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Πειραιάς, 30/4/2018

ΘΕΜΑ: Αίτημα για συνάντηση με Δήμαρχο Πειραιά

Κε Δήμαρχε,
Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 11/4 με αφορμή τη
γνωμοδότηση της Τριμερούς Επιτροπής για την υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων και της
πρότασής μας για νέα συνάντηση το μήνα Μάιο, σας αποστέλλουμε όπως συμφωνήσαμε - και
για την καλύτερη προετοιμασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου - την ατζέντα θεμάτων
που επιθυμούμε να συζητήσουμε:
1. Παρουσίαση του σχεδίου της Δημοτικής Αρχής για την εύρεση κατάλληλων χώρων για την
υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων στα Νηπιαγωγεία, σύμφωνα με το Ν. 4521/18 και
με ορίζοντα το Σεπτέμβρη του 2019, εφόσον δεν κατέστη δυνατή η ένταξη από το προσεχές
σχολικό έτος, όπως προτείναμε οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών. Ενημέρωση για το συνολικό
στεγαστικό πρόβλημα των σχολείων του Πειραιά και τον προγραμματισμό του Δήμου για την
επίλυσή του.
2. Ενημέρωση για τα έργα συντήρησης των υποδομών των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Σ.Α.Τ.Α., εργολαβίες του Δήμου - και αναζήτηση διαύλου επικοινωνίας με τις Τεχνικές
Υπηρεσίες, ώστε στον προγραμματισμό για το επόμενο σχολικό έτος να κατατίθεται και η άποψη
των Συλλόγων μας.
3. Ενημέρωση για την υποβολή πρότασης εκ μέρους του Δήμου για την ένταξη στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ll» που αφορά στην «επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &
αύλειων χώρων και σε λοιπές δράσεις», ύψους 695.200 Ευρώ (αρ. Πρωτ. 5133/23-2-2018,
Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών).
4. Ανταπόκριση των συνεργείων του Δήμου σε αιτήματα των σχολικών μονάδων για την
αντιμετώπιση προβλημάτων.
5. Ενημέρωση για τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την κατανομή του κονδυλίου των
ΚΑΠ στη ΔΕΠ (Α/θμια - Β/θμια).
6. Ενημέρωση για τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την κατανομή του κονδυλίου στην
Α/θμια Σχολική Επιτροπή (κατανομή ανά σχολική μονάδα).
7. Ενημέρωση για τη διάθεση ποσών από κληροδοτήματα.
8. Πάγια επιχορήγηση των σχολικών μονάδων για τα λειτουργικά έξοδα αυτών και από πόρους
του Δήμου.
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9. Θέματα ασφάλειας σχολικών μονάδων:
•

Παρεμβάσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για άρση τυχόν επικινδυνοτήτων των
μη δομικών στοιχείων των κτηρίων και οι οποίες επικινδυνότητες περιγράφονται στο
έγγραφο που αποστέλλει κάθε χρόνο ο ΟΑΣΠ στις εκπαιδευτικές μονάδες για τη
διαχείριση του σεισμικού κινδύνου,

•

Ενημέρωση για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας του
συνόλου των σχολικών μονάδων,

•

Ενημέρωση για την αντικεραυνική προστασία των σχολικών μονάδων.

10. Καθαρισμός σχολικών μονάδων - Θέματα υγιεινής.
11. Παραχώρηση σχολικών χώρων.

Κε Δήμαρχε,
Είναι αυτονόητο ότι μπορεί να συζητηθεί και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα επιθυμείτε εσείς
να θέσετε στη συνάντηση αυτή. Εν αναμονή για τον ορισμό της συνάντησης,

Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων Π.Ε. Πειραιά

Λάμπρος Νικολάρας

Μάριος Χαδούλης

Γιώργος Δημητρακόπουλος
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