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Η πολιτική του Φορέα κινήθηκε προς δύο βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις την τριετία που προηγήθηκε. Η πρώτη ήταν η εφαρμογή των πολιτικών της πρόληψης

της ιδρυματοποίησης και της αποϊδρυματοποίησης και η δεύτερη η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των περιθαλπομένων όλων των ηλικιών, οι οποίοι/ες

φιλοξενούνται στις δομές του ΚΚΠΠΑ.

Η αφομοίωση των αρχών της αποϊδρυματοποίησης και της πρόληψης αυτής από τις/τους εργαζόμενες/ους του Κέντρου ήταν κομβικής σημασίας διακύβευμα της εν

λόγω περιόδου μαζί με την παραδοχή των επιστημονικών θέσεων αναφορικά με τη ζημία που υφίστανται οι περιθαλπόμενοι/ες των ιδρυμάτων από την παραμονή τους

σε αυτά ακόμα κι εάν οι συνθήκες είναι άριστες (που πρέπει να είναι), συνεπεία της έλλειψης σταθερού συναισθηματικού δεσμού με συγκεκριμένα πρόσωπα. Ειδικά

στα βρέφη και τα παιδιά οι συνέπειες της ιδρυματικής ζωής είναι ορατές τόσο στη μειωμένη πνευματική, όσο και σωματική τους ανάπτυξη σε σχέση με τα συνομίληκά

τους που διαβιούν σε οικογενειακό πλαίσιο.

Έμφαση δόθηκε στην επεξήγηση του στρατηγικού στόχου αναφορικά με το μέλλον των δομών και του ίδιου του φορέα που δεν είναι άλλος από τον μετασχηματισμό

τους σε φορείς, οι οποίοι θα υποστηρίζουν κατά το δυνατόν λιγότερο, ει και καθόλου, τη φιλοξενία με τη μορφή της κλειστής φροντίδας αλλά κατά κύριο λόγο τη ζωή

των πρώην περιθαλπόμενων στην κοινότητα ώστε να μην επιστρέψουν στα ιδρύματα.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ταχεία αφομοίωση από τους εργαζόμενους/ες και τη διοίκηση των διαδικασιών που προέβλεπε το νέο ηλεκτρονικό σύστημα –

πλατφόρμα για την αναδοχή και την τεκνοθεσία, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή αλλάζοντας τα δεδομένα στο χώρο της παιδικής προστασίας στη χώρα μαζί με τις ΚΥΑ και

τα νομοσχέδια – εργαλεία για την υλοποίηση της πρόληψης του ιδρυματισμού και τον αποϊδρυματισμό που ακολούθησαν.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Εισαγωγή | Γενικές Αρχές

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης μίας εκ των σημαντικότερων παθογενειών της λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου, αυτής της έλλειψης

συνέχειας στη δημόσια διοίκηση, οι εργαζόμενες/οι του φορέα και δη όσες και όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης ήταν και είναι ενήμερές/οι για

όλες τις πρωτοβουλίες, τις οποίες αναλαμβάνει η διοίκηση του φορέα, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της υλοποίησής τους.

Η ενίσχυση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως το μη κερδοσκοπικό στο πλαίσιο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με τον δημόσιο, της

παροχής υπηρεσιών τις οποίες το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα δεν δύναται να παράσχει και τις στήριξης των περιθαλπομένων, ήταν επίσης

μία βασική αρχή που ακολουθήθηκε.

Η εκπαίδευση της διοίκησης και των εργαζομένων σε θέματα αποδοχής της διαφορετικότητας των περιθαλπομένων και της καταπολέμησης των

διακρίσεων οι οποίες συχνά πηγάζουν από έλλειψη επαρκούς και σωστής πληροφόρησης όπως και από στερεοτυπικές αντιλήψεις, αποτέλεσε

μία ακόμα αρχή που διαπέρασε οριζόντια την άσκηση διοίκησης την τριετία 2019-2022.

Η προστασία των δικαιωμάτων των περιθαλπομένων, η ακρόαση των αιτημάτων τους, η όσο το δυνατόν πιο συχνή έξοδός τους από τους

θαλάμους και τις δομές φιλοξενίας, ιδίως των ανηλίκων, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη όπως και η διαβίωσή τους με περισσότερες

ελευθερίες και όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς επιτρέπει ένα πλαίσιο ομαδικής διαβίωσης, παρέμειναν σημαντικοί στόχοι της

άσκησης διοίκησης σε όλη τη διάρκεια της τριετίας.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Εισαγωγή | Προσωπικό

Η αριθμητική ενίσχυση του υπηρετούντος προσωπικού ήταν η πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου

Εργασίας (Υφυπουργός Δ. Μιχαηλίδου) και το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε αυτό το πλαίσιο την περίοδο της πανδημίας κατέστη εφικτό να στελεχωθούν οι

υπηρεσίες του ΚΚΠΠΑ με μη μόνιμους εργαζόμενους στους κλάδους των κοινωνικών επιμελητών, των κοινωνικών λειτουργών, των νοσηλευτών, των

βρεφοκόμων, των ψυχολόγων, των λογοθεραπευτών κ.α.

Την ίδια περίοδο προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, η οποία ολοκληρώνεται σύντομα, ενώ τα χρόνια που

ακολούθησαν εκδόθηκαν ΠΥΣ με αντικείμενο την προκήρυξη διαγωνισμών για την πρόσληψη 42 ατόμων μόνιμου προσωπικού το 2022 και 76 ατόμων το

2023. Τα ανωτέρω μετά από μία περίοδο περίπου 15 ετών, στη διάρκεια των οποίων δεν έγιναν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο φορέα,

αποχώρησαν όμως, δεκάδες εργαζόμενοι είτε συνταξιοδοτούμενοι/ες, είτε παραιτούμενοι/ες. Επιπλέον, δόθηκε η έγκριση και προκηρύχθηκε

διαγωνισμός για την πρόσληψη 40 ατόμων επικουρικού προσωπικού για 2 έτη. Τέλος, ο φορέας εξάντλησε τα περιθώρια που παρέχει ο νόμος για τη

στελέχωση της υπηρεσίας με εξωτερικούς συνεργάτες ή εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και

επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό.

Τα ανωτέρω ανακούφισαν παροδικά το υπηρετούν προσωπικό και έθεσαν τις βάσεις για την εξομάλυνση της εκρηκτικής συχνά κατάστασης που προκαλεί η

υποστελέχωση. Με δεδομένη όμως, την καθυστέρηση στην πρόσληψη των εργαζομένων λόγω των σχετικών διαδικασιών οι οποίες διαρκούν περίπου 2-3

χρόνια, το πρόβλημα στελέχωσης των δομών του ΚΚΠΠΑ, παραμένει οξύ.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Εισαγωγή | Εκπαίδευση και Εποπτεία Προσωπικού

Ένας βασικός άξονας της πολιτικής του φορέα κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού, μόνιμου και επικουρικού,

με δεδομένο ότι ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν είχε επανεκπαιδευτεί από τότε που ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών του. Ο στόχος ήταν οι

εργαζόμενοι/ες να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε μία προσπάθεια να συμβαδίσουν με την εξέλιξη του επαγγελματικού τους κλάδου, η

οποία σε κάποιες περιπτώσεις είναι ταχεία και να μπορέσουν στη συνέχεια να προσφέρουν υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες στους/στις

περιθαλπόμενους/ες των δομών του ΚΚΠΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο το ΚΚΠΠΑ προχώρησε σε συνέργειες με φορείς του Δημοσίου και του

Ιδιωτικού τομέα προκειμένου να διοργανωθούν οι κύκλοι των εκπαιδεύσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται η παροχή των πρώτων βοηθειών, η

σεξουαλική εκπαίδευση, το ζήτημα της βίας στις δομές, η διαχείριση του τραύματος που έχουν βιώσει τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται στο

ΚΚΠΠΑ, η παιδική κακοποίηση, τα intersex παιδιά και η μη επεμβατική αντιμετώπισή τους, η ομόφυλη γονεϊκότητα, οι νοσηλευτικές πράξεις

και πρακτικές, η αντίδραση σε περίπτωση σεισμού κτλ.

Οι ομάδες εργαζομένων που προτεραιοποιήθηκαν ήταν το προσωπικό φροντίδας (κοινωνικοί επιμελητές, νοσηλευτές), οι κοινωνικοί 

λειτουργοί και οι ψυχολόγοι όπως και το προσωπικό των μαγειρείων. Επανενεργοποιήθηκε ο θεσμός της εποπτείας του προσωπικού στη μία 

Παιδόπολη και ξεκίνησε και στη δεύτερη, ενώ οι προσπάθειες να επεκταθεί και στις υπόλοιπες, δεν έχουν προς το παρόν στεφθεί με επιτυχία. 
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Εισαγωγή | Διοικητικά

Προκηρύχθηκε εσωτερικά η πλήρωση εκείνων των θέσεων ευθύνης των οποίων ο χρόνος αναπλήρωσης είχε παρέλθει. Ενισχύθηκε το τμήμα

προμηθειών με επιπλέον προσωπικό με σκοπό να μπορέσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αναλάβει τη διεξαγωγή περισσότερων

διαγωνιστικών διαδικασιών όπως είχε ανάγκη ο φορέας. Δρομολογήθηκε η ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαδικτυακή συνάντηση του

Προέδρου του φορέα με τους συντονιστές των παραρτημάτων και η αντίστοιχη των συντονιστών με το προσωπικό των δομών ευθύνης τους, το

τελευταίο με περιορισμένη μέχρι στιγμής εφαρμογή.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Εισαγωγή | Οικονομικά & Οργανισμός | Εσωτερικοί Κανονισμοί 

Οικονομικά

Αξιοποίηση των ταμειακών διαθέσιμων του φορέα για πρώτη φορά μετά την ίδρυσή του. Αύξηση της απορροφητικότητας των πιστώσεων του

ετήσιου προϋπολογισμού.

Οργανισμός – Εσωτερικοί Κανονισμοί

Κατατέθηκε η νέα τελική επικαιροποιημένη μορφή του οργανισμού του ΚΚΠΠΑ εκ νέου το 2022 μετά τις τροποποιήσεις τις οποίες αιτήθηκε το

αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας. Επιπλέον, δρομολογήθηκε και ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση τω υφιστάμενων εσωτερικών

κανονισμών λειτουργίας. Η διαμόρφωση νέων στις δομές όπου δεν υφίσταντο, είναι εν εξελίξει. Υιοθετήθηκαν κείμενα πολιτικής και γενικών

αρχών για την περαιτέρω θωράκιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων οι οποίες φιλοξενούνται στις δομές του ΚΚΠΠΑ, ειδικά των

παιδιών.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Εισαγωγή | Διαδικτυακές Υποδομές | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

Προκειμένου η υπηρεσία να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, να ενσωματώσει τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα

και τις διαδικασίες, οι οποίες θα προσδιορίζουν πλέον όλο και πιο συχνά τη λειτουργία του δημοσίου, κρίθηκε απαραίτητη η σταδιακή

σημαντική αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού όλων των δομών, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των νέων

συστημάτων.

Κομβικής σημασίας για τη λειτουργία του Κέντρου, ήταν η υιοθέτηση από την υπηρεσία ενός ηλεκτρονικού συστήματος διακίνησης εγγράφων

το οποίο σχεδιάστηκε κατόπιν σχετικών υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος πληροφορικής και του Γ. Διευθυντή αυτής και αγοράστηκε με

δαπάνες του ΚΚΠΠΑ. Το σύστημα docutracks σηματοδότησε μία νέα εποχή στη λειτουργία του φορέα, καθώς απλοποίησε και έκανε πιο ταχεία,

διαφανή και ασφαλή τη διαδικασία διακίνησης των εγγράφων, ενώ ταυτόχρονα έδωσε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης, εντοπισμού,

υπογραφής για όλα τα έγγραφα τα οποία ο φορέας διακινεί, όπως και σύνδεσης με το σύστημα Διαύγεια για όσα υπάρχει σχετική ανάγκη.

Τέλος, προκειμένου οι περιθαλπόμενοι/ες να μπορέσουν να αυξήσουν το βαθμό κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσής τους, τοποθετήθηκε

σύστημα WIFI σχεδόν σε όλες τις δομές του φορέα.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Εισαγωγή | Κτηριακές Υποδομές

Έτερος άξονας της πολιτικής της περιόδου 2019-2022 ήταν η αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών των δομών του ΚΚΠΠΑ. Σκοπός ήταν να

αντιμετωπιστούν θέματα που είχαν σχέση με την ασφάλεια των κτηρίων (αποκατάσταση τοιχοποιίας η οποία είχε υποχωρήσει, μονώσεις

ταρατσών, αντιμετώπιση εισροής υδάτων, πεπαλαιωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτλ) όπως και με τη λειτουργική και αισθητική

βελτίωσή τους.

Οι παρεμβάσεις σε όλα τα κτήρια έγιναν με γνώμονα και σε συνάρτηση με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τις δομές παροχής

υπηρεσιών κλειστής φροντίδας, οι οποίες ορίζουν ότι οι χώροι και η λειτουργία τους θα πρέπει να προσομοιάζουν κατά το δυνατόν με ένα σπίτι,

προσφέροντας στους περιθαλπόμενους την οικεία και ζεστή αίσθηση ενός οικογενειακού, στο μέτρο του δυνατού, περιβάλλοντος. Έμφαση

δόθηκε στις δομές παιδικής προστασίας και στις δομές αποϊδρυματισμού ΑμεΑ.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Εισαγωγή | Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Δόθηκε έμφαση στη διευθέτηση των νομικών και λοιπών εκκρεμοτήτων μίας σειράς ακινήτων του ΚΚΠΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο,

συγκεντρώθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν τα αρχιτεκτονικά και λοιπά σχέδια όλων σχεδόν των κτηρίων του φορέα, παραγγέλθηκαν και

παραδόθηκαν τοπογραφικά σχεδιαγράμματα όπου είτε δεν υπήρχαν, είτε έχρηζαν επικαιροποίησης προκειμένου να συμβαδίσουν με τις

σύγχρονες προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία, τακτοποιήθηκαν αυθαιρεσίες μεμονωμένων ακινήτων και κτηριακών συγκτοτημάτων,

αποβλήθηκαν καταπατητές οι οποίοι/ες είχαν καταλάβει δύο διαμερίσματα για χρονικό διάστημα που υπερέβαινε τη δεκαετία, ξεκίνησε η

διαδικασία αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για ακίνητα τα οποία στο Κτηματολόγιο φαίνονταν καταχωρημένα ως αγνώστου

ιδιοκτήτη ή με ιδιοκτήτη το ελληνικό δημόσιο, αποδόθηκε η ιδιοκτησία του ακινήτου της Παιδόπολης «Αγία Βαρβάρα» στο Υπουργείο Εργασίας,

καθώς και η χρήση του στο ΚΚΠΠΑ κ.α.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Εισαγωγή | Αναζήτηση Πόρων 

Τροποποιήθηκε η πολιτική του φορέα αναφορικά με τη διαδικασία ανεύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση κυρίως επισκευαστικών έργων και

έργων υποδομής στα κτηριακά συγκροτήματα όπου φιλοξενούνται οι περιθαλπόμενοι/ες όλων των ηλικιών των οποίων έχει την ευθύνη. Οι

υπάλληλοι, οι οποίοι/ες είναι επιφορτισμένοι/ες με τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα, προσεγγίζουν πλέον οι ίδιοι/ες εξ’ονόματος του φορέα

πιθανούς δωρητές και δεν διαχειρίζονται απλά τις δωρεές που λαμβάνει ο φορέας με πρωτοβουλία των δωρητών. Υποβάλλουν επίσημα

αιτήματα χρηματοδότησης σε κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες και ιδιώτες με εργαλείο τις κοστολογημένες τεχνικές εκθέσεις και μελέτες τις

οποίες έχει χρηματοδοτήσει το ΚΚΚΠΑ. Η αλλαγή αυτή έδειξε τα πρώτα θετικά δείγματά της τους τελευταίους μήνες αναφορικά με τα αιτήματα

τα οποία υπεβλήθησαν από τις υπεύθυνες υπαλλήλους με αντικείμενο σημαντικές επισκευές στα κτηριακά συγκροτήματα των δύο κέντρων

βρεφών του φορέα.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής | Γλυφάδα
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Γλυφάδα - Γενικές Αρχές, Πολιτική & Προσωπικό,
Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ενέργειες που έχουν γίνει στο Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής - Δομή Γλυφάδας την περίοδο 28.11.2019 έως 31.10.2022

Γενικές Αρχές – Πολιτική

Η υλοποίηση της στρατηγικής της αποϊδρυματοποίησης ήταν και παραμένει ο βασικός πυλώνας της πολιτικής που ακολούθησε ο φορέας,

ταυτόχρονα με τη βελτίωση της καθημερινότητας και την κοινωνική ένταξη των περιθαλπόμενων.

Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες

1. Ενίσχυση με της δομής με τακτικό επικουρικό προσωπικό (εν εξελίξει)

2. Σημαντική παροδική ενίσχυση της δομής με έκτακτο επικουρικό προσωπικό (προσωπικό φροντίδας, προσωπικό εστίασης) σε συνέχεια

προτροπών και ενημερώσεων του Δ.Σ προς το Υπουργείο, με αντικείμενο την επιτακτική ανάγκη στελέχωσης αυτής με ανθρώπινο δυναμικό.

3. Οδοντιατρικός έλεγχος – παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και δημιουργία οδοντιατρικού ατομικού φακέλου του συνόλου των

περιθαλπομένων, από εταιρεία η οποία ανέλαβε την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Γλυφάδα – Διοικητικά & Συνεργασίες 

Διοικητικά

1.Καθιέρωση μηνιαίων συναντήσεων της υπεύθυνης της δομής με το προσωπικό.

2. Καθιέρωση διμηναίων συναντήσεων των υπεύθυνων των δομών με τον πρόεδρο του Δ.Σ.

3. Δημιουργία Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (εν εξελίξει).

Συνεργασίες

Συνεργασίες με ιδιωτικά ΙΕΚ και Κολλέγια, πέραν των δημοσίων ΙΕΚ με τα οποία ήδη συνεργαζόταν το ΚΚΠΠΑ, με σκοπό την προσέλκυση

σπουδαστών για πρακτική άσκηση.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Γλυφάδα – Πανδημία & Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 

Πανδημία

Η εγρήγορση του προσωπικού και η κατά το δυνατόν πιο πιστή και έγκαιρη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του προγράμματος

εμβολιασμού, είχαν σαν αποτέλεσμα την αποφυγή της διασποράς του ιού Covid – 19 κατά την πρώτη περίοδο της καραντίνας και την

αντιμετώπιση της διασποράς κατά τη δεύτερη περίοδο χωρίς σοβαρές νοσηλείες περιθαλπομένων ή ανθρώπινες απώλειες. Μία περίοδος

σταθμός στην πορεία του ιδρύματος και των εργαζομένων.

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Ψηφιοποίηση των αρχιτεκτονικών αρχείων και σχεδίων του ακινήτου.

18



ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Γλυφάδα – Κληροδότημα Ζούνη

1. Σημειώθηκε πρόοδος στη διαδικασία αξιοποίησης του κληροδοτήματος. Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις της υπηρεσίας με τους

εκτελεστές της διαθήκης, συμφωνήθηκε ότι η αίτηση προς τον Εφετείο Αθηνών με σκοπό την τροποποίηση της βούλησης του διαθέτη θα

αφορά: α) στη μετατροπή του κτηρίου της Αποικίας του ΠΑΑΠΑΒ σε δομή η οποία θα φιλοξενήσει τους/τις περιθαλπόμενους/ες της δομής

χρονίως πασχόντων της Γλυφάδας οι οποίοι/ες προσωρινά διαμένουν σε δύο κτήρια εντός του ΠΑΑΠΑΒ και β) στην ανακαίνιση της δομής ΑμεΑ

των Μελισσίων ώστε να μπορέσει να παράσχει σύγχρονες υπηρεσίες στους/τις περιθαλπόμενους/ες αλλά και να παρακολουθήσει τις

επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας αλλά και του επιπέδου των υποδομών μία δομής φιλοξενίας

ενηλίκων χρονίως πασχόντων.

2. Αντίστοιχες επαφές πραγματοποιήθηκαν και με την αποκεντρωμένη διοίκηση.

3. Διαμορφώθηκε το κείμενο της αίτησης, το οποίο θα υποβληθεί στο δικαστήριο, από τον δικηγόρο του ΚΚΠΠΑ, κο Κ. Καρανάσιο.

4. Συγκεντρώθηκε, ψηφιοποιήθηκε και εστάλη στους εκτελεστές της διαθήκης το σύνολο των αρχιτεκτονικών και άλλων σχεδίων του

ακινήτου, τα οποία αριθμούσαν αρκετές δεκάδες και μέχρι πρότινος δεν βρίσκονταν στην κατοχή του ΚΚΠΠΑ.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Γλυφάδα – Ηλεκτρονική Υποδομή, Εξοπλισμός & 
Σίτιση

Ηλεκτρονική Υποδομή και Εξοπλισμός

1. Εγκατάσταση WiFi

2. Αγορά υπολογιστών desktop και laptop για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των περιθαλπομένων.

Σίτιση

1. Εβδομαδιαία εκπαίδευση – πλαισίωση του προσωπικού του μαγειρείου από τον εξωτερικό συνεργάτη – σεφ Ι. Απέργη το διάστημα

Δεκεμβρίου 2021 – Ιουνίου 2022.

2. Βελτίωση της ποιότητας και της ποικιλίας των ημερήσιων γευμάτων.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Γλυφάδα – Εκπαίδευση, Ψυχαγωγία & Κτηριακά

Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

1. Σεμινάριο εκπαίδευσης του προσωπικού στην παροχή των πρώτων βοηθειών και εφαρμογής της μεθόδου ΚΑΡΠΑ.

2. Εκπαίδευση του προσωπικού στους τρόπους αντίδρασης και προφύλαξης στην περίπτωση ενός σεισμού σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ.

3. Εκπαίδευση του νοσηλευτικού κυρίως προσωπικού από το τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – έναρξη αρχές

Νοεμβρίου 2022 – διάρκεια έξι (6) μήνες

Κτηριακά

1. Επισκευή και αντικατάσταση μέρους των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων της δομής οι οποίες παρουσίασαν φθορές λόγω

παλαιότητας.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Γλυφάδα – Εξοπλισμός & Περιβάλλων Χώρος

Εξοπλισμός

Μερική ανανέωση των επίπλων στα δωμάτια των περιθαλπόμενων.

Περιβάλλων Χώρος

1. Απομάκρυνση τόνων μπάζων αποτελούμενων από οικοδομικά υλικά μέχρι βιομάζας από τα δέντρα και τους θάμνους της έκτασης, τα οποία

βρίσκονταν διάσπαρτα.

2. Αποψίλωση του συνόλου των στρεμμάτων του περιβάλλοντος χώρου από την επικίνδυνη για την εκδήλωση πυρκαγιάς ξερής βλάστησης.

3. Λελογισμένο κλάδεμα των ψηλών δέντρων που περιβάλλουν τα κτήρια (κυρίως ευκαλύπτων).

4. Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σκοπό την εκπόνηση προμελέτης από μεταπτυχιακούς φοιτητές με αντικείμενο τη

φύτευση και τη λειτουργική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του ΠΑΑΠΑΒ και της δομής της Γλυφάδας, ο οποίος χρησιμοποιείται από

τους/τις περιθαλπόμενους/ες. Η προμελέτη παραδόθηκε.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Γλυφάδα – Αδυναμίες

Η δημιουργική απασχόληση και η ενεργοποίηση των περιθαλπόμενων κατά τα απογεύματα των καθημερινών και ιδίως κατά τα

Σαββατοκύριακα, όπως και η κοινωνικοποίηση αυτών παραμένουν σημαντικά αδύναμα σημεία.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Γλυφάδα – Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Γλυφάδα - Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Γλυφάδα - Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Γλυφάδα - Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής | Μελίσσια



ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια - Γενικές Αρχές, Πολιτική & Προσωπικό, 
Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ενέργειες που έχουν γίνει στο Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής - Δομή Μελισσίων την περίοδο 28.11.2019 έως 31.10.2022

Γενικές Αρχές – Πολιτική

Η υλοποίηση της στρατηγικής της αποϊδρυματοποίησης ήταν και παραμένει ο βασικός πυλώνας της πολιτικής που ακολούθησε ο φορέας,

ταυτόχρονα με τη βελτίωση της καθημερινότητας και την κοινωνική ένταξη των περιθαλπόμενων.

Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες

1. Ενίσχυση με της δομής με τακτικό επικουρικό προσωπικό (εν εξελίξει)

2. Σημαντική παροδική ενίσχυση της δομής με έκτακτο επικουρικό προσωπικό (προσωπικό φροντίδας, προσωπικό εστίασης) σε συνέχεια

προτροπών και ενημερώσεων του Δ.Σ προς το Υπουργείο, με αντικείμενο την επιτακτική ανάγκη στελέχωσης αυτής με ανθρώπινο δυναμικό.

3. Ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού με δύο παθολόγους – εξωτερικούς συνεργάτες και μία νευρολόγο επίσης, εξωτερική συνεργάτιδα.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια - Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες

Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες

4. Εν εξελίξει η διαδικασία για τη συνεργασία με τις κάτωθι ειδικότητες επαγγελματιών ως εξωτερικών συνεργατών: διαιτολόγο,

λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές ή βοηθούς εργοθεραπευτή προκειμένου να συνδράμουν το υπάρχον προσωπικό εις

όφελος των περιθαλπόμενων, κυρίως τις απογευματινές ώρες και στη διάρκεια των Σαββατοκύριακων.

5. Μετακινήσεις προσωπικού – θεραπευτών για ορισμένες ημέρες την εβδομάδα από άλλες δομές με σκοπό τη μερική αντιμετώπιση της

υποστελέχωσης στους κλάδους των λογοθεραπευτών και των φυσικοθεραπευτών και της παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών σε ένα μέρος

των περιθαλπομένων.

6. Οδοντιατρικός έλεγχος – παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και δημιουργία οδοντριατρικού ατομικού φακέλλου του συνόλου των

περιθαλπομένων, από εταιρεία η οποία ανέλαβε την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια – Διοικητικά & Συνεργασίες 

Διοικητικά

1. Καθιέρωση μηνιαίων συναντήσεων της υπεύθυνης της δομής με το προσωπικό.

2. Καθιέρωση διμηνιαίων συναντήσεων των υπεύθυνων των δομών με τον πρόεδρο του Δ.Σ.

3. Δημιουργία Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (εν εξελίξει).

4. Δημιουργία ερωτηματολογίου ικανοποίησης των περιθαλπομένων από τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο παράρτημα.

Συνεργασίες

Συνεργασίες με ιδιωτικά ΙΕΚ και Κολλέγια, πέραν των δημοσίων ΙΕΚ με τα οποία ήδη συνεργαζόταν το ΚΚΠΠΑ, με σκοπό την προσέλκυση

σπουδαστών για πρακτική άσκηση.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια – Πανδημία & Προβολή Μελισσίων

Πανδημία

Η εγρήγορση του προσωπικού και η κατά το δυνατόν πιο πιστή και έγκαιρη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του προγράμματος

εμβολιασμού, είχαν σαν αποτέλεσμα την αποφυγή της διασποράς του ιού Covid – 19 κατά την πρώτη περίοδο της καραντίνας και την

αντιμετώπιση της διασποράς κατά τη δεύτερη περίοδο χωρίς σοβαρές νοσηλείες περιθαλπομένων ή ανθρώπινες απώλειες. Μία περίοδος

σταθμός στην πορεία του ιδρύματος και των εργαζομένων.

Προβολή Μελισσίων

1. Επαναλαμβανόμενες Επισκέψεις της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας Δ. Μιχαηλίδου.

2. Ένας ηλικιωμένος περιθαλπόμενος της δομής επελέγη να λειτουργήσει ως πρεσβευτής του μηνύματος της αναγκαιότητας του εμβολιασμού

στους συνομιλήκους του και για αυτό το σκοπό εμβολιάστηκε δημοσίως παρουσία του Υπουργού Υγείας Β. Κικίλια και της Υφυπουργού

Εργασίας κας Δ. Μιχαηλίδου.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια – Ιδιοκτησιακό Καθεστώς & Κληροδότημα 
Ζούνη 

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Ψηφιοποίηση των αρχιτεκτονικών αρχείων και σχεδίων του ακινήτου.

Κληροδότημα Ζούνη

1. Σημειώθηκε πρόοδος στη διαδικασία αξιοποίησης του κληροδοτήματος. Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις της υπηρεσίας με τους εκτελεστές της

διαθήκης, συμφωνήθηκε ότι η αίτηση προς τον Εφετείο Αθηνών με σκοπό την τροποποίηση της βούλησης του διαθέτη θα αφορά: α) στη μετατροπή του

κτηρίου της Αποικίας του ΠΑΑΠΑΒ σε δομή η οποία θα φιλοξενήσει τους/τις περιθαλπόμενους/ες της δομής χρονίως πασχόντων της Γλυφάδας, οι

οποίοι/ες προσωρινά διαμένουν σε δύο κτήρια εντός του ΠΑΑΠΑΒ και β) στην ανακαίνιση της δομής ΑμεΑ των Μελισσίων ώστε να μπορέσει να παράσχει

σύγχρονες υπηρεσίες στους/τις περιθαλπόμενους/ες αλλά και να παρακολουθήσει τις επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο

λειτουργίας αλλά και του επιπέδου των υποδομών μία δομής φιλοξενίας ενηλίκων χρονίως πασχόντων.

2. Αντίστοιχες επαφές πραγματοποιήθηκαν και με την αποκεντρωμένη διοίκηση.

3. Διαμορφώθηκε το κείμενο της αίτησης το οποίο θα υποβληθεί στο δικαστήριο, από τον δικηγόρο του ΚΚΠΠΑ, κο Κ. Καρανάσιο.

4. Συγκεντρώθηκε, ψηφιοποιήθηκε και εστάλη στους εκτελεστές της διαθήκης το σύνολο των αρχιτεκτονικών και άλλων σχεδίων του ακινήτου τα οποία

αριθμούσαν αρκετές δεκάδες και μέχρι πρότινος δεν βρίσκονταν στην κατοχή του ΚΚΠΠΑ.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια – Ηλεκτρονική Υποδομή, Εξοπλισμός & 
Υγιεινή, Ασφάλεια

Ηλεκτρονική Υποδομή και Εξοπλισμός

1. Εγκατάσταση WiFi και δομημένης καλωδίωσης.

2. Αγορά τηλεοράσεων για όλα τα δωμάτια των περιθαλπομένων.

3. Αγορά υπολογιστών desktop και laptop για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των περιθαλπομένων.

4. Αγορά καινούργιων κουρτινών για ένα μεγάλο τμήμα των δωματίων των περιθαλπομένων.

Υγιεινή και Ασφάλεια

1. Τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών στα σκαλοπάτια του κτηριακού συγκροτήματος για την ασφάλεια των περιθαλπομένων.

2. Εγκατάσταση ηλεκτρικής γεννήτριας με σκοπό τη θωράκιση της δομής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια – Σίτιση & Εκπαίδευση, Ψυχαγωγία

Σίτιση

Μηνιαία εκπαίδευση – πλαισίωση του προσωπικού του μαγειρείου από τον εξωτερικό συνεργάτη – σεφ Ι. Απέργη το διάστημα Δεκεμβρίου 2021 – Ιουνίου

2022.

Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

1. Σεμινάριο εκπαίδευσης του προσωπικού στην παροχή των πρώτων βοηθειών και εφαρμογής της μεθόδου ΚΑΡΠΑ.

2. Εκπαίδευση του προσωπικού στους τρόπους αντίδρασης και προφύλαξης στην περίπτωση ενός σεισμού σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ.

3. Εκπόνηση προγράμματος σε συνεργασία με την οργάνωση Εθελοντική Διακονία Ασθενών προκειμένου οι εθελοντές/τριες της οργάνωσης να

συνοδεύουν τους μη αυτοεξυπηρετούμενους/ες περιθαλπόμενους/ες ενήλικες και δη ηλικιωμένους/ες στη διαδικασία του προαϋλισμού τους,

καλύπτοντας κατ΄αυτό τον τρόπο εν μέρει το κενό από την έλλειψη προσωπικού το οποίο είχε σαν συνέπεια οι περιθαλπόμενι/ες να μένουν

καθηλωμένοι/ες στο κρεβάτι τους σημειώνοντας επιδείνωση στη μυοσκελετική τους κατάσταση.

4. Εκπαίδευση του νοσηλευτικού κυρίως προσωπικού από το τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – έναρξη αρχές Νοεμβρίου 2022 –

διάρκεια έξι (6) μήνες.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια – Κτηριακά & Ενεργειακά

Κτηριακά

1. Ελαιοχρωματισμός των εσωτερικών χώρων και των ξύλινων κουφωμάτων του συνόλου των θαλάμων φιλοξενίας των περιθαλπομένων στο

δεύτερο όροφο όπως και ενίσχυση του εσωτερικού φωτισμού και επίστρωση των πατωμάτων αυτών με βινυλικό δάπεδο το οποίο προσομοιάζει

με ξύλινη επιφάνεια.

2. Επισκευή και αντικατάσταση μέρους των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων της δομής οι οποίες παρουσίασαν φθορές λόγω

παλαιότητας.

3. Αποκατάσταση των φθορών και επισκευή του συνόλου της μόνωσης της ταράτσας του κτηρίου.

4. Μετατροπή δύο (2) κοινόχρηστων μπάνιων σε χώρους ψυχαγωγίας κι εκπαίδευσης των περιθαλπομένων.

Ενεργειακά

Αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών με καινούργιες οι οποίες τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια – Εξοπλισμός, Περιβάλλων Χώρος & 
Αδυναμίες

Εξοπλισμός

Μερική ανανέωση των επίπλων στα δωμάτια των περιθαλπόμενων.

Περιβάλλων Χώρος

Σε διαδικασία προετοιμασίας σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας από το τμήμα προμηθειών με σκοπό την ανάπλαση και λειτουργική αναβάθμιση του

περιβάλλοντος χώρου (θα προκηρυχθεί στις αρχές του 2023).

Αδυναμίες

1. Η δημιουργική απασχόληση και η ενεργοποίηση των περιθαλπόμενων κατά τα απογεύματα των καθημερινών και ιδίως κατά τα Σαββατοκύριακα, όπως

και η κοινωνικοποίηση αυτών παραμένουν σημαντικά αδύναμα σημεία.

2. Οι παροχές προς τα άτομα με βαριές αναπηρίες.

3. Οι πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια – Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια – Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια – Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια – Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια – Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αττικής| Μελίσσια – Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής | Γενικές Αρχές, Πολιτική & Προσωπικό, Εξωτερικοί 
Συνεργάτες

Ενέργειες που έχουν γίνει στο Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής την περίοδο 28.11.2019 έως 31.10.2022

Γενικές Αρχές – Πολιτική

Η υλοποίηση της στρατηγικής της αποϊδρυματοποίησης ήταν και παραμένει ο βασικός πυλώνας της πολιτικής που ακολούθησε ο φορέας, ταυτόχρονα με

τη βελτίωση της καθημερινότητας και την κοινωνική ένταξη των περιθαλπόμενων.

Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες

1. Ενίσχυση της δομής με τακτικό επικουρικό προσωπικό (εν εξελίξει)

2. Σημαντική παροδική ενίσχυση της δομής με έκτακτο επικουρικό προσωπικό (προσωπικό φροντίδας, προσωπικό εστίασης) σε συνέχεια προτροπών και

ενημερώσεων του Δ.Σ προς το Υπουργείο, με αντικείμενο την επιτακτική ανάγκη στελέχωσης αυτής με ανθρώπινο δυναμικό.

3. Ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού με δύο επιπλέον παθολόγους – εξωτερικούς συνεργάτες και μία νευρολόγο επίσης, εξωτερική συνεργάτιδα.

4. Εν εξελίξει η διαδικασία για τη συνεργασία με τις κάτωθι ειδικότητες επαγγελματιών ως εξωτερικών συνεργατών: διαιτολόγο, λογοθεραπευτή,

φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές ή βοηθούς εργοθεραπευτή προκειμένου να συνδράμουν το υπάρχον προσωπικό εις όφελος των περιθαλπόμενων,

κυρίως τις απογευματινές ώρες και στη διάρκεια των Σαββατοκύριακων.

45



ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής | Διοικητικά & Συνεργασίες 

Διοικητικά

1. Καθιέρωση μηνιαίων συναντήσεων της υπεύθυνης της δομής με το προσωπικό.

2. Καθιέρωση διμηναίων συναντήσεων των υπεύθυνων των δομών με τον πρόεδρο του Δ.Σ.

3. Δημιουργία Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (εν εξελίξει).

4. Δημιουργία τοπικής ιατρικής επιστημονικής επιτροπής.

5. Δημιουργία ερωτηματολογίου ικανοποίησης των περιθαλπομένων από τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο παράρτημα.

Συνεργασίες

Συνεργασίες με ιδιωτικά ΙΕΚ και Κολλέγια, πέραν των δημοσίων ΙΕΚ με τα οποία ήδη συνεργαζόταν το ΚΚΠΠΑ, με σκοπό την προσέλκυση

σπουδαστών για πρακτική άσκηση.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής | Πανδημία & Αποϊδρυματοποίηση

Πανδημία

Η εγρήγορση του προσωπικού και η κατά το δυνατόν πιο πιστή και έγκαιρη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του προγράμματος εμβολιασμού, είχαν σαν αποτέλεσμα

την αποφυγή της διασποράς του ιού Covid – 19 κατά την πρώτη περίοδο της καραντίνας και την αντιμετώπιση της διασποράς κατά τη δεύτερη περίοδο χωρίς σοβαρές νοσηλείες

περιθαλπομένων ή ανθρώπινες απώλειες. Μία περίοδος σταθμός στην πορεία του ιδρύματος και των εργαζομένων.

Αποϊδρυματοποίηση

1. Ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στην κατεύθυνση της λειτουργίας δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) σε κτήρια παραχωρημένα στο ΚΚΠΠΑ στην περιοχή της

Αγίας Βαρβάρας Αττικής με σκοπό τη φιλοξενία τεσσάρων (4) και έξι (6) αντίστοιχα ενηλίκων περιθαλπόμενων ΑμεΑ από το Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Ελλάδας στα Λεχαινά.

Πιο συγκεκριμένα: παράδοση όλων των σχετικών μελετών (αρχιτεκτονικών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικού και αποχετευτικού δικτύου, ψύξης – θέρμανσης, πυρασφάλειας κτλ),

εκπόνηση καινούργιων τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων των δύο ακινήτων, εν εξελίξει η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρεσιών των ακινήτων, εν εξελίξει η διαδικασία

αξιολόγησης των προς μετακίνηση περιθαλπομένων από τους θεραπευτές – εξωτερικούς συνεργάτες, καταρχήν συμφωνία με την αρμόδια κατασκευαστική υπηρεσία ΜΟΜΚΑ και την

ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σκοπό τη μεταβίβαση των κονδυλίων για την προκήρυξη του διαγωνισμού μετατροπής των εν λόγω κτηρίων σε ΣΥΔ, επίβλεψης και

παράδοσης των δύο έργων, καθώς το ΚΚΠΠΑ δε διαθέτει τμήμα δημοσίων έργων για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων έργων. Συμφωνία με την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας

Αττικής και το Υπουργείο Εργασίας για τον τρόπο στελέχωσης των ΣΥΔ με δεδομένη την αδυναμία πρόσληψης προσωπικού για αυτό το σκοπό (η λύση στην οποία καταλήξαμε είναι η

προκήρυξη της λειτουργίας και στελέχωσης των ΣΥΔ από το τμήμα προμηθειών του ΚΚΠΠΑ σε οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα για μία περίοδο τριών ετών με αντίστοιχη μεταβίβαση

των αδειών λειτουργίας στους αναδόχους, οι οποίες στο μεταξύ θα έχουν βγει στο όνομα του ΚΚΠΠΑ, το ΚΚΠΠΑ θα διατηρεί έλεγχο των έργων μέσω του τμήματος προμηθειών).
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής | Αποϊδρυματοποίηση

Αποϊδρυματοποίηση

2. Δημιουργία άλλης μίας ΣΥΔ των έξι (6) ατόμων με σκοπό τη φιλοξενία ΑμεΑ από το κέντρο ΑμεΑ των Λεχαινών σε κτήριο του ιδρύματος

«Φιλόξενος Στέγη». Η διαδικασία αρχικά παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου στο ΚΚΠΠΑ και στη συνέχεια πλήρους μεταβίβασης αυτού από

το ίδρυμα στο ΚΚΠΠΑ, είναι σύνθετη και χρονοβόρα με δεδομένες τις δυσλειτουργίες και τον παροπλισμό του ΔΣ του ιδρύματος αλλά την

καχυποψία απέναντι στο δημόσιο, καθώς το ΔΣ του ιδρύματος προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με το δημόσιο για τη μεταβίβαση του

ακινήτου εδώ και δεκαετίες.

Σημαντικά σημεία της μέχρι σήμερα εξέλιξης του ζητήματος είναι τα ακόλουθα:

- η αποκεντρωμένη διοίκηση, όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, δεν εμπλέκονται στην όλη διαδικασία λύσης του ιδρύματος, μόνο αρμόδιο

είναι το Υπουργείο Εργασίας.

- τον Σεπτέμβριο του 2022 δίδεται γραπτά η εντολή για τη λύση του ιδρύματος “Φιλόξενος Στέγη”, από το γραφείο της Υφυπουργού Εργασίας

προς το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής | Προβολή Δυτικής & Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 

Προβολή Δυτικής

Επαναλαμβανόμενες Επισκέψεις της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας Δ. Μιχαηλίδου.

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

1. Εκπόνηση νέου τοπογραφικού σχεδιαγράμματος για το σύνολο της έκτασης των 25 στρεμμάτων.

2. Τακτοποίηση των αυθαιρεσιών του συνόλου του κτηριακού συγκροτήματος.

3. Ψηφιοποίηση των αρχιτεκτονικών αρχείων και σχεδίων του ακινήτου.

49



ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής | Ηλεκτρονική Υποδομή, Εξοπλισμός & Υγιεινή, Ασφάλεια

Ηλεκτρονική Υποδομή και Εξοπλισμός

1. Εγκατάσταση WiFi, δομημένης καλωδίωσης και αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Υ/Η-τηλεοράσεις).

2. Δωρεά Tablets από το Υπουργείο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των παιδιών. Αγορά υπολογιστώνdesktopκαι laptopόπως

και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των παιδιών.

Υγιεινή και Ασφάλεια

1. Ενίσχυση και λειτουργική αναβάθμιση του υπάρχοντος εγκατεστημένου συστήματος πυρόσβεσης με κρουνούς του περιβάλλοντος χώρου.

2. Ενίσχυση του συστήματος πυρανίχνευσης στο χώρο των μαγειρείων.

3. Τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών στα σκαλοπάτια του κτηριακού συγκροτήματος για την ασφάλεια των περιθαλπομένων.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής | Σίτιση & Εκπαίδευση, Ψυχαγωγία 

Σίτιση

1. Εβδομαδιαία εκπαίδευση – πλαισίωση του προσωπικού του μαγειρείου από τον εξωτερικό συνεργάτη – σεφ Ι. Απέργη το διάστημα Δεκεμβρίου 2021 – Ιουνίου 2022.

2. Βελτίωση της ποιότητας και της ποικιλίας των ημερήσιων γευμάτων.

Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

1. Σεμινάριο εκπαίδευσης του προσωπικού στην παροχή των πρώτων βοηθειών και εφαρμογής της μεθόδου ΚΑΡΠΑ.

2. Εκπαίδευση του προσωπικού στους τρόπους αντίδρασης και προφύλαξης στην περίπτωση ενός σεισμού σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ.

3. Εκπόνηση προγράμματος σε συνεργασία με την οργάνωση Εθελοντική Διακονία Ασθενών προκειμένου οι εθελοντές/τριες της οργάνωσης να συνοδεύουν τους μη

αυτοεξυπηρετούμενους/ες περιθαλπόμενους/ες ενήλικες και δη ηλικιωμένους/ες στη διαδικασία του προαϋλισμού τους, καλύπτοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο εν μέρει το κενό από την

έλλειψη προσωπικού το οποίο είχε σαν συνέπεια οι περιθαλπόμενοι/ες να μένουν καθηλωμένοι/ες στο κρεβάτι τους σημειώνοντας επιδείνωση στη μυοσκελετική τους κατάσταση.

4. Εκπαίδευση του νοσηλευτικού κυρίως προσωπικού από το τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – έναρξη αρχές Νοεμβρίου 2022 – διάρκεια έξι (6) μήνες.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής| Κτηριακά & Ενεργειακά

Κτηριακά

1. Εγκατάσταση νέου εξωτερικού ανελκυστήρα ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες στις πτέρυγες Α, Β, Γ και Δ, βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των

εργαζομένων και ειδικά των τραπεζοκόμων και τη λειτουργία των μαγειριών.

2. Ελαιοχρωματισμός των εσωτερικών χώρων τμήματος των θαλάμων φιλοξενίας των περιθαλπομένων.

3. Επισκευή και αντικατάσταση μέρους των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων της δομής οι οποίες παρουσίασαν φθορές λόγω παλαιότητας.

4. Επισκευή των ξύλινων επιφανειών της Γ πτέρυγας οι οποίες είχαν φθαρεί αν και πρόσφατα ανακαινισμένες συνεπεία της καταπόνησης από τους περιθαλπόμενους οι

οποίοι διαβιούν εκεί.

5. Επικαιροποίηση της υπάρχουσας από δεκαπενταετίας, μελέτης δημιουργίας ηλεκτρικού υποσταθμού με σκοπό την ενεργειακή αυτονόμηση της δομής – εν εξελίξει.

6. Εργασίες ολοκλήρωσης και επανεργοποίησης του εγκατεστημένου συστήματος πυρόσβεσης στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του παραρτήματος – εν εξελίξει.

7. Δημιουργία γραφείου ιατρών.

Ενεργειακά

Αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών με καινούργιες οι οποίες τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής| Εξοπλισμός & Περιβάλλων Χώρος

Εξοπλισμός

Μερική ανανέωση των επίπλων στα δωμάτια των περιθαλπόμενων.

Περιβάλλων Χώρος

1. Απομάκρυνση τόνων μπάζων αποτελούμενων από οικοδομικά υλικά μέχρι βιομάζας από τα δέντρα και τους θάμνους της έκτασης, τα οποία βρίσκονταν διάσπαρτα

στην έκταση των 25 στρεμμάτων του ακινήτου.

2. Αποψίλωση του συνόλου των 25 στρεμμάτων από την επικίνδυνη για την εκδήλωση πυρκαγιάς ξερής βλάστησης.

3. Λελογισμένο κλάδεμα.

4. Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σκοπό την εκπόνηση προμελέτης από μεταπτυχιακούς φοιτητές με αντικείμενο τη φύτευση και τη

λειτουργική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του ΠΑΑΠΑΒ ο οποίος χρησιμοποιείται από τους/τις περιθαλπόμενους/ες. Η προμελέτη παραδόθηκε.

5. Ανάθεση και παράδοση ολοκληρωμένης μελέτης για την ανάπλαση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του παραρτήματος βασισμένης στην προμελέτη του

Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Εξασφάλιση της χρηματοδότησης σημαντικού μέρους του έργου μέσω δωρεάς του Ιδρύματος ΤΙΜΑ με συγχρηματοδότηση του

υπολειπόμενου ποσού από το ΚΚΠΠΑ.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής| Αδυναμίες

1. Η δημιουργική απασχόληση και η ενεργοποίηση των περιθαλπόμενων κατά τα απογεύματα των καθημερινών και ιδίως κατά τα

Σαββατοκύριακα, όπως και η κοινωνικοποίηση αυτών παραμένουν σημαντικά αδύναμα σημεία.

2. Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος της αποϊδρυματοποίησης των ΑμεΑ από τη δομή των Λεχαινών.

3. Οι πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής| Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής| Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής| Φωτογραφική αποτύπωση έργων

57



ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής| Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής| Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου «Μιχαλήνειο»



ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα «Μιχαλήνειο» | Γενικές Αρχές, Πολιτική & Προσωπικό, Εξωτερικοί 
Συνεργάτες

Ενέργειες που έχουν γίνει στο Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου «Μιχαλήνειο»

την περίοδο 28.11.2019 έως 31.10.2022

Γενικές Αρχές – Πολιτική

Η ενίσχυση της συμβολής των θεραπευτών του παραρτήματος στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης μέσω της ενδυνάμωσης των παιδιών αλλά

και των οικογενειών τους στη διαχείριση των προβλημάτων που παρουσιάζουν.

Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες

1. Παροδική ενίσχυση της δομής με έκτακτο επικουρικό προσωπικό (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοθεραπευτές).

2. Συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη ειδικό παιδαγωγό (εν εξελίξει η σχετική διαδικασία).

3. Αναζήτηση εξωτερικού συνεργάτη – παιδοψυχιάτρου.

4. Μετακίνηση υπαλλήλων – θεραπευτών από άλλες δομές με σκοπό την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της δομής.

61



ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα «Μιχαλήνειο» | Διοικητικά & Συνεργασίες 

Διοικητικά

Καθιέρωση διμηνιαίων συναντήσεων του υπεύθυνου της δομής με τον πρόεδρο του Δ.Σ.

Συνεργασίες

Συνεργασίες με ιδιωτικά ΙΕΚ και Κολλέγια, πέραν των δημοσίων ΙΕΚ με τα οποία ήδη συνεργαζόταν το ΚΚΠΠΑ, με σκοπό την προσέλκυση

σπουδαστών για πρακτική άσκηση.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα «Μιχαλήνειο»| Πρόληψη της ιδρυματοποίησης

Πρόληψη της ιδρυματοποίησης

Συνεργασία με τα νοσοκομεία παίδων και τα μαιευτήρια εντός Αττικής για την άντληση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό των

βρεφών τα οποία γεννιούνται με κινητικές ή άλλες αναπηρίες ή εκδηλώνουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί διάφορες μορφές

αναπηριών. Ο σκοπός είναι να διαμορφωθεί μία κινητή μονάδα θεραπευτών η οποία θα πλαισιώνει και θα ενημερώνει τους γονείς των παιδιών

με αναπηρίες ώστε να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών με αναπηρίες τα οποία εγκαταλείπονται από τους γονείς τους στα νοσηλευτικά ιδρύματα

και στις δομές παιδικής προστασίας.

Προβολή ΠΑΑΠΑΒ

1. Επαναλαμβανόμενες Επισκέψεις της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας Μιχαηλίδου.

2. Δημιουργία spot προβολής του Κέντρου τηλεοπτικά και διαδικτυακά (εν εξελίξει).
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα «Μιχαλήνειο»| Ιδιοκτησιακό Καθεστώς & Ηλεκτρονική Υποδομή, Εξοπλισμός
& Υγιεινή, Ασφάλεια

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Ψηφιοποίηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και άλλων σχετικών αρχείων του παραρτήματος.

Ηλεκτρονική Υποδομή και Εξοπλισμός

1. Εγκατάσταση WiFi, δομημένης καλωδίωσης και αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Υ/Η-τηλεοράσεις).

2. Δωρεά Tablets μέσω δωρεάς από το Υπουργείο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των παιδιών. Αγορά υπολογιστών desktop

και laptop όπως και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των παιδιών.

Υγιεινή και Ασφάλεια

Για την ασφάλεια των παιδιών και των εργαζόμενων τοποθετηθήκαν αντιολισθητικές ταινίες στα σκαλοπάτια του κτιρίου.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα «Μιχαλήνειο»| Εκπαιδεύσεις & Κτηριακά 

Εκπαιδεύσεις

1. Εκπαίδευση των εργαζομένων με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των εφαρμογών του.

2. Σεμινάριο εκπαίδευσης του προσωπικού στην παροχή των πρώτων βοηθειών και εφαρμογής της μεθόδου ΚΑΡΠΑ.

3. Εκπαίδευση του προσωπικού στους τρόπους αντίδρασης και προφύλαξης στην περίπτωση ενός σεισμού σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ.

Κτηριακά

1. Ελαιοχρωματισμός των περισσότερων χώρων του διατηρητέου κτηρίου εσωτερικά και του πλούσιου γύψινου διακόσμου όπως και αποκατάσταση

αυτού όπου είχε υποχωρήσει.

2. Επισκευή των ξύλινων κουφωμάτων του τριώροφου κτηρίου.

3. Επισκευή της παιδικής χαράς από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.

4. Επισκευή της μόνωσης στην ταράτσα του κτηρίου.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα «Μιχαλήνειο»| Ενεργειακά, Εξοπλισμός, Περιβάλλων Χώρος & Αδυναμίες

Ενεργειακά

Σύνδεση του κτηρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Εξοπλισμός

Μερική ανανέωση επίπλων στα γραφεία των εργαζομένων και σε αυτά όπου λαμβάνουν χώρα οι θεραπείες.

Περιβάλλων Χώρος

Παιδική χαρά: αποκατάσταση, επαναλειτουργία και πιστοποίηση αυτής ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από τους θεραπευτές ως εργαλείο για την

εφαρμογή μεθόδων αποκατάστασης των βλαβών ή αναπηριών των παιδιών (εν εξελίξει).

Αδυναμίες

1. Αιφνίδια απώλεια βάσει νόμου της δεσμευτικής αρμοδιότητας αξιολόγησης της αναπτυξιακής και ψυχοκινητικής κατάστασης των παιδιών.

2. Μη θεσμοθέτηση της δυνατότητας συνταγογράφησης θεραπειών για τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες απευθύνονται στο Μιχαλήνειο.

3. Καθυστέρηση στην εγκατάσταση συστήματος ψύξης και εξωτερικού ανελκυστήρα στους χώρους του νεοκλασικού κτηρίου.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα «Μιχαλήνειο»| Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα «Μιχαλήνειο»| Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα «Μιχαλήνειο»| Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παράρτημα «Μιχαλήνειο»| Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης»



ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Γενικές Αρχές, Πολιτική & Προβολή 
Παιδόπολης σε Πολιτικό Επίπεδο

Ενέργειες που έχουν γίνει στο Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» την περίοδο 28.11.2019 έως 31.10.2022

Γενικές Αρχές – Πολιτική

Η υλοποίηση της στρατηγικής της αποϊδρυματοποίησης και της πρόληψης του ιδρυματισμού ήταν και παραμένουν οι βασικοί πυλώνες της

πολιτικής που ακολούθησε ο φορέας.

Προβολή Παιδόπολης σε Πολιτικό Επίπεδο

1.Επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας κας Σακελλαροπούλου

2. Επισκέψεις της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας Μιχαηλίδου.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες & 
Διοικητικά 

Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες

1. Ενίσχυση με της δομής με τακτικό επικουρικό προσωπικό (εν εξελίξει)

2. Σημαντική ενίσχυση με της δομής με έκτακτο επικουρικό προσωπικό (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, προσωπικό Φροντίδας, Λογοθεραπεύτρια,

προσωπικό εστίασης) σε συνέχεια προτροπών και ενημερώσεων του Δ.Σ προς το Υπουργείο, με αντικείμενο την επιτακτική ανάγκη στελέχωσης αυτής και

του ΚΚΠΠΑ συνολικά με ανθρώπινο δυναμικό.

3. Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών για τη στελέχωση του ΚΚΠΠΑ και του Κέντρου Βρεφών στην Πεντέλη με μόνιμο προσωπικό με διαγωνισμό ΑΣΕΠ, ο

οποίος θα προκηρυχθεί εντός του 2022.

Διοικητικά

1. Καθιέρωση μηνιαίων συναντήσεων του υπεύθυνου της δομής με το προσωπικό.

2. Καθιέρωση διμηναίων συναντήσεων των υπεύθυνων των δομών με τον πρόεδρου του Δ.Σ.

3. Δημιουργία Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (σε τελικό στάδιο).
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Ανεύρεση πόρων

Αλλαγή στη στρατηγική που ακολουθείτο αναφορικά με την προσέλκυση δωρεών. Δρομολογήθηκε η ενεργητική προσέγγιση των δωρητών από την αρμόδια υπάλληλο

του Κέντρου Βρεφών σε σχέση αυτή που ακολουθούσε το κέντρο ως προς τους δωρητές μέχρι πρότινος. Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι το ΚΚΠΠΑ θα είχε έτοιμες

κοστολογημένες τεχνικές εκθέσεις προκειμένου να συνοδεύσει και να υποστηρίξει τα αιτήματα προς τους υποψήφιους δωρητές. Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής στην

πολιτική της ανεύρεσης πόρων ήταν η εντυπωσιακή ανταπόκριση των δωρητών που προσεγγίστηκαν και την ικανοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος των αιτημάτων

που υπεβλήθησαν από το κέντρο.

Συγκεκριμένα:

- Η ανακαίνιση του χώρου των μαγειρείων με χορηγία ιδιώτη βασισμένη στη μελέτη που εκπόνησε το ΚΚΠΠΑ και με συγχρηματοδότηση από το ΚΚΠΠΑ, είναι σε τελικό

στάδιο.

- Η ολική ανακατασκευή της παιδικής χαράς επίσης με δωρεά ιδιώτη βασισμένη σε κοστολογημένη τεχνική έκθεση του ΚΚΠΠΑ, είναι σε εξέλιξη.

- Η αρμολόγηση του συνόλου της τοιχοποιίας του κτηριακού συγκροτήματος χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και η επισκευή της μόνωσης σε όσα κτήρια δεν έχει

δρομολογηθεί είναι σε διαδικασία έγκρισης από το ίδρυμα ιδιώτη χορηγού. ‘Εχουν υποβληθεί στον εν δυνάμει χορηγό οι σχετικές κοστολογημένες μελέτες τις οποίες

είχε εκπονήσει το ΚΚΠΠΑ.

- Ο εξωραϊσμός και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Βρεφών είναι σε διαδικασία επεξεργασίας από ιδιώτη πιθανό δωρητή, βασισμένο πάλι στη

σχετική προμελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που εκπονήθηκε για λογαριασμό και σε συνεργασία με το ΚΚΠΠΑ.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Συνεργασίες & Αποϊδρυματοποίηση

Συνεργασίες

1. Συνεργασίες με ιδιωτικά ΙΕΚ και Κολλέγια, πέραν των δημοσίων ΙΕΚ με τα οποία ήδη συνεργαζόταν το ΚΚΠΠΑ, με σκοπό την προσέλκυση σπουδαστών για πρακτική άσκηση.

2. Συνεργασία με το δήμο Βριλησσίων – υπογραφή μνημονίου συνεργασίας (υποστήριξη της δημιουργικής απασχόλησης και της διαπαιδαγώγησης των φιλοξενούμενων με τη

διάθεση ειδικού παιδαγωγού του Δήμου στο Κέντρο Βρεφών όπως και θεραπευτών, διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την προβολή του προγράμματος της «Ανάδοχης

Πρώτης Αγκαλιάς»).

Αποϊδρυματοποίηση

1. Αύξηση του ρυθμού εξόδου των βρεφών και των νηπίων από το ίδρυμα μέσω των θεσμών παιδικής προστασίας της αναδοχής και της τεκνοθεσίας, λόγω της

ομαλοποίησης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.anynet.gr. με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των βρεφών που φιλοξενούνται στο κέντρο βρεφών.

2. Παράδοση των μελετών (ηλεκτρομηχανολογικών, ψύξης – θέρμανσης, πυρασφάλειας, αρχιτεκτονικών σχεδίων) για τη δημιουργία ενός ξενώνα βραχείας φιλοξενίας

βρεφών και νηπίων ΑμεΑ στον 6ο περίπτερο στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης.

3. Παράδοση των μελετών (ηλεκτρομηχανολογικών, ψύξης – θέρμανσης, πυρασφάλειας, αρχιτεκτονικών σχεδίων) για τη δημιουργία στο 6ο περίπτερο ενός χώρου

προσομείωσης της λειτουργίας ενός σπιτιού προκειμένου εκεί να πραγματοποιείται το τελικό στάδιο της προσαρμογής ενός βρέφους ή νηπίου με τη θετή οικογένεια η οποία

θα αναλάβει τη φροντίδα του.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Υγιεινή, Ασφάλεια & Σίτιση

Υγιεινή και Ασφάλεια

1. Για την ασφάλεια των περιθαλπομένων τοποθετηθήκαν αντιολισθητικές ταινίες στα σκαλοπάτια του κεντρικού κτιρίου.

2. Ενίσχυση του ήδη εγκατεστημένου συστήματος πυρόσβεσης στον εξωτερικό χώρο.

3. Εκτεταμένη αποψίλωσή του από τα ξέρα χόρτα κάθε αρχές καλοκαιριού με σκοπό την προστασία του κέντρου από μία ενδεχόμενη πυρκαγιά, γεγονός

που δυστυχώς έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2022 με τις φλόγες να σβήνουν λίγες δεκάδες μέτρα από τον περιβάλλοντα χώρο του Παραρτήματος.

Σίτιση

Υψηλή ποιότητα στα παρεχόμενα γεύματα λόγω του υψηλού επιπέδου των επαγγελματιών εστίασης που απασχολούνται στο Κέντρο Βρεφών. Σε

συνεργασία με τη διαιτολόγο της δομής αποφασίστηκε να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στους μάγειρες προκειμένου εντός των ορίων που θέτει η

σχετική νομοθεσία, να αυτενεργήσουν εμπλουτίζοντας τα γεύματα με περισσότερα φαγητά που αρέσουν στα παιδιά και τα οποία ζητούν τα παιδιά.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

1. Μίσθωση πούλμαν για τη συχνότερη μετακίνηση των περιθαλπομένων στην πλαζ ΑμεΑ του ΠΑΑΠΑΒ – τ. ΠΙΚΠΑ Βούλας και στην παραλία

στο Ζούμπερι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

2. Σεμινάριο εκπαίδευσης του προσωπικού στην παροχή των πρώτων βοηθειών και εφαρμογής της μεθόδου ΚΑΡΠΑ.

3. Εκπαίδευση του προσωπικού στους τρόπους αντίδρασης και προφύλαξης στην περίπτωση ενός σεισμού σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ.

4. Εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση του παιδικού τραύματος.

5. Εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση των intersex βρεφών και παιδιών.

6. Εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών και των ψυχολόγων με αντικείμενο την ομόφυλη γονεϊκότητα.

77



ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Ιδιοκτησιακό Καθεστώς & Κτηριακά   

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

1. Ψηφιοποίηση των αρχιτεκτονικών αρχείων και σχεδίων του ακινήτου.

2. Δημιουργία τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου που το περιβάλλει, σύμφωνα με τις νέες συντεταγμένες που θέτει η νομοθεσία.

3. Προσπάθεια επίλυσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες.

Κτηριακά

1. Βάψιμο της εσωτερικής τοιχοποιίας σχεδόν σε όλο το κεντρικό κτήριο όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες.

2. Επισκευή των εξωτερικών κουφωμάτων όπου υπήρχαν φθορές.

3. Ολική ανακατασκευή της μόνωσης στην ταράτσα των περιπτέρων φιλοξενίας παιδιών και άλλων υπηρεσιών Νο 3, 6 (και αρμολόγηση της τοιχοποιίας), 7 λόγω εισροής υδάτων σε

περίπτωση βροχόπτωσης.

4. Ανακατασκευή της μόνωσης στην ταράτσα του 4ου περιπτέρου μαζί με την επισκευή σημαντικού τμήματος της τοιχοποιίας και των κολώνων στήριξης αυτού λόγω σημαντικών

φθορών στα όρια της επικινδυνότητας.

5. Επίστρωση των δαπέδων στις βεράντες των περιπτέρων Νο 1, 3 και 7 (με δωρεά του Συλλόγου «Αγαπώ – Προσφέρω», όπου φιλοξενούνται παιδιά, και περίφραξη αυτών με ξύλινες

επιφάνειες, με ειδικό δάπεδο αντίστοιχο των πιστοποιημένων παιδικών χαρών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με την παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των

φιλοξενούμενων παιδιών.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Κτηριακά   

Κτηριακά

6. Υποβολή αιτήματος στην Περιφέρεια Αττικής (Βόρειος Τομέας) για την επισκευή της φθαρμένης ασφάλτου που οδηγεί στο Κέντρο Βρεφών,

αποδοχή του αιτήματος.

7. Επισκευή του οικίσκου ο οποίος βρίσκεται στις παρυφές του εξωτερικού χώρου του ακινήτου και φιλοξενεί δύο ΑμεΑ (επισκευή μόνωσης,

αρμολόγηση τοιχοποιίας, βάψιμο εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας, βελτίωση της θωράκισης του χώρου έναντι μίας έντονης

βροχόπτωσης).

8. Ανακαίνιση του χώρου των μαγειρείων με χορηγία ιδιώτη βασισμένη στη μελέτη που εκπόνησε το ΚΚΠΠΑ και με συγχρηματοδότηση από το

ΚΚΠΠΑ, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

9. Ολική ανακατασκευή της παιδικής χαράς επίσης με δωρεά ιδιώτη βασισμένη σε κοστολογημένη τεχνική έκθεση του ΚΚΠΠΑ, είναι σε εξέλιξη.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Ενεργειακά, Ηλεκτρονική Υποδομή / 
Εξοπλισμός 

Ενεργειακά

Σε στάδιο επεξεργασίας της αντικατάστασης της πλειοψηφίας των συμβατικών λαμπτήρων στο 3.500 τ.μ. κτήριο, με λαμπτήρες LED με σκοπό

την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση του φωτισμού.

Ηλεκτρονική Υποδομή / Εξοπλισμός

1. Επέκταση της δομημένης καλωδίωσης & αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τηλεοράσεις).

2. Απόκτηση Tablets μέσω δωρεάς από το Υπουργείο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών. Αγορά υπολογιστών και λοιπού

εξοπλισμού από το ΚΚΠΠΑ για τους εργαζομένους.

Εξοπλισμός

Μερική ανανέωση του εξοπλισμού γραφείων και περιπτέρων φιλοξενίας.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Περιβάλλων Χώρος & Αδυναμίες

Περιβάλλων Χώρος

1. Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σκοπό την εκπόνηση προμελέτης από μεταπτυχιακούς φοιτητές με αντικείμενο τη

φύτευση και τη λειτουργική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του ΠΑΑΠΑΒ ο οποίος χρησιμοποιείται από τους/τις περιθαλπόμενους/ες. Η

προμελέτη παραδόθηκε.

2. Εκτεταμένη αποψίλωσή του από τα ξέρα χόρτα κάθε αρχές καλοκαιριού με σκοπό την προστασία του κέντρου από μία ενδεχόμενη πυρκαγιά,

γεγονός που δυστυχώς έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2022 με τις φλόγες να σβήνουν λίγες δεκάδες μέτρα από τον περιβάλλοντα χώρο του

Παραρτήματος.

Αδυναμίες

Μη επαρκής στελέχωση παρόλη τη σημαντική βελτίωση της επάρκειας σε ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με το παρελθόν.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Αναρρωτήριο Πεντέλης» | Φωτογραφική αποτύπωση έργων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» | Γενικές Αρχές, Πολιτική & Προβολή Παιδόπολης σε 
Πολιτικό Επίπεδο

Ενέργειες που έχουν γίνει στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» την περίοδο 28.11.2019 έως 31.10.2022

Γενικές Αρχές – Πολιτική

Η υλοποίηση της στρατηγικής της αποϊδρυματοποίησης και της πρόληψης του ιδρυματισμου ήταν και παραμένουν οι βασικοί πυλώνες της

πολιτικής που ακολούθησε ο φορέας.

Προβολή Παιδόπολης σε Πολιτικό Επίπεδο

1. Επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη.

2. Επισκέψεις της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας Μιχαηλίδου.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» | Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες & Διοικητικά 

Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες

1. Ενίσχυση με της δομής με τακτικό επικουρικό προσωπικό (εν εξελίξει)

2. Σημαντική ενίσχυση με της δομής με έκτακτο επικουρικό προσωπικό (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, προσωπικό Φροντίδας, Λογοθεραπεύτρια,

προσωπικό εστίασης) σε συνέχεια προτροπών και ενημερώσεων του Δ.Σ προς το Υπουργείο, με αντικείμενο την επιτακτική ανάγκη στελέχωσης αυτής και

του ΚΚΠΠΑ συνολικά με ανθρώπινο δυναμικό.

3. Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών για τη στελέχωση του ΚΚΠΠΑ και του Κέντρου Βρεφών στην Πεντέλη με μόνιμο προσωπικό με διαγωνισμό ΑΣΕΠ, ο

οποίος θα προκηρυχθεί εντός του 2022.

Διοικητικά

1. Καθιέρωση μηνιαίων συναντήσεων του υπεύθυνου της δομής με το προσωπικό.

2. Καθιέρωση διμηναίων συναντήσεων των υπεύθυνων των δομών με τον πρόεδρου του Δ.Σ.

3. Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (σε τελικό στάδιο).
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» | Ανεύρεση πόρων, Συνεργασίες & Αποϊδρυματοποίηση

Ανεύρεση πόρων

Προσέλκυση σημαντικών δωρεών με πρωτοβουλίες της αρμόδιας υπαλλήλου και του συντονιστή της δομής.

Συνεργασίες

1. Συνεργασία με τις οργανώσεις UNICEF και Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος “Child Guarantee”.

2. Συνεργασίες με ιδιωτικά ΙΕΚ και Κολλέγια, πέραν των δημοσίων ΙΕΚ με τα οποία ήδη συνεργαζόταν το ΚΚΠΠΑ, με σκοπό την προσέλκυση σπουδαστών

για πρακτική άσκηση.

Αποϊδρυματοποίηση

Αύξηση του ρυθμού εξόδου των βρεφών και των νηπίων από το ίδρυμα μέσω των θεσμών παιδικής προστασίας της αναδοχής και της τεκνοθεσίας, λόγω

της ομαλοποίησης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.anynet.gr. με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των βρεφών που φιλοξενούνται

στο κέντρο βρεφών.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» | Υγιεινή, Ασφάλεια & Σίτιση

Υγιεινή και Ασφάλεια

1. Για την ασφάλεια των περιθαλπομένων τοποθετηθήκαν αντιολισθητικές ταινίες στα σκαλοπάτια του κτηριακού συγκροτήματος.

2. Ενίσχυση του ήδη εγκατεστημένου συστήματος πυρόσβεσης στον εξωτερικό χώρο.

3. Εκτεταμένη αποψίλωσή του από τα ξέρα χόρτα κάθε αρχές καλοκαιριού με σκοπό την προστασία του κέντρου από μία ενδεχόμενη πυρκαγιά.

Σίτιση

Σε συνεργασία με τη διαιτολόγο της δομής αποφασίστηκε να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στους μάγειρες προκειμένου εντός των ορίων

που θέτει η σχετική νομοθεσία, να αυτενεργήσουν εμπλουτίζοντας τα γεύματα με περισσότερα φαγητά που αρέσουν στα παιδιά και τα οποία

ζητούν τα παιδιά.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα»| Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

1. Μίσθωση πούλμαν για τη συχνότερη μετακίνηση των περιθαλπομένων στην πλαζ ΑμεΑ του ΠΑΑΠΑΒ – τ. ΠΙΚΠΑ Βούλας κατά τους

καλοκαιρινούς μήνες.

2. Σεμινάριο εκπαίδευσης του προσωπικού στην παροχή των πρώτων βοηθειών και εφαρμογής της μεθόδου ΚΑΡΠΑ.

3. Εκπαίδευση του προσωπικού στους τρόπους αντίδρασης και προφύλαξης στην περίπτωση ενός σεισμού σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ.

4. Εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση του παιδικού τραύματος.

5. Εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση των intersex βρεφών και παιδιών.

6. Εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών και των ψυχολόγων με αντικείμενο την ομόφυλη γονεϊκότητα.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα»| Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

1. Ψηφιοποίηση των αρχιτεκτονικών αρχείων και σχεδίων του ακινήτου.

2. Δημιουργία τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου που το περιβάλλει, σύμφωνα με τις νέες

συντεταγμένες που θέτει η νομοθεσία.

3. Προσπάθεια επίλυσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες. Συμφωνία με το

Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο φαίνεται να ανήκει, καθώς στο Κτηματολόγιο είναι καταχωρημένο ως αγνώστου ιδιοκτήτη, για την έκδοση

ΚΥΑ με σκοπό την παραχώρηση της χρήσης του στο ΚΚΠΠΑ και σε επόμενο χρόνο τη δρομολόγηση των ενεργειών εκείνων οι οποίες θα

οδηγήσουν στη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στο Υπ..Εργασίας και το ΚΚΠΠΑ.

4. Ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης της περιουσίας του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» στο Ηράκλειο της Κρήτης στο δήμο

Ηρακλείου σύμφωνα με τα όσα έχει ορίσει η σχετική νομοθεσία εδώ και δεκαετίες. Αναζήτηση αντίστοιχων εκκρεμοτήτων και στην Κέρκυρα

οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι εκεί η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί και δεν υπήρχαν εκκρεμότητες.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα»| Κτηριακά 

1. Βάψιμο της εσωτερικής τοιχοποιίας στα κτήρια όπου στεγάζονται οι οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και η κοινωνική, η τεχνική

και η ιατρική υπηρεσία.

2. Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με αλουμινίου και επισκευή εξωτερικών κουφωμάτων τα οποία παρουσίαζαν φθορές.

3. Ριζική ανακαίνιση του χώρου των μαγειρείων βασισμένη στη σχετική κοστολογημένη μελέτη που εκπόνησε το ΚΚΠΠΑ.

4. Δημιουργία παιδικής χαράς με φυσικό χλοοτάπητα έκτασης 1.300 τ.μ. με συγχρηματοδότηση του ΚΚΠΠΑ και ιδιώτη χορηγού.

5. Αντικατάσταση των πατωμάτων σε τέσσερα περίπτερα φιλοξενίας βρεφών και στο κτήριο με τις οικονομικές υπηρεσίες λόγω της εύρεσης

ιχνών αμιάντου σε αυτά (σε εξέλιξη).

6. Εργασίες επισκευής και μόνωσης του ανελκυστήρα της δομής, ο οποίος δεν λειτουργούσε λόγω εισροής υδάτων μετά από βροχοπτώσεις.

7. Εργασίες επισκευής και αντικατάστασης μέρους των υδραυλικών εγκαταστάσεων.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα»| Ενεργειακά, Ηλεκτρονική Υποδομή / Εξοπλισμός 

Ενεργειακά

Σε στάδιο επεξεργασίας η αντικατάσταση της πλειοψηφίας των συμβατικών λαμπτήρων στο 5.000 τ.μ. κτήριο, με λαμπτήρες LED με σκοπό την

εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση του φωτισμού.

Ηλεκτρονική Υποδομή / Εξοπλισμός

1. Επέκταση της δομημένης καλωδίωσης.

2. Απόκτηση Tablets μέσω δωρεάς από το Υπουργείο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών. Αγορά υπολογιστών και λοιπού

εξοπλισμού από το ΚΚΠΠΑ για τους εργαζομένους.

Εξοπλισμός

Μερική ανανέωση του εξοπλισμού γραφείων και δωματίων.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα»| Περιβάλλων Χώρος & Αδυναμίες

Περιβάλλων Χώρος

Εκτεταμένη αποψίλωσή του από τα ξέρα χόρτα κάθε αρχές καλοκαιριού με σκοπό την προστασία του κέντρου από μία ενδεχόμενη πυρκαγιά,

γεγονός που δυστυχώς έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2022 με τις φλόγες να σβήνουν λίγες δεκάδες μέτρα από τον περιβάλλοντα χώρο του

Παραρτήματος.

Αδυναμίες

1. Μη επαρκής στελέχωση παρόλη τη σημαντική βελτίωση της επάρκειας σε ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με το παρελθόν.

2. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας»| Γενικές Αρχές – Πολιτική, Προσωπικό – Εξωτερικοί 
Συνεργάτες

Ενέργειες που έχουν γίνει στην Παιδόπολη «Αγίος Ανδρέας» την περίοδο 28.11.2019 έως 31.10.2022

Γενικές Αρχές – Πολιτική

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Παιδόπολης, ώστε να ισορροπήσει ανάμεσα στην εύρυθμη λειτουργία αυτής και στην παροχή

περισσότερων ελευθεριών στα φιλοξενούμενα παιδιά. Βασική παράμετρος των ανωτέρω ήταν η βελτίωση του κλίματος μεταξύ των εργαζομένων και η πλαισίωση

εκείνων όπως και των παιδιών. Η υλοποίηση της στρατηγικής της αποϊδρυματοποίησης ήταν και παραμένει ο βασικός πυλώνας της πολιτικής που ακολούθησε ο

φορέας. Θετική παρέμβαση αποτελεί η σημαντική ενίσχυση των ωρών της φροντιστηριακής υποστήριξης των παιδιών η οποία είχε θετικά αποτελέσματα τόσο στις

σχολικές τους επιδόσεις, όσο και στην κοινωνικοποίησή τους.

Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες

1. Ενίσχυση με της δομής με τακτικό επικουρικό προσωπικό (εν εξελίξει).

2. Σημαντική παροδική ενίσχυση της δομής με έκτακτο επικουρικό προσωπικό (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, προσωπικό Φροντίδας, προσωπικό εστίασης) σε

συνέχεια προτροπών και ενημερώσεων του Δ.Σ προς το Υπουργείο, με αντικείμενο την επιτακτική ανάγκη στελέχωσης αυτής με ανθρώπινο δυναμικό.

3. Συνεργασία με εξωτερικό ψυχοθεραπευτή για τα μεγαλύτερα παιδιά της δομής, πέραν της υποστήριξής τους από τους ψυχολόγους αυτής, με σκοπό την έναρξη

ατομικής ψυχοθεραπείας και στόχο τη διαχείριση των τραυματικών και κακοποιητικών εμπειριών που βίωσαν τα χρόνια που προηγήθηκαν.
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Διοικητικά

1. Καθιέρωση μηνιαίων συναντήσεων της υπεύθυνης της δομής με το προσωπικό.

2. Καθιέρωση διμηναίων συναντήσεων των υπεύθυνων των δομών με τον πρόεδρο του Δ.Σ.

3. Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Συνεργασίες

1. Συνεργασία με τις οργανώσεις UNICEF, International Rescue Committee και Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού

διακρατικού προγράμματος “Child Guarantee”.

2. Συνεργασίες με ιδιωτικά ΙΕΚ και Κολλέγια, πέραν των δημοσίων ΙΕΚ με τα οποία ήδη συνεργαζόταν το ΚΚΠΠΑ, με σκοπό την προσέλκυση

σπουδαστών για πρακτική άσκηση.
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Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας»| Αποϊδρυματοποίηση, Προβολή Παιδόπολης & 
Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 

Αποϊδρυματοποίηση

Αξιολόγηση εφήβων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού με σκοπό την ένταξή τους στις πρώτες Στέγες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης

που θα λειτουργήσει η οργάνωση IRC στο πλαίσιο του προγράμματος “Child Guarantee”.

Προβολή Παιδόπολης

1. Επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας κας Σακελλαροπούλου

2. Επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη

3. Επαναλαμβανόμενες Επισκέψεις της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας Μιχαηλίδου

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Ψηφιοποίηση των αρχιτεκτονικών αρχείων και σχεδίων του ακινήτου.
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Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας»| Ηλεκτρονική Υποδομή, Εξοπλισμός & Υγιεινή, Ασφάλεια 
& Σίτιση

Ηλεκτρονική Υποδομή και Εξοπλισμός

1. Εγκατάσταση wifi, δομημένης καλωδίωσης και αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Υ/Η-τηλεοράσεις).

2. Δωρεά Tablets μέσω δωρεάς από το Υπουργείο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των παιδιών. Αγορά υπολογιστών desktop

και laptop όπως και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των παιδιών.

Υγιεινή και Ασφάλεια

1. Συμμετοχή των φιλοξενούμενων σε πρόγραμμα με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των εφαρμογών του.

2. Για την ασφάλεια των περιθαλπομένων και των εργαζόμενων τοποθετηθήκαν αντιολισθητικές ταινίες στα σκαλοπάτια του κτιρίου.

Σίτιση

Εκπαίδευση του προσωπικού του μαγειρείου από τον εξωτερικό συνεργάτη – σεφ Ι. Απέργη το διάστημα Δεκεμβρίου 2021 – Ιουνίου 2022.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας»| Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

1. Συμμετοχή των παιδιών σε πολλαπλές κατασκηνωτικές περιόδους την περίοδο των θερινών διακοπών, ιδιωτικών κυρίως κατασκηνώσεων

αλλά και δημόσιων όπως του δήμου Αλίμου, καθώς και στις κατασκηνώσεις της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.

2. Σεμινάριο εκπαίδευσης του προσωπικού στην παροχή των πρώτων βοηθειών και εφαρμογής της μεθόδου ΚΑΡΠΑ.

3. Προγράμματα γυμναστικής, skateboard και ρομποτικής για τα παιδιά τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου 2020-Ιουνίου 2021.

4. Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης των περιθαλπόμενων παιδιών στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

• δικαιώματα του παιδιού / ανθρώπινα δικαιώματα,

• σεξουαλική υγεία (έναρξη σεξουαλικής ζωής, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τρόποι αντισύλληψης, εφηβικές εγκυμοσύνες

κτλ). Η έννοια της σεξουαλικής υγείας θα τεθεί τόσο υπό το πρίσμα της ευεξίας, όσο και της απουσίας της ασθένειας,

• έκφραση - εκδήλωση συναισθημάτων,

• αυτοεκτίμηση,

• δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων (φιλικών, κοινωνικών, ερωτικών) - φιλία, συντροφικότητα, κοινωνικοποίηση, έρωτας, σεξ
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4. Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης των περιθαλπόμενων παιδιών στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

• ισότητα των φύλων,

• σεβασμός στη διαφορετικότητα και καταπολέμηση των διακρίσεων,

• σεξουαλικός προσανατολισμός (ετερόφυλος, ομόφυλος, αμφιφυλόφυλος), ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου,

• γνωριμία με το σώμα μου / λειτουργία του γεννητικού συστήματος,

• προσωπικός χώρος παιδιών και νέων,

• εκπαίδευση των παιδιών στην αυτοπροστασία από άτομα που παραβιάζουν τα όριά τους,

• συνειδητοποίηση και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης,

• αντιμετώπιση του ενδοσχολικού εκφοβισμού - bullying και της βίας (λεκτικής, ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής) ως μέσου

επικοινωνίας και επιβολής κ.α, της βίας μέσα σε μία σχέση,

• δεξιότητες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο,
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4. Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης των περιθαλπόμενων παιδιών στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

• ερωτικές σχέσεις στην εποχή του διαδικτύου,

• δεξιότητες αναφορικά με το πώς μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου και τους άλλους, πληροφορίες αναφορικά με το πώς και πού

θα αναζητήσω βοήθεια για τον εαυτό μου και τους άλλους,

• πορνογραφία,

• παράνομη διακίνηση παιδιών/εφήβων/γυναικών,

• σεξουαλικός τουρισμός.

Διοργανωτής - Εκπαιδευτές: ΑΜΚΕ “Civil Act”.
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5. Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης των εργαζομένων, ειδικά του προσωπικού φροντίδας και των θεραπευτών οι οποίοι/ες λειτουργούν

σαν πρόσωπα αναφοράς για τις κοπέλες, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον έμμεσο γονεϊκό ρόλο που ασκούν και να

πλαισιώσουν με γνώση τις περιθαλπόμενες κοπέλες. Διοργανωτής - Εκπαιδευτές: ΜΚΟ «Πολύχρωμο Σχολείο».

6. Κύκλος εκπαιδεύσεων του προσωπικού και ιδίως των κοινωνικών επιμελητών στη μέθοδο Marte Meo με σκοπό: α) να ενεργοποιήσουν τις

δυνάμεις τους ώστε να βελτιώσουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδρασή τους με εκείνους που υποστηρίζουν και β) να εκπαιδευτούν στον

εντοπισμό των καθημερινών ευκαιριών για την υποστήριξη της ψυχικής και νοητικής ανάπτυξης των φροντιζομένων τους. . Διοργανωτής -

Εκπαιδευτές: “Marte Meo Hellas”.

7. Έναρξη ομάδων εποπτείας του προσωπικού από εξειδικευμένους επαγγελματίες με σκοπό την εξομάλυνση των προβλημάτων που

προκύπτουν από την επαγγελματική καθημερινότητα, καθώς και την αποφόρτιση κι ενδυνάμωση των εργαζομένων.

8. Εκπαίδευση του προσωπικού στους τρόπους αντίδρασης και προφύλαξης στην περίπτωση ενός σεισμού.
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Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας»| Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία 

9. Έναρξη συμμετοχής των παιδιών στα προγράμματα των τοπικών ΚΔΑΠ μετά την επιστροφή από το σχολείο, στο τοπικό σύστημα προσκόπων

τις Κυριακές και σε εξωιδρυματικού χαρακτήρα δραστηριότητες τα απογεύματα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες τους.

10. Εκπόνηση προγράμματος σε συνεργασία με την οργάνωση Εθελοντική Διακονία Ασθενών προκειμένου οι εθελοντές/τριες της οργάνωσης

να συνοδεύουν τα παιδιά στις εν λόγω δραστηριότητες καλύπτοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο εν μέρει το κενό από την έλλειψη προσωπικού το

οποίο είχε σαν συνέπεια τα παιδιά να μη μπορούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που επιθυμούσαν μετά το σχολείο.
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1. Ελαιοχρωματισμός των περισσότερων χώρων των δύο κτηρίων εσωτερικά.

2. Επισκευή κουφωμάτων και στα δύο κτήρια.

3. Αντικατάσταση παλαιάς σιδηροκατασκευής η οποία κάλυπτε και τους τρεις ορόφους του κτηρίου όπου βρίσκονται οι κοιτώνες των παιδιών,

με καινούργια αλουμινοκατασκευή, βελτιώνοντας κατ’αυτό τον τρόπο το επίπεδο ασφάλειας, μόνωσης, ψύξης και θέρμανσης του χώρου.

4. Ολική ανακατασκευή των έξι (6) μπάνιων των δύο κτηρίων της Παιδόπολης δίνοντας έμφαση στη βελτίωση του επιπέδου θέρμανσης των

χώρων και στην αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων υδραυλικών εγκαταστάσεων και του αποχετευτικού δικτύου.

5. Δημιουργία ατομικών δωματίων για τα μεγαλύτερα παιδιά – εφήβους της Παιδόπολης, με οικονομικούς πόρους και προσωπικό που διέθεσε

ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία.

6. Επίστρωση των δαπέδων των τεσσάρων δωματίων των παιδιών με βινυλικό δάπεδο που προσομοιάζει με ξύλο.

7. Επισκευή των δύο κουζινών με οικονομικούς πόρους και προσωπικό που διέθεσε ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία.
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8. Επισκευή της παιδικής χαράς από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.

9. Επισκευή του παραδοσιακού κτηρίου στο οποίο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της δομής (αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων

με καινούργιων αλουμινίου, ελαιοχρωματισμός της τοιχοποιίας και των εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων, τρίψιμο μαρμάρων και μωσαϊκών,

αποκατάσταση ξύλινων δαπέδων, ενίσχυση φωτισμού).

10. Αντικατάσταση σημαντικού μέρους των υδραυλικών εγκαταστάσεων της δομής οι οποίες παρουσίασαν σημαντικές φθορές λόγω

παλαιότητας.

11. Πλήρης ανακατασκευή του βασικού ψυκτικού θαλάμου προκειμένου να πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής που προβλέπονται για τον εν

λόγω χώρο.

12. Επισκευή της μόνωσης του κτηρίου των κοιτώνων.
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Αδυναμίες
Ενεργειακά

1. Επαναλειτουργία φωτοβολταϊκών πάνελς.

2. Σύνδεση των δύο κτηρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου (σε τελική φάση)

Εξοπλισμός

Μερική ανανέωση επίπλων στα δωμάτια των περιθαλπόμενων

Περιβάλλων Χώρος

Αποκατάσταση της φθαρμένης τοιχοποιίας περιμετρικά του ακινήτου.

Αδυναμίες

Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των αναδόχων, οι οποίοι θα αναλάβουν την παράλληλη με το σχολείο εκπαιδευτική

πλαισίωση των παιδιών, με συνέπεια να ξεκινήσει η σχολική χρονιά χωρίς να υπάρξει η ταυτόχρονη αναγκαία έγκαιρη υποστήριξη των παιδιών.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» | Γενικές Αρχές – Πολιτική, Προβολή Παιδόπολης σε 
Πολιτικό Επίπεδο

Ενέργειες που έχουν γίνει στην Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» την περίοδο 28.11.2019 έως 31.10.2022

Γενικές Αρχές – Πολιτική

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Παιδόπολης, ώστε να ισορροπήσει ανάμεσα στην εύρυθμη λειτουργία της

Παιδόπολης και στην παροχή περισσότερων ελευθεριών στις φιλοξενούμενες κοπέλες. Βασική παράμετρος των ανωτέρω ήταν η βελτίωση του

κλίματος μεταξύ των εργαζομένων και η πλαισίωση εκείνων όπως και των παιδιών. Η υλοποίηση της στρατηγικής της αποϊδρυματοποίησης ήταν

και παραμένει ο βασικός πυλώνας της πολιτικής που ακολούθησε ο φορέας.

Προβολή Παιδόπολης σε Πολιτικό Επίπεδο

Επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας και κατ’ επανάληψη της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες

1. Σημαντική ενίσχυση με της δομής με τακτικό επικουρικό προσωπικό (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, προσωπικό Φροντίδας, προσωπικό

εστίασης) σε συνέχεια προτροπών και ενημερώσεων του Δ.Σ προς το Υπουργείο, με αντικείμενο την επιτακτική ανάγκη στελέχωσης αυτής με

ανθρώπινο δυναμικό.

2. Παροδική ενίσχυση της δομής με έκτακτο επικουρικό προσωπικό.

3. Συνεργασία με: α) εξωτερικό ψυχοθεραπευτή για όλα τα κορίτσια της δομής, πέραν της υποστήριξής τους από την ψυχολόγο, με σκοπό την

έναρξη ατομικής ψυχοθεραπείας με σκοπό τη διαχείριση των τραυματικών και κακοποιητικών εμπειριών τα χρόνια που προηγήθηκαν, β)

εξειδικευμένο παιδοψυχίατρο σε έκτακτες περιπτώσεις, επιπλέον της σταθερής συνεργασίας με παιδοψυχίατρο εξωτερικό συνεργάτη.

4. Συνεργασία με διερμηνέα η οποία ειδικεύεται στη νοηματική για την υποστήριξη κωφής περιθαλπόμενης.

5. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Παιδόπολης με μετακινήσεις προσωπικού από άλλα παραρτήματα του Φορέα.
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Διοικητικά

1. Καθιέρωση μηνιαίων συναντήσεων της υπεύθυνης της δομής με το προσωπικό.

2. Καθιέρωση διμηναίων συναντήσεων των υπεύθυνων των δομών με τον πρόεδρου του Δ.Σ.

3. Καθιέρωση του ρόλου των κοινωνικών επιμελητών ως προσώπων αναφοράς για συγκεκριμένα παιδιά έκαστος/η.

Ανεύρεση πόρων: επανενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας με ανάθεσή της σε συγκεκριμένη υπάλληλο με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα αναφορικά

με την προσέλκυση δωρεών σε είδος και σε μορφές ψυχαγωγίας.

Συνεργασίες

Συνεργασία με τις οργανώσεις UNICEF, International Rescue Committee και Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διακρατικού

προγράμματος “Child Guarantee”.
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Αποϊδρυματοποίηση

1. Ολική ανακαίνιση του διαμερίσματος ιδιοκτησίας του ΚΚΠΠΑ συνεπεία δωρεάς αιτία θανάτου, στην περιοχή της Ν. Σμύρνης με σκοπό τη φιλοξενία δύο

παιδιών στο πλαίσιο της πολιτικής της Αποϊδρυματοποίησης και της στήριξής τους στα πρώτα βήματά τους εκτός Παιδόπολης. Οι δύο κοπέλες Σ.Τ. και Ε.Σ.,

φιλοξενούνται στο διαμέρισμα από το Σεπτέμβριο 2022 έχοντας υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.

2. Μερική ανακαίνιση του ήδη επισκευασμένου διαμερίσματος ιδιοκτησίας του ΚΚΠΠΑ στην περιοχή του Λυκαβηττού, προκειμένου να φιλοξενήσει μία

κοπέλα στο πλαίσιο της πολιτικής της Αποϊδρυματοποίησης και της στήριξής της στα πρώτα της βήματα εκτός Παιδόπολης. Η Ρ.Μ. θα μετακομίσει από την

Παιδόπολη στο διαμέρισμα εντός του Νοεμβρίου 2022.

3. Ολική ανακαίνιση του διαμερίσματος ιδιοκτησίας του ΚΚΠΠΑ συνεπεία δωρεάς αιτία θανάτου στην περιοχή των Πατησίων, προκειμένου να

φιλοξενήσει μία κοπέλα στο πλαίσιο της πολιτικής της Αποϊδρυματοποίησης και της στήριξής της στα πρώτα της βήματα εκτός Παιδόπολης. Η Σ.Τ. θα

μετακομίσει από την Παιδόπολη στο διαμέρισμα εντός του Νοεμβρίου 2022.

4. Ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης όλων των απαραίτητων εγγράφων προκειμένου οι ενήλικες κοπέλες με νοητική έκπτωση να μπορούν να

μετεγκατασταθούν σε δομές αποϊδρυματισμού. Σε αυτό το πλαίσιο τέσσερις (4) κοπέλες μετεγκαταστάθηκαν σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο

νομό Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα οι Χ.Χ. και Β.Π. αποχώρησαν από την Παιδόπολη για την εν λόγω Σ.Υ.Δ. τον Σεπτέμβριο του 2021 και οι Μ.Α. και Μ.Π. τον

Σεπτέμβριο του 2022.
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Αποϊδρυματοποίηση

5. Μετεγκατάσταση της περιθαλπόμενης Σ.Ν. στην πιλοτική εφαρμογή της πρώτης Στέγης Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (διαμέρισμα στην περιοχή του

Ζωγράφου Αττικής) η οποία λειτούργησε τον Σεπτέμβριο 2022 από την οργάνωση International Rescue Committee στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

Προγράμματος “Child Guarantee” με φορείς υλοποίησης τη UNICEF και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού σε συνεργασία με το ΚΚΠΠΑ και το

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα. Η δεύτερη Στέγη στην οποία θα φιλοξενηθούν τρεις επιπλέον περιθαλπόμενες της Παιδόπολης σχεδιάζεται να λειτουργήσει εντός

του τρέχοντος έτους.

Υγιεινή και Ασφάλεια

1. Επίσκεψη εταιρίας (Όμιλος Σαράντη και το Noxzema) για την ενημέρωση στα παιδιά σε σχέση με την προσωπική υγιεινή μέσα από το πλύσιμο χεριών.

2. Για την ασφάλεια των περιθαλπομένων τοποθετηθήκαν αντιολισθητικές ταινίες στα σκαλοπάτια του κτιρίου και plexi glass στα παράθυρα των

εσωτερικών σκαλοπατιών.

3. Συμμετοχή των φιλοξενούμενων σε πρόγραμμα με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των εφαρμογών του.
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Σίτιση

1. Σημαντική βελτίωση της ποιότητας και της ποικιλίας των ημερήσιων γευμάτων και μερική προσαρμογή τους στις επιθυμίες των

περιθαλπόμενων κοριτσιών σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικού ερωτηματολογίου το οποίο τους είχε απευθυνθεί.

2. Εκπαίδευση του προσωπικού του μαγειρείου από τον εξωτερικό συνεργάτη – σεφ Ι. Απέργη το διάστημα Δεκεμβρίου 2021 – Ιουνίου 2022.

Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

1. Ικανοποίηση των αιτημάτων των περιθαλπόμενων τα οποία προέκυψαν σε συνέχεια των σχετικών ερωτηματολογίων τα οποία τους

απευθύνθηκαν, σχετικά με τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές τους ανάγκες και δραστηριότητες (φοίτηση σε Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, μαθήματα

Βυζαντινής μουσικής, εκμάθηση μουσικών οργάνων κτλ).

2. Αύξηση των ωρών των φροντιστηριακών μαθημάτων των φιλοξενούμενων παιδιών.

3. Συνεργασία με θεατρική ομάδα ΦΡΕΟΝ-θεατρικό παιχνίδι στο χώρο μας, πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.
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Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

4. Συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο «Mum Institute - Social Club» → Διατροφή και Δημιουργική Απασχόληση με τη διεξαγωγή σεμιναρίων κεραμικής, μαγειρικής,

ζωγραφικής, yoga, πιλάτες στα οποία ο βαθμός συμμετοχής των κοριτσιών και η ανατροφοδότηση ήταν ιδιαίτερα θετικές.

5. Ιππόλυση → Θεραπευτική Ιππασία

6. Free Movement Skateboarding (FMS) → Τα μαθήματα skateboard εστιάζουν στην ψυχολογική ενδυνάμωση των νέων, με σκοπό τη βελτίωση της

φυσικής και ψυχικής υγείας των συμμετεχόντων. Μία πρωτοβουλία του ”Mum Institute - Social Club”.

7. Διοργάνωση ξενάγησης στην Εθνική Βιβλιοθήκη (στεγάζεται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ψηφιοποίηση και συντήρηση βιβλίων).

8. Καλοκαιρινές διακοπές στον Μαραθώνα – Αττικής για δώδεκα (12) κορίτσια σε ξενοδοχείο με έξοδα του φορέα το 2020, στο Λουτράκι Κορινθίας το

2021 και στο Μαντούδι Ευβοίας το 2022. Διοργάνωση και χειμερινής εκδρομής το 2022 στην Κορινθία. Συμμετοχή στις κατασκηνώσεις της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ

πέντε (5) κοριτσιών κάθε έτος, καθώς και σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.

9. Μίσθωση πούλμαν για τη συχνότερη μετακίνηση των περιθαλπομένων στην πλαζ ΑμεΑ του ΠΑΑΠΑΒ – τ. ΠΙΚΠΑ Βούλας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
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Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

10. Προγράμματα γυμναστικής, χορού και ρομποτικής τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου 2020-Ιουνίου 2021.

11. Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης των περιθαλπόμενων κοριτσιών στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

• δικαιώματα του παιδιού / ανθρώπινα δικαιώματα,

• σεξουαλική υγεία (έναρξη σεξουαλικής ζωής, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τρόποι αντισύλληψης, εφηβικές εγκυμοσύνες κτλ). Η έννοια

της σεξουαλικής υγείας θα τεθεί τόσο υπό το πρίσμα της ευεξίας, όσο και της απουσίας της ασθένειας,

• έκφραση - εκδήλωση συναισθημάτων,

• αυτοεκτίμηση,

• δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων (φιλικών, κοινωνικών, ερωτικών) - φιλία, συντροφικότητα, κοινωνικοποίηση, έρωτας, σεξ,

• ισότητα των φύλων

• σεβασμός στη διαφορετικότητα και καταπολέμηση των διακρίσεων
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Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

11. Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης των περιθαλπόμενων κοριτσιών στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

• σεξουαλικός προσανατολισμός (ετερόφυλος, ομόφυλος, αμφιφυλόφυλος), ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου,

• γνωριμία με το σώμα μου / λειτουργία του γεννητικού συστήματος,

• προσωπικός χώρος παιδιών και νέων,

• εκπαίδευση των παιδιών στην αυτοπροστασία από άτομα που παραβιάζουν τα όριά τους,

• συνειδητοποίηση και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης,

• αντιμετώπιση του ενδοσχολικού εκφοβισμού - bullying και της βίας (λεκτικής, ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής) ως μέσου

επικοινωνίας και επιβολής κ.α, της βίας μέσα σε μία σχέση,

• δεξιότητες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο,

• ερωτικές σχέσεις στην εποχή του διαδικτύου
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Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

11. Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης των περιθαλπόμενων κοριτσιών στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

• δεξιότητες αναφορικά με το πώς μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου και τους άλλους, πληροφορίες αναφορικά με το πώς και πού

θα αναζητήσω βοήθεια για τον εαυτό μου και τους άλλους,

• πορνογραφία,

• παράνομη διακίνηση παιδιών/εφήβων/γυναικών,

• σεξουαλικός τουρισμός.

Διοργανωτής - Εκπαιδευτές: ΑΜΚΕ “Civil Act”

12. Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης των εργαζομένων, ειδικά του προσωπικού φροντίδας και των θεραπευτών οι οποίοι/ες λειτουργούν

σαν πρόσωπα αναφοράς για τις κοπέλες, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον έμμεσο γονεϊκό ρόλο που ασκούν και να

πλαισιώσουν με γνώση τις περιθαλπόμενες κοπέλες. Διοργανωτής - Εκπαιδευτές: ΜΚΟ «Πολύχρωμο Σχολείο».
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Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

13. Κύκλος εκπαιδεύσεων του προσωπικού και ιδίως των κοινωνικών επιμελητών στη μέθοδο Marte Meo με σκοπό: α) να ενεργοποιήσουν τις

δυνάμεις τους ώστε να βελτιώσουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδρασή τους με εκείνους που υποστηρίζουν και β) να εκπαιδευτούν στον

εντοπισμό των καθημερινών ευκαιριών για την υποστήριξη της ψυχικής και νοητικής ανάπτυξης των φροντιζομένων τους. . Διοργανωτής -

Εκπαιδευτές: “Marte Meo Hellas”.

14. Πρόγραμμα επαγγελματικής ενδυνάμωσης – επαγγελματικού προσανατολισμού των περιθαλπόμενων κοριτσιών από την οργάνωση «Mum

Institute – Social Club» τη χρονική ακαδημαϊκή περίοδο 2021 -2022.

15. Έπανέναρξη εποπτείας του προσωπικού από εξειδικευμένους επαγγελματίες.
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Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Μεταβίβαση του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η Παιδόπολη από το Ιωσηφόγλειο ίδρυμα της οικογένειας Πεσμαζόγλου, στο οποίο ανήκε με ταυτόχρονη

λύση αυτού από τα συναρμόδια Υπουργεία, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Παραχώρηση του ιδιαίτερα σημαντικής ιστορικής και

εμπορικής αξίας διατηρητέου ακινήτου στο Κ.Κ.Π.Π.Α σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο σχετικός νόμος που ψηφίστηκε. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο σε

συνέχεια των προτροπών και των ενημερώσεων από το ΔΣ του φορέα ήδη από τους πρώτους μήνες της θητείας του, κατοχύρωσε το ιδιοκτησιακό καθεστώς

της Παιδόπολης βάζοντας ένα τέλος στις διεκδικήσεις του δήμου Ν. Σμύρνης ο οποίος βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με το ίδρυμα Ιωσηφόγλου έχοντας

καταχωρήσει το ακίνητο ως δικό του στο κτηματολόγιο και προβάλλοντας αξιώσεις με σκοπό την οικειοποίηση του ακινήτου εδώ και δεκαετίες.

Κτηριακά

1. Βάψιμο της εσωτερικής τοιχοποιίας και των εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων σχεδόν όλου του κτηρίου.

2. Επισκευή των εξωτερικών κουφωμάτων σε όλο το κτίριο.

3. Τοποθέτηση ορυκτής ίνας στις οροφές των χώρων παραμονής των φιλοξενούμενων.
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Κτηριακά

4. Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου που προσομοιάζει με ξύλο στα δωμάτια φιλοξενίας των περιθαλπόμενων και στον χώρο ψυχαγωγίας αυτών

που βρίσκονται στον β όροφο.

5. Πλήρης ανακατασκευή σε έξι ντουσιέρες με σκοπό τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή τους αλλά την ενίσχυση της θέρμανσης των εν

λόγω χώρων.

6. Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στο ισόγειο, τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο με σκοπό την ενίσχυση του φωτισμού με

ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας (λάμπες LED), την αισθητική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων του διατηρητέου κτηρίου αλλά και την

ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, καθώς ορισμένα από τα φωτιστικά οροφής ήταν επικίνδυνα λόγω της φθοράς του χρόνου.

7. Αντικατάσταση των φθαρμένων ντουλαπιών στο χώρο της κουζίνας.

8. Επισκευή της μόνωσης στην ταράτσα του κτηρίου.
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Ηλεκτρονική Υποδομή / Εξοπλισμός

1. Εγκατάσταση wifi, δομημένης καλωδίωσης + αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τηλεοράσεις).

2. Απόκτηση Tablets μέσω δωρεάς από το Υπουργείο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των παιδιών. Αγορά υπολογιστών και

λοιπού εξοπλισμού από το ΚΚΠΠΑ για τους εργαζομένους και τα περιθαλπόμενα παιδιά.

Εξοπλισμός

Αλλαγή επίπλων στα δωμάτια των περιθαλπόμενων (κρεβάτια, στρώματα, ντουλάπες, γραφεία, συρταριέρες και κουρτίνες = εν εξελίξει).

Περιβάλλων Χώρος

1. Παρεμβάσεις από γεωπόνο για τη διαμόρφωση του χώρου και τον εμπλουτισμό της φύτευσης αυτού με φυτά και θάμνους προκειμένου να

χρησιμοποιείται πιο συχνά από τις περιθαλπόμενες.

2. Ενίσχυση του φωτισμού του.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» | Αδυναμίες

Αδυναμίες

Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των αναδόχων εκπαιδευτικών φορέων με συνέπεια να ξεκινήσει η σχολική χρονιά

χωρίς να υπάρξει η αναγκαία έγκαιρη πλαισίωση των παιδιών.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
ΠΑΑΠΑΒ| Γενικές Αρχές – Πολιτική, Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ενέργειες που έχουν γίνει στο ΠΑΑΠΑΒ την περίοδο 28.11.2019 έως 31.10.2022

Γενικές Αρχές – Πολιτική

Η υλοποίηση της στρατηγικής της αποϊδρυματοποίησης ήταν και παραμένει ο βασικός πυλώνας της πολιτικής που ακολούθησε ο φορέας, ταυτόχρονα με

τη βελτίωση της καθημερινότητας και την κοινωνική ένταξη των περιθαλπόμενων.

Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες

1. Ενίσχυση με της δομής με τακτικό επικουρικό προσωπικό (εν εξελίξει)

2. Σημαντική παροδική ενίσχυση της δομής με έκτακτο επικουρικό προσωπικό (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, προσωπικό Φροντίδας, προσωπικό

εστίασης) σε συνέχεια προτροπών και ενημερώσεων του Δ.Σ προς το Υπουργείο, με αντικείμενο την επιτακτική ανάγκη στελέχωσης αυτής με ανθρώπινο

δυναμικό.

3. Συνεργασία με εξωτερικούς ψυχοθεραπευτές για τα μεγαλύτερα παιδιά της δομής, πέραν της υποστήριξής τους από τους ψυχολόγους αυτής, με σκοπό

την έναρξη ατομικής ψυχοθεραπείας και στόχο τη διαχείριση των τραυματικών και κακοποιητικών εμπειριών που βίωσαν τα χρόνια που προηγήθηκαν.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
ΠΑΑΠΑΒ| Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες & Διοικητικά

Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες

4. Συνεργασία με τρεις ειδικούς παιδαγωγούς εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη των περιθαλπόμενων οι οποίοι/ες χρήζουν της πιο εντατικής

υποστήριξης.

5. Συνεργασία με επαγγελματίες ειδικής φυσικής αγωγής οι οποίοι ανέλαβαν την υποστήριξη και απασχόληση των περιθαλπόμενων με τις πιο έντονες

ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές.

Διοικητικά

1. Καθιέρωση μηνιαίων συναντήσεων της υπεύθυνης της δομής με το προσωπικό.

2. Καθιέρωση διμηναίων συναντήσεων των υπεύθυνων των δομών με τον πρόεδρο του Δ.Σ.

3. Δημιουργία Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (εν εξελίξει).

4. Ανάληψη της δικαστικής συμπαράστασης του συνόλου των ενήλικων περιθαλπομένων, των οποίων το συγγενικό περιβάλλον αρνείται να αναλάβει τη

σχετική ευθύνη, με δικαστικό συμπαραστάτη το ΚΚΠΠΑ όπως νόμιμα εκπροσωπείται και εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους εργαζόμενους του

ΠΑΑΠΑΒ (εν εξελίξει).
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
ΠΑΑΠΑΒ | Συνεργασίες

Συνεργασίες

1. Συνεργασίες με ιδιωτικά ΙΕΚ και Κολλέγια, πέραν των δημοσίων ΙΕΚ με τα οποία ήδη συνεργαζόταν το ΚΚΠΠΑ, με σκοπό την προσέλκυση

σπουδαστών για πρακτική άσκηση.

2. Συνεργασία με τις οργανώσεις UNICEF, International Rescue Committee και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού

διακρατικού προγράμματος “Child Guarantee” με βασικό αντικείμενο την αναδοχή και την αποϊδρυματοποίηση.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
ΠΑΑΠΑΒ | Αποϊδρυματοποίηση

Αποϊδρυματοποίηση

1. Ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στην κατεύθυνση της λειτουργίας δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) σε κτήρια του ΚΚΠΠΑ στο Νέο Ψυχικό και

το Νέο Κόσμο με σκοπό τη φιλοξενία τριών (3) και έξι (6) αντίστοιχα ενηλίκων περιθαλπόμενων ΑμεΑ από το ΠΑΑΠΑΒ. Πιο συγκεκριμένα: παράδοση όλων των σχετικών

μελετών (αρχιτεκτονικών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικού και αποχετευτικού δικτύου, ψύξης – θέρμανσης, πυρασφάλειας κτλ), εκπόνηση καινούργιων

τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων των δύο ακινήτων, τακτοποίηση των αυθαιρεσιών των ακινήτων, αξιολόγηση των προς μετακίνηση περιθαλπομένων από τους

θεραπευτές, έγκριση των μελετών σκοπιμότητας για τη λειτουργία των δύο ΣΥΔ από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, έγκριση των εσωτερικών

κανονισμών λειτουργίας τους από το Δ.Σ. του ΚΚΠΠΑ, υποβολή αιτημάτων προέγκρισης της λειτουργίας τους προς τα αρμόδια τμήματα του βόρειου και κεντρικού τομέα

της Περιφέρειας Αττικής, καταρχήν συμφωνία με την αρμόδια κατασκευαστική υπηρεσία και την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σκοπό τη μεταβίβαση των

κονδυλίων για την προκήρυξη του διαγωνισμού μετατροπής των εν λόγω κτηρίων σε ΣΥΔ, επίβλεψης και παράδοσης των δύο έργων, καθώς το ΚΚΠΠΑ δε διαθέτει τμήμα

δημοσίων έργων για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων έργων, συμφωνία με την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής και το Υπουργείο Εργασίας για τον τρόπο

στελέχωσης των ΣΥΔ με δεδομένη την αδυναμία πρόσληψης προσωπικού για αυτό το σκοπό (η λύση στην οποία καταλήξαμε είναι η προκήρυξη της λειτουργίας και

στελέχωσης των ΣΥΔ από το τμήμα προμηθειών του ΚΚΠΠΑ σε οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα για μία περίοδο τριών ετών με αντίστοιχη μεταβίβαση των αδειών

λειτουργίας στους αναδόχους, οι οποίες στο μεταξύ θα έχουν βγει στο όνομα του ΚΚΠΠΑ, το ΚΚΠΠΑ θα διατηρεί έλεγχο των έργων μέσω του τμήματος προμηθειών.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
ΠΑΑΠΑΒ | Αποϊδρυματοποίηση, Προβολή ΠΑΑΠΑΒ σε πολιτικό επίπεδο & Ιδιοκτησιακό 
Καθεστώς 
Αποϊδρυματοποίηση

2. Δημιουργία Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της δομής ημιαυτόνομης διαβίωσης η οποία στεγάζεται στην οδό Φιντίου στα Πατήσια Αθηνών.

Προβολή ΠΑΑΠΑΒ σε πολιτικό επίπεδο

1. Επαναλαμβανόμενες Επισκέψεις της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας Δ. Μιχαηλίδου

2. Επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού κου Α. Τσίπρα.

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

1. Εκπόνηση νέου τοπογραφικού σχεδιαγράμματος για το σύνολο της έκτασης των 200 στρεμμάτων.

2. Έναρξη της διαδικασίας για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών του συνόλου του κτηριακού συγκροτήματος.

3. Ψηφιοποίηση των αρχιτεκτονικών αρχείων και σχεδίων του ακινήτου.

4. Συνεργασία με την 1η ΥΠΕ για τη διευθέτηση της ασάφειας ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του διώροφου κτηρίου. Αναγνώριση της κυριότητας του Υπουργείου

Εργασίας επί του συνόλου του ακινήτου.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
ΠΑΑΠΑΒ| Υγιεινή, Ασφάλεια & Σίτιση

Υγιεινή και Ασφάλεια

4. Εποπτεία του χώρου του Παραρτήματος από ενοικιαζόμενο drone κατά τους πιο επικίνδυνους για την εκδήλωση απειλητικών πυρκαγιών μήνες του

καλοκαιριού.

5. Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης κατά μήκος της περιμετρικής ζώνης του παραρτήματος από το Υπ. Εθνικής Άμυνας.

6. Ενίσχυση και λειτουργική αναβάθμιση του υπάρχοντος εγκατεστημένου συστήματος πυρόσβεσης με κρουνούς του περιβάλλοντος χώρου.

7. Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης στο χώρο των μαγειρείων.

8. Πιστοποίηση της παιδικής χαράς από την εταιρεία TUV Hellas.

Σίτιση

1. Εβδομαδιαία εκπαίδευση – πλαισίωση του προσωπικού του μαγειρείου από τον εξωτερικό συνεργάτη – σεφ Ι. Απέργη το διάστημα Δεκεμβρίου 2021 –

Ιουνίου 2022.

2. Σημαντική βελτίωση της ποιότητας και της ποικιλίας των ημερήσιων γευμάτων.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
ΠΑΑΠΑΒ | Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

1. Συμμετοχή των παιδιών σε περισσότερες κατασκηνωτικές περιόδους την περίοδο των θερινών διακοπών, ιδιωτικών κυρίως κατασκηνώσεων όπως και

της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.

2. Σεμινάριο εκπαίδευσης του προσωπικού στην παροχή των πρώτων βοηθειών και εφαρμογής της μεθόδου ΚΑΡΠΑ.

3. Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης των περιθαλπόμενων παιδιών στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: ικαιώματα του παιδιού / ανθρώπινα

δικαιώματα,

• δικαιώματα του παιδιού / ανθρώπινα δικαιώματα,

• σεξουαλική υγεία (έναρξη σεξουαλικής ζωής, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τρόποι αντισύλληψης, εφηβικές εγκυμοσύνες κτλ). Η έννοια

της σεξουαλικής υγείας θα τεθεί τόσο υπό το πρίσμα της ευεξίας, όσο και της απουσίας της ασθένειας,

• έκφραση - εκδήλωση συναισθημάτων,

• αυτοεκτίμηση,

• δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων (φιλικών, κοινωνικών, ερωτικών) - φιλία, συντροφικότητα, κοινωνικοποίηση, έρωτας, σεξ,

• ισότητα των φύλων
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
ΠΑΑΠΑΒ | Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

3. Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης των περιθαλπόμενων παιδιών στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: ικαιώματα του παιδιού /

ανθρώπινα δικαιώματα,

• σεβασμός στη διαφορετικότητα και καταπολέμηση των διακρίσεων,

• σεξουαλικός προσανατολισμός (ετερόφυλος, ομόφυλος,

• αμφιφυλόφυλος), ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου,

• γνωριμία με το σώμα μου / λειτουργία του γεννητικού συστήματος,

• προσωπικός χώρος παιδιών και νέων,

• εκπαίδευση των παιδιών στην αυτοπροστασία από άτομα που παραβιάζουν τα όριά τους,

• συνειδητοποίηση και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης,

• αντιμετώπιση του ενδοσχολικού εκφοβισμού - bullying και της βίας (λεκτικής, ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής) ως μέσου επικοινωνίας και

επιβολής κ.α, της βίας μέσα σε μία σχέση,

• δεξιότητες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
ΠΑΑΠΑΒ | Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

3. Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης των περιθαλπόμενων παιδιών στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: ικαιώματα του παιδιού /

ανθρώπινα δικαιώματα,

• ερωτικές σχέσεις στην εποχή του διαδικτύου,

• δεξιότητες αναφορικά με το πώς μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου και τους άλλους, πληροφορίες αναφορικά με το πώς και πού

θα αναζητήσω βοήθεια για τον εαυτό μου και τους άλλους,

• πορνογραφία,

• παράνομη διακίνηση παιδιών/εφήβων/γυναικών,

• σεξουαλικός τουρισμός.

Διοργανωτής - Εκπαιδευτές: ΑΜΚΕ “Civil Act”
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
ΠΑΑΠΑΒ | Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

4. Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης των εργαζομένων, ειδικά του προσωπικού φροντίδας και των θεραπευτών οι οποίοι/ες λειτουργούν

σαν πρόσωπα αναφοράς για τα περιθαλπόμενα παιδιά και νέους/ες, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον έμμεσο γονεϊκό ρόλο

που ασκούν και να τα πλαισιώσουν με γνώση. Διοργανωτής - Εκπαιδευτές: ΜΚΟ «Πολύχρωμο Σχολείο».

5. Εκπαίδευση του προσωπικού στους τρόπους αντίδρασης και προφύλαξης στην περίπτωση ενός σεισμού σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ.

6. Εκπόνηση προγράμματος σε συνεργασία με την οργάνωση Εθελοντική Διακονία Ασθενών προκειμένου οι εθελοντές/τριες της οργάνωσης να

συνοδεύουν τα παιδιά σε εξωιδρυματικού χαρακτήρα απογευματινές δραστηριότητες καλύπτοντας κατ΄αυτό τον τρόπο εν μέρει το κενό από την

έλλειψη προσωπικού το οποίο είχε σαν συνέπεια τα παιδιά να μη μπορούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που επιθυμούσαν μετά το

σχολείο.

7. Συμμετοχή δύο περιθαλπομένων σε παγκόσμιους αθλητικούς αγώνες στη Βοστώνη των ΗΠΑ και στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων

Αραβικών Εμιράτων με έξοδα του φορέα.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
ΠΑΑΠΑΒ | Εκπαίδευση – Ψυχαγωγία

8. Εκπόνηση προγράμματος σε συνεργασία με την οργάνωση Εθελοντική Διακονία Ασθενών, προκειμένου οι εθελοντές/τριες της οργάνωσης

να συνοδεύουν τα παιδιά στις εν λόγω δραστηριότητες καλύπτοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο εν μέρει το κενό από την έλλειψη προσωπικού το

οποίο είχε σαν συνέπεια τα παιδιά να μη μπορούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που επιθυμούσαν μετά το σχολείο.

9. Εκπαίδευση του νοσηλευτικού κυρίως προσωπικού από το τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – έναρξη αρχές

Νοεμβρίου 2022 – διάρκεια έξι (6) μήνες.
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ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
ΠΑΑΠΑΒ| Κτηριακά 

1. Ελαιοχρωματισμός των εσωτερικών χώρων των θαλάμων φιλοξενίας περιθαλπομένων, Α και Β.

2. Εργασίες επισκευής των κουζινών των δύο θαλάμων φιλοξενίας ΑμεΑ, Α και Β.

3. Δημιουργία δύο ατομικών δωματίων – ασφαλείας, ολιγόλεπτης παραμονής περιθαλπόμενων παιδιών και νέων που βρίσκονται σε

κατάσταση μεγάλης έντασης.

4. Συνολική ανακαίνιση και επίστρωση των δαπέδων δύο δωματίων στον ά όροφο του κτηρίου της Αποικίας με βινυλικό δάπεδο που

προσομοιάζει με ξύλο, με σκοπό τη φιλοξενία των εθελοντών της οργάνωσης TANDEM σε συνθήκες οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους που

προβλέπει το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο φορέων και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου βρίσκονται στην Ελλάδα.

5. Απομάκρυνση του αρχειακού υλικού και ανακαίνιση επιπλέον τριών δωματίων του α’ορόφου με σκοπό τη δημιουργία χώρων όπου θα

δραστηριοπούνται επαγγελματικά οι τρεις ειδικοί παιδαγωγοί.
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6. Επισκευή του παραδοσιακού κτηρίου στο οποίο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της δομής (αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων

με καινούργιων αλουμινίου, ελαιοχρωματισμός της τοιχοποιίας και των εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων, τρίψιμο μαρμάρων και μωσαϊκών,

αποκατάσταση ξύλινων δαπέδων, ενίσχυση φωτισμού).

7. Επισκευή και αντικατάσταση σημαντικού μέρους των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων της δομής οι οποίες παρουσίασαν

φθορές λόγω παλαιότητας.

8. Επισκευή της μόνωσης του κτηρίου της Αποικίας.

9. Ελαιοχρωματισμός των εσωτερικών χώρων και ενίσχυση του φωτισμού του κτηρίου των μαγειρείων.

10. Ανακαίνιση του διαμερίσματος αυτόνομης διαβίωσης ΑμεΑ στην περιοχή του Βύρωνα (ριζική ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας,

τοποθέτηση νέων κουφωμάτων και πόρτας ασφαλείας, τρίψιμο πατωμάτων, ενίσχυση του φωτισμού και της θέρμανσης κτλ).

11. Μερική ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων της οικίας ημιαυτόνομης διαβίωσης ΑμεΑ στην οδό Φιντίου στα Πατήσια (τοποθέτηση

καινούργιων κουφωμάτων, ελαιοχρωματισμός εσωτερικής τοιχοποιίας, ενίσχυση της θέρμανσης).
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Κτηριακά

12. Ολική ανακαίνιση διαμερίσματος ιδιοκτησίας του ΚΚΠΠΑ συνεπεία δωρεάς αιτία θανάτου στην οδό Πιπίνου (το δεύτερο στον ίδιο όροφο

θα φιλοξενήσει κοπέλα από την «Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα»), στην περιοχή των Πατησίων, προκειμένου να φιλοξενήσει ένα ΑμεΑ στο πλαίσιο

της πολιτικής της Αποϊδρυματοποίησης, το οποίο διαβιεί επί του παρόντος στη δομή της οδού Φιντίου.

Ενεργειακά

Τοποθέτηση φωτοβολταικών πάνελς σε μέρος του περιβάλλοντος χώρου.
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Παραλία

Αναβάθμιση του συνόλου της υποδομής της παραλίας στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Πιο συγκεκριμένα: αποκατάσταση των τριών

τσιμεντένιων διατηρητέων κατασκευών σκίασης, αντικατάσταση τους συνόλου της ξυλείας του ξύλινου αναψυκτηρίου όπως και των ξύλινων

περγκολών, των διαδρόμων όδευσης προς την παραλία και της εξέδρας εισόδου στην παραλία, επισκευή του πύργου του ναυαγοσώστη,

ενίσχυση του φωτισμού της παραλίας με φωτοβολταικά πανελς, ανακαίνιση των κοινόχρηστων μπάνιων, αντικατάσταση του συνόλου του

εξοπλισμού της παραλίας (ομπρέλες, ξαπλώστρες, καρέκλες), ενοικίαση και τοποθέτηση του μηχανισμού sea track στην παραλία ώστε να

αυξηθεί η δυνατότητα εισόδου σε περισσότερα ΑμεΑ ταυτόχρονα, αντικατάσταση των παλαιών υπαίθριων ντουσιερών με καινούργιες,

αντικατάσταση της φθαρμένης πόρτας εισόδου με νέα, ενοικίαση πούλμαν για τη μετακίνηση των ΑμεΑ και μη περιθαλπόμενων από τις άλλες

δομές του ΚΚΠΠΑ στην παραλία, αυξάνοντας έτσι τη συχνότητα των επισκέψεών τους σε αυτή.

Εξοπλισμός

Μερική ανανέωση επίπλων στα δωμάτια των περιθαλπόμενων.

164



ΚΚΠΠΑ - Απολογισμός πεπραγμένων
ΠΑΑΠΑΒ | Περιβάλλων Χώρος

Περιβάλλων Χώρος

1. Αποκατάσταση της μερικώς κατεστραμμένης περίφραξης στα σημεία όπου είχε φθαρεί.

2. Απομάκρυνση τόνων μπάζων αποτελούμενων από οικοδομικά υλικά μέχρι βιομάζας από τα δέντρα και τους θάμνους της έκτασης, τα οποία

βρίσκονταν διάσπαρτα στην έκταση των 200 στρεμμάτων του ακινήτου.

3. Αποψίλωση του συνόλου των 200 στρεμμάτων από την επικίνδυνη για την εκδήλωση πυρκαγιάς ξερής βλάστησης.

4. Λελογισμένο κλάδεμα σε συνέχεια λήψης της σχετικής άδειας από το δασαρχείο Πειραιά και επικοινωνίας με γεωπόνο αλλά και την

Ορνιθολογική Εταιρεία, σημαντικού αριθμού (180) των μεγάλων δέντρων που στολίζουν το Παράρτημα προκειμένου να μην αποτελούν κίνδυνο

για τους/τις περιθαλπόμενους/ες και τους/τις εργαζόμενους/ες.
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Περιβάλλων Χώρος

5. Ασφαλτόσρωση τμήματος της εσωτερικής οδοποιίας του Παραρτήματος με δωρεά από τη οργάνωση ΟΥΝΕΣΚΟ Νοτίων Προαστίων μέσω της

ΑΜΚΕ Αιγέας.

6. Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σκοπό την εκπόνηση προμελέτης από μεταπτυχιακούς φοιτητές με αντικείμενο τη

φύτευση και τη λειτουργική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του ΠΑΑΠΑΒ ο οποίος χρησιμοποιείται από τους/τις περιθαλπόμενους/ες. Η

προμελέτη παραδόθηκε.

7. Ανάθεση και παράδοση ολοκληρωμένης μελέτης για την ανάπλαση του κεντρικού τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του ΠΑΑΠΑΒ

βασισμένης στην προμελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

8. Ανάθεση μελέτης για την ανάπλαση της διατηρητέας πέτρινης πλατείας του ΠΑΑΠΑΒ.
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Αδυναμίες

1. Η δημιουργική απασχόληση των περιθαλπόμενων κατά τα απογεύματα των καθημερινών και ιδίως τα Σαββατοκύριακα, όπως και

κοινωνικοποίηση αυτών παραμένουν σημαντικά αδύναμα σημεία.

2. Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος της αποϊδρυματοποίησης ΑμεΑ.
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