκευές.
Προμηθευτήκαμε περιφερειακά Η/Υ και έπιπλα
όπου χρειάζονταν.

Αγοράσαμε κρεβάτια, σεντόνια και λοιπό εξοπλι-
σμό ύπνου.

Συντηρήσαμε όλους τους αύλειους χώρους
(στέγαστρα, δάπεδα, φράκτες, εξοπλισμός) με
σύγχρονες προδιαγραφές, είτε στο έδαφος, είτε
στις ταράτσες των σταθμών μας. Συνεχίζουμε με
ορισμένες εκκρεμότητες που έχουν μείνει μόνο
στον Ε Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Διαμορφώσαμε πολλές νέες αίθουσες στον Α, Γ,

Στ και Δ Σταθμό.

Μεταφέραμε έναν ολόκληρο Βρεφονηπιακό
Σταθμό (τον Β) σε άλλο κτίριο.

Διαμορφώσαμε με χωματουργικά, την αυλή του Α
Σταθμού ώστε να ισιώσει μερικώς το πρανές και
να εξασφαλιστούν ακόμη 200 χρήσιμα τ.μ. αυλής
για παιχνίδι.

Προσελήφθη για πρώτη φορά γενικός Ιατρός στα ΚΑΠΗ, προς
επικουρία του ρόλου των κοινωνικών Ιατρείων του Δήμου.

Προσλάβαμε Παιδοψυχίατρο, επιτυγχάνοντας μεταξύ άλλων
την πρώιμη ανίχνευση παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες,
καθώς επίσης και άλλων περιπτώσεων στο φάσμα του
αυτισμού. Εκ του αποτελέσματος, πλέον παρέχουμε με
εχεμύθεια υπηρεσίες υποστήριξης σε 30 περιστατικά ετησίως
περίπου.

Ανταποκριθήκαμε στην παύση κάλυψης του προσωπικού μας
από τον Ιατρό Εργασίας του Δήμου Ν. Σμύρνης και
προσλάβαμε δικό μας (υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ). 

Συνάψαμε ιδιωτικό συμβόλαιο ασφάλισης έναντι
ατυχήματος εν ώρα μαθήματος και πρωτοβάθμιας ιατρικής
φροντίδας ασθενείας για όλα τα ωφελούμενα παιδιά των
σταθμών. 

Αντλήσαμε προσωρινά για 8 μήνες από τον ΟΑΕΔ, μια
επιπλέον κοινωνική λειτουργό. 

Ν Ε Ε Σ  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  &  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α

Αγοράσαμε βιβλία, παιχνίδια και διαδραστικούς πίνακες.
Σκιάσαμε αυλές και βεράντες.
Αναβαθμίσαμε με νέες επενδύσεις τα ήδη υπάρχοντα
λογισμικά μηχανοργάνωσης και ψηφιακού προγραμ-

ματισμού.

Τοποθετήσαμε νέα όργανα παιδικής χαράς.
Αναμορφώσαμε πλήρως την αυλή του Ζ Βρεφονηπιακού
Σταθμού (Ιωσηφόγλειο) και διαμορφώσαμε εσωτερικά
νέα αίθουσα ύπνου και λοιπόυς χώρους επιπλέον 120 τ.μ.

Συντηρήσαμε τις κουζίνες και προμηθευτήκαμε νέο
εξοπλισμό.
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Αυξήσαμε κατά 87,5% τα έκτακτα έσοδά μας μέσω του
προγράμματος ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ, δηλαδή από 311.000 € το
έτος 2019 (στο τέλος του οποίου παραλάβαμε τη διοίκη-

ση) φτάσαμε στα 583.000 € έσοδα το έτος 2021.

Καταρτίσαμε πραγματικούς προϋπολογισμούς. Για
πρώτη φορά φτάσαμε με αιχμή το έτος 2021 στην υλο-

ποίηση άνω του 92% των εσόδων και 87% των δαπανών
του προϋπολογισμού, αποχαιρετώντας έτσι την παλιά
εποχή των πλασματικών οικονομικών καταστάσεων.

Με τη βοήθεια ορκωτών ελεγκτών κλείσαμε οκτώ (8)

οικονομικές χρήσεις και συνεπώς εκδόθηκαν οι αντί-
στοιχοι ισολογισμοί από το έτος 2014 και εξής, υλο-

ποιώντας μια παλαιά εξαιρετικά κρίσιμη εκκρεμότητα για
την επίτευξη όρων διαφάνειας και ορθής διαχείρισης.
Πλέον, πληρώνουμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις
εντός 40 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου και
αυτό εφαρμόστηκε ήδη το 2021 παρά τις δυσχέρειες της
κεντρικής οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

Μειώσαμε τα διαφυγόντα έσοδα από απλήρωτα τροφεία.

Κάναμε σωστές προβλέψεις, ώστε να ελαχιστοποιούνται
οι αναμορφώσεις προϋπολογισμών.

Ανατρέψαμε το έλλειμμα χρήσης του ΝΠΔΔ.

Ανοίξαμε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Της
Ελλάδος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πολιτείας.
Διεκδικήσαμε την πλήρη επιχορήγηση σύμφωνα με τη
συστατική πράξη.

Εισπράξαμε παλαιές, ήδη από το 2017, ανείσπρακτες
επιδοτήσεις 37.000 €. 

Εισπράξαμε εις ολόκληρον την επιδότηση ύψους
250.000€ για τα έργα που υλοποιήσαμε, ώστε να
συντηρηθούν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί σύμφωνα με τις
προβλέψεις του ΠΔ99/17 και έτσι να αιτηθούμε για νέα
αδειοδότηση. 

 

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

Υλοποιήσαμε αντίστοιχη επένδυση σε 5

δομές μας, βάσει χρηματοδότησης του
Υπουργείου Εργασίας ύψους 250.000€
για την προσαρμογή στις νέες απαιτή-

σεις του ΠΔ 99/2017 για τη λειτουργία
των Βρεφονηπιακών Σταθμών που αφο-

ρούσε στη ριζική αλλαγή του εξοπλι-
σμού, στην αντικατάσταση πόρων και
παραθύρων, σε ανακαίνιση κάποιων
κουζινών κ.α.

Εντός του έτους 2021, υλοποιήθηκε η
πράξη  «Επέκταση – Αναβάθμιση υποδο-

μών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές
υπηρεσίες του Δήμου Νέας Σμύρνης»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Αττική 2014 - 2020» (με ΟΠΣ 5037451)

και παραδόθηκαν: 

 

      7 διαδραστικοί πίνακες, 
      7 αφυγραντήρες, 
      12 κλιματιστικά, 

      5 ηχοσυστήματα 

      και αναμορφώθηκε η κουζίνα του Α Βρε-
      φονηπιακού Σταθμού πλήρως με νέες  
      ηλεκτρικές συσκευές και πλακάκια, σε 
      συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία 

      του Δήμου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
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Α Δ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Α  –  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  –  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η  &  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α
Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ Α  -  Π Υ Ρ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α
 

Λάβαμε οριστική άδεια λειτουργίας για πρώτη
φορά, για το συγκρότημα της πλ. Βασ. Γεωργίου (Α
& Β Σταθμός) και κάναμε όλες τις προπαρα-

σκευαστικές ενέργειες και για τους υπόλοιπους.

Ξεκινήσαμε την εφαρμογή των προδιαγραφών
HaCCP στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ολο-

κληρώνοντας όλες τις απαραίτητες μελέτες
υφιστάμενης κατάστασης και το δεύτερο στάδιο της
εφαρμογής πιλοτικά στον Δ Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,

ολοκληρώθηκαν κάποιες χωροταξικές και
πολεοδομικές εκκρεμότητες του συγκροτήματος
του Ε Βρεφονηπιακού Σταθμού (χαρακτηρισμός
κοινωφελούς λειτουργίας, κτηματογραφική ορι-
οθέτηση οικοπέδου, χαρακτηρισμός πεζοδρόμου
οδού Τραπεζούντος).

Προχωρήσαμε στην ενεργειακή διασφάλιση των
Βρεφονηπιακών Σταθμών με την ολοκλήρωση της
τελευταίας σύνδεσης φυσικού αερίου και
κατάργηση της χρήσης πετρελαίου ως μέσο
θέρμανσης. Τοποθετήσαμε διπλά και θερμο-

διακοπτώμενα τζάμια για να αποφύγουμε τις
ενεργειακές απώλειες. Επίσης, ολοκληρώσαμε τον
εμπλουτισμό / εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση
δεκάδων μονάδων κλιματισμού. 

 

 

 

Νικήσαμε το φόβο, επισκευάζοντας περιφράξεις
Σταθμών, εγκαθιστώντας νέα γκαραζόπορτα στον
περίβολο του Ζ Βρεφονηπιακού Σταθμού και
τοποθετώντας αισθητήρες κίνησης στα σημεία
παραβατικότητας και παράνομης εισόδου στον
περίβολο των δομών μας κατά τις ώρες μη
λειτουργίας.
Επικαιροποιούμε ύστερα από μία δεκαετία τους
φακέλους της πολεοδομίας.
Συντηρήσαμε τα επικίνδυνα τοιχία της ταράτσας
του Ε Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Ανανεώσαμε όλα τα ληγμένα πιστοποιητικά πυρα-

σφάλειας των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Ανανεώσαμε το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου-

εγκαταστάτη στον Α Βρεφονηπιακό Σταθμό, αντι-
καθιστώντας παλαιές καλωδιώσεις και προχωρούμε
ομοίως σε όλες τις δομές μας.
Ενισχύσαμε την ασφάλεια των παιδιών μας,
τοποθετώντας πατώματα ασφαλείας, προστατευτικά
κολωνών αυλείων χώρων και προστατευτικά
καλοριφέρ όπου χρειάζεται.
Αξιοποιήσαμε υπηρεσίες μελετητικής υποστήριξης
σωρευτικής αξίας 50.000 €, ώστε να αποδείξουμε
ότι προς το παρόν ο Ε Βρεφονηπιακός Σταθμός
λειτουργεί νομίμως και προωθούμε τα τεχνικά
έγγραφα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ώστε να
προχωρήσει στο μέλλον σε στατική ενίσχυση του
κτιρίου.
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Αντιμετωπίσαμε ολιγάριθμα περιστατικά όπου
εργαζόμενοί μας ή γονείς ωφελουμένων παιδιών
μας, ήρθαν σε επαφή με κρούσμα και
ακολουθήσαμε εγκαίρως τα πρωτόκολλα χωρίς
καμία άλλη εξάπλωση του ιού. Είχαμε επίσης και
μονοψήφιο αριθμό περιστατικών κρουσμάτων
στην ευρύτερη κοινότητα, όπου εφαρμόσαμε όλα
τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην υπάρξει καμία
μετάδοση.

Προσαρμόσαμε τη ζωή των Βρεφονηπιακών
Σταθμών μας, με βάση τα μέτρα που αποφάσισαν
οι ειδικοί για την αποφυγή του συνωστισμού και
αποκλείσαμε επιτυχώς τις αχρείαστες επισκέψεις
από οποιονδήποτε, στους Σταθμούς μας.
Ενισχύσαμε τις συνεργασίες μας ως ΝΠΔΔ, ώστε να
γίνονται τακτικότερες απολυμάνσεις και προμη-

θευτήκαμε τις απαραίτητες συσκευές αντισηψίας
και αντισηπτικά.

Για το ημερολογιακό έτος 2021, ανανεώθηκαν
αυτόματα οι συνδρομές των μελών ΚΑΠΗ του
προηγούμενου έτους χωρίς καταβολή αντιτίμου,

αλλά και χωρίς ανανέωση δικαιολογητικών, ώστε
να αποφευχθεί ο συνωστισμός. 
Αγοράσαμε ψηφιακά θερμόμετρα ακτινοβολίας
για όλους τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. 
Ολοκληρώσαμε έργα εξαερισμού και διάνοιξης
παραθύρων στο Α ΚΑΠΗ, καθώς λόγω της
προηγούμενης εμπορικής χρήσης του (προ της
θητείας μας) δεν είχε κανένα παράθυρο, και με
αυτό  τον τρόπο δίνουμε ζωή σε μη χρησιμο-

ποιούμενους χώρους μέχρι τώρα, άνω των 100

τετραγωνικών συνολικά.

Ανταποκριθήκαμε στην τακτική ανοίγματος και
κλεισίματος των σταθμών η οποία μας
επιβλήθηκε, τύπου «ακορντεόν», χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα, και παρά τη δυσκολία επανεκκίνησης
τόσο πολλών δομών με δεκάδες εργαζομένους,
που απαιτούν παραγγελίες σίτισης και ανο-

μοιόμορφες ανάγκες καθαρισμού. 

Εφαρμόσαμε πλήρως, παρά την έλλειψη
προσωπικού σε ορισμένες περιπτώσεις, όλες τις
υποχρεώσεις μας προς τους εργαζομένους μας
που αφορούν στην τηλεργασία, τις ειδικές γονικές
άδειες, την εκ περιτροπής εργασία, την ειδική
άδεια προς ευπαθείς ομάδες, τις αναρρωτικές
άδειες και τις άδειες λόγω εγκυμοσύνης. 
Συντηρήσαμε τις αυλές σε όλους τους Σταθμούς
και μεγαλώσαμε το χρήσιμο χώρο προαυλισμού
στον Α Βρεφονηπιακό Σταθμό.

 

Λάβαμε διοικητικές αποφάσεις περί αναστολής της
καταβολής των τροφείων των Βρεφονηπιακών
Σταθμών, για 3 μήνες κατά την περίοδο 2019-20 και
για 5 μήνες την περίοδο 2020-21, ακόμη και προ της
συνομολόγησης αυτής της ανάγκης με ΚΥΑ των
Υπουργείων Εργασίας & Εσωτερικών.

Δώσαμε την ευκαιρία, σε όποιον ήθελε, να
υπαναχωρήσει της εγγραφής του κατά τους δύο
τελευταίους μήνες της περιόδου 2019-20, να το κάνει
χωρίς υποχρέωση καταβολής τροφείων.

Συμβασιοποιήσαμε τη συνεργασία μας με
διαγνωστικό κέντρο της Νέας Σμύρνης για την
τέλεση μοριακών test στους εργαζομένους μας, όταν
δε μπορούσε να μας καλύψει ο κεντρικός Δήμος.
Προμηθευτήκαμε rapid test αποκλειστικά ως ΝΠΔΔ,

καθώς ο κεντρικός Δήμος δε μπορούσε να μας
καλύψει εκείνη τη χρονική στιγμή, ώστε να ελέγχουμε
την υγεία των εργαζομένων μας.
Παραχωρήσαμε προσωρινά μέρος του
προσωπικού μας στις υπηρεσίες του κεντρικού
Δήμου, κατά τη διάρκεια του lockdown των
Βρεφονηπιακών Σταθμών. Με αυτό τον τρόπο
ενισχύσαμε τις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας και
συνεχίσαμε να διατηρούμε όλο το προσωπικό μας
χωρίς διακοπή.

 

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΜΑΣ

 

Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η
Τ Η Σ  Π Α Ν Δ Η Μ Ι Α Σ
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Παραλάβαμε τη Διοίκηση στο τέλος του 2019, με τον
κεντρικό Δήμο να έχει εικοσιοκτώ (28) παραχωρη-

μένους υπαλλήλους στην υπηρεσία μας και πλέον
διατηρούμε μόνο μία (1) υπάλληλο ΙΔΑΧ και τρεις (3)

υπαλλήλους διετούς υπηρεσίας ΟΑΕΔ, οι οποίοι δε
μισθοδοτούνται από εμάς.
Εξορθολογίσαμε την οικονομική διαχείριση και
αξιοποιήσαμε όλα τα εργαλεία του ΕΣΠΑ, του ΟΑΕΔ,

των συμβάσεων ΣΟΧ, των αποσπάσεων κ.α. ώστε να
καταστεί δυνατή αυτή η μεγάλη και δύσκολη αλλαγή,

χωρίς να μεταβληθεί η ζητούμενη επιχορήγηση. Με
αυτό τον τρόπο βοηθήσαμε την υπηρεσία καθα-

ριότητας του Δήμου να μην αποστερείται τους
ανθρώπινους πόρους της από τις γειτονιές και την
αποκομιδή απορριμμάτων. Επίσης, με την πρόσλη-

ψη εικοσιτεσσάρων (24) εργαζομένων δώσαμε
λύσεις σε μακροχρόνια ανέργους.
Επέστρεψε κατόπιν συμφωνίας μας στην οργανική
του θέση, ο παραχωρημένος στο ΝΠΔΔ από πριν το
2018 εργαζόμενος με ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών, ώστε
να συμβάλλουμε και εμείς στην ενίσχυση του υπό
σύσταση γραφείου πολεοδομίας Νέας Σμύρνης.
Έγιναν για πρώτη φορά αναθέσεις καθηκόντων σε
διοικητικούς υπαλλήλους, ώστε να ενισχυθεί η
εξειδίκευση στην εργασία.

Εγκρίναμε και ακολούθως υλοποιήθηκαν δεκάδες
εκπαιδεύσεις στους εργαζομένους μας συνολικής
αξίας άνω των 10.000 €, δεκαπλασιάζοντας έτσι τα
διαθέσιμα κονδύλια. Ορισμένα ζητήματα που
επιλέχθηκαν ήταν η Υγιεινή & Ασφάλεια, το HaCCP,

ειδικά εκπαιδευτικά ζητήματα, προγράμματα
δημιουργικής απασχόλησης, διοικητικά ζητήματα
προμηθειών και ενταλματοποίησης πληρωμών,

οργανωτικά θέματα ανθρωπίνου δυναμικού κ.α.

Στηρίξαμε τα αιτήματα των εργαζομένων με
αναπηρία.

Στηρίξαμε με το παραπάνω την παροχή αδείας, κατά
το νόμο, στις εγκυμονούσες εργαζόμενές μας.
Δώσαμε χιλιάδες ώρες αναρρωτικών και γονικών
αδειών.

Συνεχίσαμε ασταμάτητα να πληρώνουμε πολλές
εκατοντάδες ώρες υπερωριών μηνιαίως.
Αναβαθμίσαμε εργαζομένους σε θέσεις Προϊσταμέ-
νων και τηρήσαμε όλες τις εργασιακές ωριμάνσεις.
Επιτελέσαμε το ύψιστο καθήκον προς τον κάθε
εργαζόμενο και ολοκληρώσαμε τη συνταξιοδότηση
τριών (3) εργαζομένων μας [μίας (1) Διευθύντριας και
δύο (2) καθαριστριών], πλέον μίας (1) διοικητικής
υπαλλήλου που μας είχε παραχωρηθεί από τις
κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.

Ο Ι  Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  Π Ρ Ω Τ Ο  Μ Ε Λ Η Μ Α  Μ Α Σ

Παγιώνουμε τις ανάγκες ώστε να υπάρχουν
συνθήκες μακροχρόνιας απασχόλησης, παρά τη
συνεχή άρνηση της πολιτείας στα αιτήματά μας
για νέες μόνιμες προσλήψεις.
Εκμεταλλευτήκαμε για πρώτη φορά το θεσμό
της κινητικότητας και προσελκύσαμε μια
υπάλληλο ΤΕ Διοικητικού.

Αυτοδικαίως εγγράφουμε τα παιδιά των
εργαζομένων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
μας με συμβολική οικονομική συμμετοχή, ώστε
να απλοποιούμε τις διαδικασίες και να
εξαφανίσουμε τη λογική του «ρουσφετιού».

Υλοποιήσαμε την εκκρεμούσα ήδη από τις αρχές
του 2019, μετάταξη μίας (1) υπαλλήλου από την
ειδικότητα ΥΕ Καθαριότητας στην κατηγορία ΔΕ
Διοικητικού. Την εκπαιδεύσαμε ενδελεχώς και
πλέον έχει αναλάβει θεμελιώδη εργασία στο
γραφείο προμηθειών.

Παραδόθηκε δωροεπιταγή, και στους 117

εργαζομένους ανεξαιρέτως, κατά την εορτα-

στική περίοδο των Χριστουγέννων 2021.

Εντάξαμε για πρώτη φορά την υπηρεσία του
Τεχνικού Ασφαλείας (ΕΞΥΠΠ), ως υποχρέωση
εφαρμογής σχετικής νομοθεσίας του 2010.

Υλοποιήσαμε τα χρόνια αιτήματα των
εργαζομένων για προμήθεια Μέσων Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ).
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Επί της οδού Τραπεζούντος στο συγκρότημα του
Κολυμβητηρίου, Parking 200 θέσεων σε έκταση περίπου 2

στρεμμάτων & σε 3 επίπεδα και πλήρης ανάπλαση της
παιδικής χαράς στο ανώτατο επίπεδο της εισόδου του
κολυμβητηρίου. Οι θέσεις να αποδοθούν στους κατοίκους
με συμβολικό τίμημα για τη συνεχή συντήρηση του
οικοδομήματος και της παιδικής χαράς. 

 

Σύστημα στρογγυλών πλατειών στο άγαλμα
του Χρυσοστόμου Σμύρνης, ώστε να πάψει πια η
μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε εκείνο το
σημείο και να ολοκληρωθεί ο κυκλοφοριακός
βρόγχος (loop) του κέντρου της πόλης.

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εμπρός για το Σχέδιο «Νέα Σμύρνη 2030»
 

Παραδίδουμε λοιπόν τις ιδέες μας για το μέλλον της πόλης σε διαβούλευση 

με όλους τους συμπολίτες μας, με σχεδιασμό του Προέδρου Γιώργου Λαρίσση, 

και θα συνεχίσουμε και με άλλες προτάσεις στο μέλλον. 

Βάσει αντίστοιχης απόφασης Δημάρχου, συμμετείχαμε στη
διαβούλευση του ΣΒΑΚ της πόλης μας διά του Προέδρου Γ.

Λαρίσση και της Αναπλ. Διευθύντριας Ε. Κοντολέων, και έτσι
διαβουλευθήκαμε με τους ωφελουμένους μας και προσπαθή-

σαμε να καταλάβουμε τις ανάγκες τους. Οι πρώτες ανάγκες
τους, που ξεχωρίσαμε, αφορούν στη χρήση αυτοκινήτου για
να φέρουν τα παιδιά τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
Σκεφτήκαμε λοιπόν, ονειρευτήκαμε, σχεδιάσαμε και προτεί-
νουμε:

Υπόγεια διάβαση αυτοκινήτων στην πλ. Άνοιξης
(Ηρώων Κύπρου) ώστε να μεγιστοποιηθεί η
ασφάλεια των περιοίκων, να βελτιωθεί η ροή του
περιφερειακού δρόμου της πόλης μας, να
δημιουργηθεί επιτέλους ένα νέο κέντρο πέραν της
κεντρικής πλατείας, να αναδειχθούν τα αρχαία
μας και να κατασκευάσουμε νέους πεζοδρόμους
με καινούριους χώρους άθλησης, περιπάτου και
εστίασης.

1 3



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της διοίκησης 2014-2019,

αγοράστηκε εμβληματικό ακίνητο επί της οδού Πλαστήρα,

ώστε να αξιοποιηθεί ως Βρεφονηπιακός Σταθμός. Προς
αυτή την κατεύθυνση, θα αξιοποιηθεί έτοιμη παλιά μελέτη
υλοποίησης για διατηρητέο κτίσμα, στην οποία η ανέγερση
κοστολογούνταν 1,2 εκατ. ευρώ πλέον το κόστος των
μελετών. Όμως, οι συνθήκες χρηματοδότησης δυσκόλεψαν,

τα οικοδομικά υλικά ακρίβυναν, οι νομοθεσίες άλλαξαν και
το μέλλον μοιάζει αβέβαιο.

 

Εμείς μελετήσαμε τις νομοθεσίες ανέγερσης και λειτουργίας
σε σύγκριση με τις απαιτήσεις του διατηρητέου κτίσματος
και επιβεβαιώσαμε ότι εξαιτίας της εφαρμογής του
απαιτητικού ΠΔ 99/2017 για τη λειτουργία των
Βρεφονηπιακών Σταθμών, μπορούν να στεγαστούν μέχρι 50

παιδιά έως 4 ετών. Θεωρούμε λοιπόν τη λύση που έχει
προταθεί ως μη βιώσιμη και προτείνουμε πλέον κάτι
διαφορετικό, ήτοι τη:

 

Από την αγορά
στην αξιοποίηση

Δημιουργία 3 αιθουσών προνηπιακής εκ-

παίδευσης, για να εξαφανιστούν μια και
καλή τα προκάτ που έχουν στηθεί πάρα
πολύ μακριά, για να καλύψουν τις ανάγκες
του 3ου (Περγάμου) και του 10ου (Ελ. Βενι-
ζέλου) Νηπιαγωγείου της ευρύτερης περι-
οχής του Άλσους.

Στέγαση 60 παιδιών 

νηπιακής και προνηπιακής ηλικίας.

Στέγαση των γραφείων του ΝΠΔΔ ΚΚΠΑ
στο ημιυπόγειο του κτιρίου ως αντισταθ-

μιστικό όφελος για το ΝΠΔΔ ΚΚΠΑ, που
ουσιαστικά θα παραχωρήσει το χώρο που
του έχει αποδοθεί προς χρήση. Έτσι θα
εξοικονομηθούν επιπλέον 13.000 € ετησίως
από ενοίκια.

Διατήρηση των προβλέψεων για ΑΜεΑ.
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Αξιοποίηση της ευρύχωρης αυλής, απα-

ραίτητης για Νηπιαγωγεία, αλλά μη χρήσι-
μης για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
 

Διατήρηση ενός μικρού αμφιθεάτρου που
ήδη προβλέπεται, για να χρησιμοποιηθεί
για εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και
υπηρεσιακούς σκοπούς.
 

Διατήρηση του υποχρεωτικού χώρου στάθ-

μευσης για σχολικό λεωφορείο.

 

Μείωση του κόστους κατασκευής κατά
τουλάχιστον 10%, εξαιτίας των απλούστε-
ρων προδιαγραφών κατασκευής.
 

«ΑΚΡΟΒΑΤΙΣΣΑ» 

Ετοιμάσαμε λοιπόν τα αρχικά σχέδια και σας τα
παρουσιάζουμε! Μοιραζόμαστε με εσάς το όραμά μας, το
οποίο σχηματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Προέδρου μας
Γιώργου Λαρίσση. Πλέον, ενημερώνουμε την Τεχνική
Υπηρεσία για τις προτάσεις μας και καλούμε όλους να
εξετάσουν το σχέδιό μας και να το υλοποιήσουν, ώστε να
μην υπάρχουν ΠΡΟΚΑΤ στη Νέα Σμύρνη του 2025, να
αξιοποιείται με βέλτιστο τρόπο η περιουσία του Δήμου, να
απαντούμε στις ανάγκες των Δημοτών μας. Θα ήταν όνειρο
να έχουμε ακόμη ένα Βρεφονηπιακό Σταθμό, όμως η
πραγματικότητα μας οδηγεί στο να βρούμε άμεσες λύσεις
για τα προνηπιάκια της πόλης μας. 
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συμπίπτει με σημαντικές αλλαγές που έπρεπε να είχαν
γίνει ήδη από χρόνια πριν, 

εμφανίστηκε στις ζωές όλων μας ο κορωνοϊός και μας
επηρέασε πολύ,

μια σειρά από νομοθεσίες εντατικοποίησαν απότομα τις
διοικητικές υποχρεώσεις των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, 
εφαρμόστηκε η προνηπιακή υποχρεωτική εκπαίδευση
στην πόλη μας και άλλαξε επακόλουθα την αποστολή
μας, 
έπρεπε να συντηρήσουμε δραστικά, να μετατρέψουμε
και να μετακομίσουμε κάποιες από τις δομές μας, 
έπρεπε να προστατέψουμε την εργασιακή ασφάλεια του
προσωπικού μας, ενώ ·στενεύει διαρκώς η στρόφιγγα
των διαθεσίμων κονδυλίων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Αγαπητοί γονείς, παιδιά 

και μέλη των ΚΑΠΗ της πόλης μας,

Αγαπητοί φίλοι και συνδημότες,

 

Σας απευθύνομαι με μεγάλη χαρά ύστερα από 28 μήνες,
που ανέλαβα τα καθήκοντα του Προέδρου του ΝΠΔΔ
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης και σε
χρόνο που συμπίπτει με την ολοκλήρωση της πρώτης
θητείας «Οκτώβριος 2019 - Ιανουάριος 2022». 

 

Η εν λόγω θητεία ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη και περιπε-
τειώδης, καθώς:
 

Στην πορεία αυτή, προσπάθησα να δημιουργήσω
δεσμούς ειλικρινούς συνεργασίας με τους γονείς των
ωφελουμένων παιδιών μας, τα μέλη των ΚΑΠΗ και
πάνω από όλα τους εργαζόμενούς μας, οι οποίοι
δίνουν καθημερινά τον καλύτερο τους εαυτό στην
εργασία τους. Και πράγματι όλοι μαζί καταφέραμε, ο
καθένας από το ρόλο του, να επιτύχουμε
αξιοσημείωτους στόχους τους οποίους σας
περιγράψαμε ήδη στις σελίδες αυτού του φυλλαδίου
του απολογισμού θητείας.

Μπορούμε πλέον, να ατενίζουμε το μέλλον αισιόδοξα
και να πούμε σε όλους ότι η δημοτική προσχολική
εκπαίδευση της Νέας Σμύρνης θα παραμείνει
ακμάζουσα και δυνατή, καθώς έχουμε προετοιμαστεί
επαρκώς για όλες τις επερχόμενες προκλήσεις. Είναι
σαφές πλέον, ότι όταν θα παραδώσουμε τη σκυτάλη,

οι κοινωνικές δομές μας και η επιχειρησιακή μας
λειτουργία θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από
εκείνη που παραλάβαμε στην αρχή της θητείας μας.

Το έργο που επιτελείται στους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς και στα ΚΑΠΗ της πόλης μας, αποτελεί την
κορωνίδα της κοινωνικής προσφοράς του Δήμου Νέας
Σμύρνης καθώς προσφέρονται κοινωνικά αγαθά που
απευθύνονται σε όλους τους δημότες ανεξάρτητα από
εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια. Άλλωστε, ισχυρή
πεποίθησή μου αποτελεί το γεγονός ότι ο Δήμος
πρέπει να προσφέρει όλο και περισσότερες οριζόντιες
υπηρεσίες προς τους Δημότες του, ώστε εκείνοι να
νιώθουν έντονα την παρουσία μιας δημοτικής αρχής
που νοιάζεται πραγματικά και δε βάζει όρια. Βεβαίως,
πρέπει να υπάρχει και το πλέγμα ασφάλειας για τους
κοινωνικά πιο ευάλωτους, που άλλωστε δίνεται από
άλλες υπηρεσίες του Δήμου μας.

Πλέον, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας ατενίζοντας
το 2023 και να είστε βέβαιοι πως έχουμε πολλά ακόμη
που σας επιφυλάσσουμε προς τη βελτίωση των
υπηρεσιών που προσφέρουμε. Τα παιδιά μας και οι
ηλικιωμένοι μας χρειάζονται τη στήριξη όλων.

Προτιμούμε να ακολουθούμε ενεργητικές κοινωνικές
πολιτικές, παρά να οικτίρουμε τη δημογραφική
μείωση του πληθυσμού της πατρίδας μας.

Με σεβασμό & εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
Γεώργιος Λαρίσσης

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ




