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Μια πρώτη ενημέρωση, έναν πρώτο απολογισμό των δύο περίπου μηνών του στο τιμόνι του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής
πραγματοποίησε την Παρασκευή, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτρης Πάνου.

Τι προχώρησε και τι όχι, ήταν κάποια από τα όσα ανέφερε στις δηλώσεις του ο νέος
πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ, ξεκινώντας ωστόσο με «καρφιά» κατά της προηγούμενης
διοίκησης του Οργανισμού...

Την αφορμή πήρε ο κ. Πάνου από τον απολογισμό της προχθεσινής εκδήλωσης, της
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λεγόμενης «Ημέρας Αγάπης» του ΟΚΠΑΠΑ που διοργανώνεται εδώ και αρκετά χρόνια, με
την παράσταση από τη Θεατρική Ομάδα Ραφτανιτών στην οποία οι πολίτες που
συμμετείχαν προσέφεραν τρόφιμα και είδη απαραίτητα για τη λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου. Αφού ευχαρίστησε τους «Ραφτανίτες» και τον κόσμο που παρακολούθησε
την εκδήλωση και προσέφερε από το υστέρημά του, ο κ. Πάνου έκανε την αντίστιξη για την
αποτελεσματικότητα της εθελοντικής προσφοράς... «Τα έσοδα σε αντιστοιχία των
προϊόντων που πήραμε από τους πολίτες την ημέρα της εκδήλωσης ήταν 4.726 ευρώ και τα
έξοδα ήταν μηδέν. Αν το δούμε συγκριτικά, στην αντίστοιχη περσινή εκδήλωση του
ΟΚΠΑΠΑ, τα έξοδα ήταν 3.464 ευρώ και τα έσοδα 1.954. Ήταν μια πραγματική εκδήλωση
εθελοντισμού από όλες τις μεριές» σημείωσε...

Οι παιδικοί σταθμοί

Η πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια της νέας διοίκησης αφορά τη λειτουργία των παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθμών. Ο κ. Πάνου αναφέρθηκε στα παιδιά που καλύπτονται μέχρι
σήμερα από τις δομές του ΟΚΠΑΠΑ και πως με την πρόσληψη 7 βρεφονηπιοκόμων θα πάρει
ο ΟΚΠΑΠΑ άλλα 30 βρέφη στις δομές του, το επόμενο διάστημα. Το σύνολο των παιδιών
που υπάρχουν σήμερα στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΚΠΑΠΑ είναι
857. Όπως ανέφερε ο κ. Πάνου, ο αριθμός των παιδιών που ήταν εκτός Παιδικών Σταθμών
στις 30/09 ήταν 135 βρέφη και 16 νήπια. Στις 29/11, μετά από προσπάθειες που έχουν γίνει
από τη διεύθυνση είναι 110 βρέφη και 3 νήπια εκτός δομών.

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, σύμφωνα με τον κ. Πάνου, είναι η δρομολογούμενη παρέμβαση
στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, με ένα κονδύλι της τάξης των 1,1 εκατ.
ευρώ το οποίο εγκρίθηκε την προηγούμενη Παρασκευή από το Υπ. Εσωτερικών. Θα γίνει
παρέμβαση ανακαίνισης στις κτιριακές υποδομές, αγορά εξοπλισμού και βελτιώσεις σε
αύλειους χώρους, ώστε ο κ. Πάνου μίλησε για εικόνα εντελώς διαφορετική των δομών του
ΟΚΠΑΠΑ.

Το πρόγραμμα πυρασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ήταν επίσης,
κάτι πολύ σημαντικό που προχώρησε, ενώ αντίθετα, δεν είναι νόμιμη η δαπάνη για την
παροχή προγράμματος ασφάλισης για παιδιά και εκπαιδευτικούς στις ίδιες δομές. Η
διοίκηση του ΟΚΠΑΠΑ επιχείρησε να προχωρήσει το εν λόγω πρόγραμμα αλλά κώλυσε
στην γραφειοκρατία και την έγκριση της νομιμότητας της δαπάνης.

Νέες δομές σχεδιάζονται, ενώ υφιστάμενες βελτιώνονται ή τελειοποιούνται, σύμφωνα με
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τον κ. Πάνου. Η πιο καινούργια δομή του ΟΚΠΑΠΑ που εγκαινιάστηκε τον περασμένο
Απρίλιο και ουσιαστικά λειτούργησε το Σεπτέμβριο, ήταν το ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Τώρα
ολοκληρώνονται οι τελευταίες παρεμβάσεις στον εξοπλισμό και άρχισε η μετακίνηση των
παιδιών με λεωφορείο.

Κατά τα άλλα, ανακοίνωσε ότι: θα ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς ο Συμβουλευτικός
σταθμός Άνοιας στο 2ο ΚΑΠΗ, θα λειτουργήσει Ιατρείο διακοπής καπνίσματος στα
δημοτικά ιατρεία, θα ενεργοποιηθεί το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ για περισσότερες δράσεις προαγωγής
Υγείας και θα γίνουν παραρτήματα του Κέντρου Κοινότητας για το παιδί και την οικογένεια,
για την προστασία της τρίτης ηλικίας, Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής και Κέντρο Ρομά.

Τέλος, ο κ. Πάνου ανέφερε πως έγινε σύσταση ομάδας έργου για τα ΚΑΠΗ ώστε μέσα σε
ένα δίμηνο να ενημερώσει για τις ειδικότητες και το προσωπικό που λείπει από αυτές τις
δομές των ηλικιωμένων, καθώς και να προτείνει νέες δράσεις.

Επίσης, σε σχέση με την ΕΔΕ κατά εργαζομένης σε παιδικό σταθμό για βίντεο που είχε
κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, ο κ. Πάνου ανέφερε πως ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ που είχε
διαταχθεί από τον προηγούμενο Πρόεδρο, το ΔΣ έχει συζητήσει το θέμα και σε επόμενη
συνεδρίαση θα καταλήξει στις οριστικές αποφάσεις.

Εκδήλωση για την αναπηρία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» θα συμμετέχει σε
δράση στήριξης Ατόμων με Αναπηρία που πραγματοποιεί η Μονάδα Προσβασιμότητας και
Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, οργανώνοντας ανοικτή
εκδήλωση με αντικείμενο τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα απέναντι στην αναπηρία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 6:00 μμ στον
Πολιτιστικό Πολυχώρο "Δημήτρης Χατζής" (Παλιά Σφαγεία).

Ευχαριστίες
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Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τους
φορείς της πόλης μας που με την ευγενική τους προσφορά στήριξαν την «Ημέρα Αγάπης»
που διοργάνωσε ο «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» με σκοπό την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Συγκεκριμένα ευχαριστεί, τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, το Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας «Νεομάρτυς Γεώργιος» και το 2ο Νυχτερινό ΕΠΑΛ Ιωαννίνων.
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