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Στο Τεύχος Β’ του απολογισμού των πεπραγμένων έτους 2016 του Δήμου Αμαρουσίου,
περιλαμβάνονται για κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου τα ακόλουθα:


Πεπραγμένα.



Οικονομικός Aπολογισμός.

1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής
Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Αρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»,
συστάθηκε μετά από συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αμαρουσίου» και
«Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αμαρουσίου» (ΦΕΚ 1414/τ.Β’/16-6-2011). Με την λύση της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Αλληλεγγύης και Πρόληψης Δήμου Αμαρουσίου (Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α), το Νομικό Πρόσωπο
συμπεριέλαβε τις υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων
που υλοποιούσε η Κοινωφελής Επιχείρηση.

Σκοπός του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. είναι, η εφαρμογή και υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής
πολιτικής του Δήμου Αμαρουσίου.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Η οργανωτική δομή του Νομικού Προσώπου – σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του – περιλαμβάνει ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο & μία (1) Διεύθυνση.
Ειδικότερα οι Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου του Δήμου Αμαρουσίου περιλαμβάνουν τις
παρακάτω οργανικές μονάδες :
Α. Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου - Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Διεύθυνση Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Η Διεύθυνση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες:
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1. Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.
Το Τμήμα διαρθρώνεται στα Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικής Διαχείρισης,
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων, Εθελοντισμού και Πολιτικών Ισότητας
των Φύλων.

2. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας
Στο Τμήμα ανήκουν οι Παιδικοί Σταθμοί του Κέντρου, του Νέου Τέρματος, της Αγίας Φιλοθέης,
των Εργατικών Κατοικιών, των Αγίων Αναργύρων, των Αναβρύτων, ο 1ος Π. Σ. Κοκκινιάς, ο 2ος
Π. Σ. Κοκκινιάς, του Σωρού, του Πολυδρόσου και του Στουντίου.

3. Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων - Κ.Α.Π.Η.
Στο Τμήμα ανήκουν το Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. και τα Περιφερειακά Παραρτήματα 1ο Π.Π. (περιοχής
Νέας Λέσβου), 2ο Π. Π. (Εργατικών Πολυκατοικιών), 3ο Π. Π. (Κοκκινιάς), 4ο Π. Π. (Πολυδρόσου),
5ο Π. Π. (Αγ. Φιλοθέης) και 6ο Π. Π. (Παραδείσου).

4. Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας
Το Τμήμα διαρθρώνεται σε Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο, στο Δημοτικό Κοινωνικό
Φαρμακείο, στο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, στο Γραφείο Eργοθεραπείας –
Φυσικοθεραπείας, στη Δημοτική Τράπεζα Αίματος και στο Κέντρο Ημέρας Alzheimer.

5. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
Το Τμήμα διαρθρώνεται σε Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης (περιλαμβάνει τις δομές Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Γεύμα Αγάπης, Ιματιοθήκη, Κοινωνικό Ανταλλακτήριο), στα Προγράμματα
«Βοήθεια στο Σπίτι» & «Κοινωνική Μέριμνα» και στο ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου (αποστολή
προσκλήσεων συνεδριάσεων, σύνταξη ημερήσιας διάταξης, τήρηση - σύνταξη πρακτικών,
συγκέντρωση - εισηγήσεις θεμάτων, έκδοση 127 αποφάσεων, ενημέρωση μελών Δ.Σ.,
τήρηση αρχείου αποφάσεων κ.α.).
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Δημοσίευση των αποφάσεων του Δ.Σ. σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και
ανάρτηση αυτών στη Διαύγεια.



Υποβολή αντιγράφων αποφάσεων στην αρμόδια για τον έλεγχο διοικητική αρχή και
κοινοποίηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους
Υπηρεσίες.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Υποστήριξη των εγκαινίων του Φυσικοθεραπευτηρίου του ΠΕΔΥ, στο κτίριο των
κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, σε συνεργασία με την
Μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ Αμαρουσίου της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.



Υποστήριξη της δράσης των εργαζομένων της ΑΒ Βασιλόπουλος για την Ημέρα
Εθελοντισμού (29.05.2016), η οποία περιελάμβανε τη συγκέντρωση τροφίμων και τον
καθαρισμό, καλλωπισμό και βάψιμο τοιχίων της Πλατείας των Εργατικών Κατοικιών.



Προώθηση και υποστήριξη αιτημάτων για την προσωρινή εγκατάσταση του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ
στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα και το Αμαλίειο Ορφανοτροφείο Θηλέων.



Υποστήριξη της οργάνωσης και υλοποίησης των εκδηλώσεων όλων των υπηρεσιών του
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ


Προγραμματισμός, συντονισμός και σύγκληση συναντήσεων διαφόρων ομάδων εργασίας
(Προϊσταμένων, Προσωπικού, ομάδας κινδύνων κ.α.).



Προγραμματισμός, συντονισμός, έλεγχος και παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την
υλοποίηση διαδικασιών και δράσεων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης στα
Τμήματα της Διεύθυνσης.



Σύνταξη και επιμέλεια εισηγήσεων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.



Εισηγησεις και παραστασεις στις συνεδριασεις του Δ΄ Υπηρεσιακου Συμβουλιου για θεματα
προσωπικού.



Επιμέλεια, υπαγωγή και απογραφή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου των νέων προσλήψεων προσωπικού, νέων μελών Δ.Σ., φοιτητών για πρακτική
άσκηση. Ενημέρωση των νέων πεδίων στην εφαρμογή της απογραφής για όλο το προσωπικό
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του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. Συνεχής ενημέρωση και επικαιροποίηση στοιχείων που αφορούν το
προσωπικό.


Επιμέλεια συγκέντρωσης και καταγραφής καταστάσεων ψηφιακών και φυσικών αρχείων
εγγράφων του Νομικού Προσώπου και αποστολής τους στο Τμήμα Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του Δήμου για την ανάρτησή τους στην σχετική εφαρμογή.



Οργάνωση και υποστήριξη των διαδικασιών για τη διενέργεια γενικής συνέλευσης και
εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.



Συγκέντρωση στοιχείων και επιμέλεια σύνταξης Απολογισμού πεπραγμένων Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.
για το έτος 2015.



Παρακολούθηση, ενημέρωση και συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τον
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α στην ιστοσελίδα του Δήμου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Νομικού
Προσώπου.



Επιμέλεια διαφόρων εντύπων για τις εκδηλώσεις - δράσεις των υπηρεσιών του
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ



Διεξαγωγή των απαραίτητων ενεργειών σχετικά με την συμμετοχή του Νομικού
Προσώπου στη πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής
& Επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ), έτους 2016 σε συνεργασία με το Τμήμα Προσχολικής
Αγωγής και Φροντίδας, για τη συμμετοχή των Παιδικών Σταθμών και τελική έγκριση 312
νηπίων. Επικοινωνία, συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α και συνεχής παρακολούθηση της
εξέλιξης του προγράμματος και των οικονομικών δεδομένων του καθ’ όλη τη διάρκεια
της σχολικής περιόδου.



Συνεχής παρακολούθηση της ομαλής ροής χρηματοδότησης του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι», υλοποίηση διαδικασιών υποβολής δικαιολογητικών και αποστολής
στοιχείων και επικοινωνία με Ε.Ε.Τ.Α.Α, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.



Διαδικασίες έγκρισης οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α για το έτος
2015 από το Διοικητικό και το Δημοτικό Συμβούλιο.
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Σύνταξη και υποβολή Προϋπολογισμού 2017 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης στο
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας για τον έλεγχο νομιμότητας.



Έγκριση πέντε αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύνταξη και έγκριση
ετησίου προγράμματος δράσης του Ν.Π.



Υλοποίηση διαδικασιών έγκρισης κανονισμού λειτουργίας του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ σε
συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και τη Διεύθυνση του Νομικού
Προσώπου.



Συγκέντρωση στοιχείων και υλοποίηση διαδικασιών για την αποστολή αιτήματος και
σχετικού φακέλου στην Περιφέρεια Αττικής, για την έκδοση άδειας λειτουργίας του
χώρου που στεγάζεται το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, σε συνεργασία με την Διεύθυνση του Νομικού και
τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου.



Υλοποίηση μέρους των καθιερωμένων ετήσιων προμηθειών για όλες τις υπηρεσίες του
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., όπως γραφική ύλη, ηλεκτρολογικό - υδραυλικό υλικό, αναλωσίμων
φωτοτυπικών μηχανημάτων, προμήθεια και τοποθέτηση μοκέτας στους παιδικούς
σταθμούς, προμήθεια τεντών για παιδικούς σταθμούς κ.α.



Υλοποίηση των διαδικασιών για συντηρήσεις και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών,
φωτοτυπικών μηχανημάτων, ανελκυστήρων, σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και τα
Κ.Α.Π.Η., συντήρηση και επισκευές κτιρίων, υλοποίηση ενεργειών για την ολοκλήρωση
επέκτασης δικτύου εγκατάστασης φυσικού αερίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
(ΕΣΠΑ) «Ενεργειακή αναβάθμιση των υφισταμένων δημοτικών κτιρίων» για το κτίριο
του Κεντρικού ΚΑΠΗ, συντήρηση και επισκευή του οχήματος του Νομικού Προσώπου.



Ολοκλήρωση διαδικασίας μεταβίβασης του οχήματος HUNDAI ATOS με αρ. κυκλοφορίας
ΖΗΚΕ 3216 από τον Οργανισμό Υγείας του Δήμου Αμαρουσίου στο Νομικό Πρόσωπο.



Σύνταξη Τεχνικών Μελετών, ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, προμηθειών 1- Ειδών Παντοπωλείου 2- Ειδών Οπωροπωλείου 3- Ειδών
Ιχθυοπωλείου 4- Ειδών Υγιεινής και Καθαριότητας 5- Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης
6- Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 7- Ειδών Αρτοποιείου και διαβίβαση αυτών στην
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τη διενέργεια των διαγωνισμών.



Σύνταξη Τεχνικών Μελετών, ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών οι οποίες ολοκληρώθηκαν από το Νομικό
Πρόσωπο, καθώς και διακηρύξεων.



Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης & αναβάθμισης λογισμικού οικονομικής
υπηρεσίας, υπηρεσιών κατάρτισης μισθοδοτικών καταστάσεων.
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Έλεγχος και παρακολούθηση διαδικασίας προμηθειών (τιμολόγια κ.α.).



Διοικητική

υποστήριξη

στη

διαδικασία

οργάνωσης

εθελοντικών

αιμοδοσιών,

εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων κλπ.


Υλοποίηση και ολοκλήρωση διαδικασιών απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών
πολιτιστικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων και Ιατρού Εργασίας στο Νομικό
Πρόσωπο.



Υλοποίηση διαδικασιών και ολοκλήρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών
Καθαριότητας για τις δομές του Νομικού Προσώπου.



Υλοποίηση παρατάσεων διαφόρων συμβάσεων λόγω χρηματικού υπολοίπου στους
κωδικούς του Π/Υ.



Διεξαγωγή διαδικασίας για την υλοποίηση προγράμματος συνεισφοράς του Νομικού
Προσώπου για την πραγματοποίηση θαλάσσιων μπάνιων σε χαμηλοσυνταξιούχους και
ωφελούμενους του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης.



Υλοποίηση διαδικασιών για την πρακτική άσκηση σπουδαστών του Μητροπολιτικού
Κολλεγίου στους Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΑΠΗ, καθώς και πρακτικών ασκήσεων
από ΤΕΙ και ΙΕΚ καθώς και σπουδαστών Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μέσω της
εφαρμογής «ΑΤΛΑΣ».



Διενέργεια και ολοκλήρωση διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Π.Π.
ΚΑΠΗ Αγ. Φιλοθέης και διενέργεια διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου στην Π.Ε.
Παραδείσου για την επέκταση λειτουργιών των Κ.Α.Π.Η. (δεν ολοκληρώθηκε λόγω
ματαίωσης της διαδικασίας ).



Υλοποίηση διαδικασίας έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.



Ολοκλήρωση διαδικασιών για την υλοποίηση έργου για την αποκατάσταση καθιζήσεων
των εσωτερικών δαπέδων, περιβάλλοντος χώρου και στεγανοποίηση και αποκατάσταση
βόθρου στον Π.Σ. Αριστοτέλους.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Έκδοση αποφάσεων Προέδρου αναθέσεων υπηρεσιών, προσλήψεων, μισθολογικών και
βαθμολογικών κατατάξεων, χορηγήσεων αδειών τοκετού, λοχείας, ανατροφής κ.α.



Διαδικασίες υλοποίησης μισθολογικών και βαθμολογικών κατατάξεων, του προσωπικού
του Ν.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016.
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Υλοποίηση διαδικασιών υποβολής αιτημάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: α. για προσλήψεις ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (αιτήματα για 15 θέσεις) και β. για τακτικό
προσωπικό (αιτήματα για 7 οργανικές θέσεις ).



Υλοποίηση και ολοκλήρωση διαδικασιών για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) (υποβολή και έγκριση από ΑΣΕΠ για την ΣΟΧ3/2016,
προκηρύξεις, αποδοχή αιτήσεων, έκδοση αποτελεσμάτων, σύναψη συμβάσεων κ.α.) για:
 την πρόσληψη 4ων ατόμων σύμφωνα με την ΣΟΧ2/2015 Ανακοίνωση και
συγκεκριμένα: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφ/κόμων και 1 ΥΕ Γεν.
Καθηκόντων,
 την πρόσληψη 5 ατόμων σύμφωνα με την ΣΟΧ1/2016 Ανακοίνωση, για τις ανάγκες
του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και συγκεκριμένα: 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΤΕ Εργοθεραπευτών, 1 ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΔΕ Οδηγών και 1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων,
 την πρόσκληση 1 ΔΕ Μουσικού για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σύμφωνα με τη
ΣΟΧ2/2016 και
 την πρόσληψη 15 ατόμων σύμφωνα με την ΣΟΧ3/2016 και συγκεκριμένα 3 ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΤΕ Διοικητικών - Οικονομικών, 6 ΔΕ Μαγείρων και 5 ΥΕ
Καθαριστριών.

Οι ΣΟΧ1,2,3/2016 Ανακοινώσεις έχουν γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση
Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής».


Υλοποίηση διαδικασιών για την έγκριση παράτασης των συμβάσεων προσωπικού
ορισμένου χρόνου για τα 13 άτομα τα οποία είχαν προσληφθεί στο πλαίσιο του
προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» και σύναψη νέων
συμβάσεων, το έτος 2015.



Υλοποίηση διαδικασιών για τις ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού:
 για τη συμμετοχή εργαζομένων διαφόρων υπηρεσιών του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. σε σεμινάρια
και συνέδρια, με κάλυψη ή μη των συμμετοχών, όπως στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, της EFTA, της Τraining net,

Project

training, Καραγιλάνης, Αναβάθμιση κ.α. και
 για

την

έγκριση

αδειών

εκπαιδευτικής

άδειας

για

την

παρακολούθηση

μεταπτυχιακών προγραμμάτων 3 υπαλλήλων του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.


Εισηγησεις και παραστασεις στις συνεδριασεις του Δ΄ Υπηρεσιακου Συμβουλιου για
θέματα προσωπικού.
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Ολοκλήρωση διαδικασίας και τοποθέτηση υπαλλήλου σε προσωρινή προσωποπαγή θέση
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Ν.Π., κατ΄εφαρμογη Δικαστικης αποφασης.



Υλοποίηση διαδικασιών για τις μετατάξεις 3ων υπαλλήλων από κλάδο σε κλάδο.



Διενέργεια ελέγχου γνησιότητας των τίτλων σπουδών του Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού.

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Διεξαγωγή όλων των υπηρεσιακών υποθέσεων που αφορούν θέματα του τακτικού και
του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, προσωπικού του Νομικού Προσώπου, όπως
μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση (μετατάξεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, λύση
σχέσης

εργασίας,

τακτοποίηση

ασφαλιστικών

ζητημάτων

κ.α.)

και

έκδοση

Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών μεταβολών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων (φόρου
εισοδήματος, απασχόλησης, δανείων κλπ),


Συνεχής ενημέρωση και υποβολή αρχείων μισθοδοσίας του Προσωπικού στην Ενιαία
Αρχή Πληρωμών (μονίμων–Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., Προέδρου – Αντιπροέδρου, πρακτικών
ασκήσεων, μελών Δ.Σ.) και εφαρμογή του συστήματος. Σύνταξη μισθοδοτικών
καταστάσεων για όλο το προσωπικό και μέριμνα για την τακτική & έγκαιρη πληρωμή
των κάθε είδους αποδοχών του προσωπικού του Νομικού Προσώπου.



Σύνταξη

των

απαιτούμενων

πιστοποιητικών,

συγκέντρωση

των

απαραίτητων

δικαιολογητικών για τις αναγκαίες ενέργειες για την απονομή σύνταξης από το Γενικό
Λογιστήριο και την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος υπαλλήλων.


Παρακολούθηση και έλεγχος παρουσιών προσωπικού, αδειών κλπ.

2. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας είναι αρμόδιο για την αποκλειστική λειτουργία
των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου καθώς και για την υλοποίηση δράσεων και
προγραμμάτων για παιδιά Προσχολικής ηλικίας.
Το 2016 λειτούργησαν στο Δήμο μας 11 Παιδικοί Σταθμοί και φιλοξενήθηκαν 610 παιδιά.
Οι Παιδικοί Σταθμοί στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό των ειδικοτήτων
Νηπιαγωγών,

Βρεφονηπιοκόμων,

Κοινωνικών

Λειτουργών,

Διοικητικών,

Βοηθών

Βρεφονηπιοκόμων, Μαγείρων και Καθαριστών/ριών. Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου
στελεχώθηκαν επιπλέον με 1 εμψυχωτή θεατρικού παιχνιδιού, 2 δασκάλες χορού και 2
μουσικούς.
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Στους Παιδικούς Σταθμούς, βάσει του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας εφαρμόζεται
ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, που βοηθάει τα παιδιά, να αναπτυχθούν
σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.
Μέσω

του

προγράμματος

αυτού,

τα

παιδιά

κοινωνικοποιούνται,

οξύνουν

την

παρατηρητικότητά τους, βελτιώνουν και πλουτίζουν την έκφραση λόγου, ασκούνται στην
αρίθμηση και γραφή καθώς και στη μελέτη του περιβάλλοντος.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο των Παιδικών Σταθμών
(θεατρικές παραστάσεις, καραγκιόζης, κουκλοθέατρο, κινούμενα σχέδια κλόουν,
εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διατροφή συνοδευόμενα με θεατρικά δρώμενα).



Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκτός των Παιδικών Σταθμών: Συνεχίστηκε
και την φετινή χρονιά η υλοποίηση, εκπαιδευτικών, βιωματικών, ψυχαγωγικών
δράσεων, εκτός του χώρου των Παιδικών Σταθμών και συγκεκριμένα: στο Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας, στο Λαογραφικό Μουσείο, στο Σπαθάριο Μουσείο του Δήμου
Αμαρουσίου καθώς και στο Μουσείο Οίνου και Ελαίου στη Παλλήνη και Παιανία όπου
συμμετείχαν όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί.



Πραγματοποίηση μαθημάτων μουσικοκινητικής

αγωγής, ρυθμικής

γυμναστικής,

θεατρικού παιχνιδιού διάρκειας 4 μηνών από εξειδικευμένους δασκάλους.


Από 28/09/2016 έως 06/10/2016 – Αγιασμοί σ’ όλους τους Παιδικούς Σταθμούς για την
έναρξη της σχολικής χρονιάς.



Από 16/11/2016 έως 07/12/2016 πραγματοποιηθήκαν ατομικές συναντήσεις
ψυχολόγων του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. με όσους
γονείς χρειάστηκαν συμβουλευτική για θέματα των παιδιών τους.



Από 07/03/2016 έως 17/03/2016 πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα προληπτικής
στοματικής υγιεινής στα παιδιά, σε συνεργασία με το Δημοτικό Πολυιατρείο, με στόχο
την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Το πρόγραμμα
περιελάμβανε οδοντιατρικό έλεγχο και λεπτομερή ενημέρωση για την στοματική
κατάσταση των παιδιών με ειδικό έντυπο.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
•

28/01/2016: Κοπή βασιλόπιτας σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς.
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02/03/2016 – 08/03/2016: Αποκριάτικες εκδηλώσεις στους Παιδικούς Σταθμούς με
την συμμετοχή κλόουν με κέφι χορό και διασκέδαση.



11/03/2016: Πάρτυ μασκέ σε όλους του Παιδικούς Σταθμούς.



24/03/2016: Εορτασμός της 25ης Μαρτίου σε όλους τους Π.Σ. με απαγγελία
ποιημάτων, τραγουδιών, εμβατηρίων.



25/03/2016: Συμμετοχή τον προνηπιακών τμημάτων στη μαθητική παρέλαση.



04/06/2016: 9ο Παιδικό Φεστιβάλ με τίτλο «Μια μεγάλη αγκαλιά για όλου του κόσμου
τα παιδιά» στην αίθ. εκδηλώσεων του πολιτιστικού και αθλητικού κέντρου ΔΑΪΣ στο
Μαρούσι. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν την παρουσίαση θεατρικών-μουσικοκινητικών
δρώμενων και παιδικών μελωδιών, από κάθε Παιδικό Σταθμό με την ενθουσιώδη
συμμετοχή του κοινού.



11/06/2016: Στο κεντρικό γήπεδο αντισφαίρισης (τέννις) του ΟΑΚΑ πραγματοποιήθηκε
η ετήσια αποχαιρετιστήρια γιορτή των Παιδικών Σταθμών με μεγάλη επιτυχία. Οι
μικροί πρωταγωνιστές μας ταξίδεψαν μέσα από το πέρασμα των δεκαετιών
αναβιώνοντας χορούς του χθες και του σήμερα.



27/10/2016: Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς.



28/10/2016: Συμμετοχή προνηπιακών τμημάτων στην μαθητική παρέλαση του δήμου
μας.



12/12/2016 - 19/12/2016: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στους χώρους των
Παιδικών Σταθμών με τη συμμετοχή γονέων.



20/12/2016: Υλοποίηση δράσης των Παιδικών Σταθμών

με τίτλο «Κάνουμε την

αγάπη των παιδιών προσφορά κάνουμε την αγάπη τους πράξη» με την οποία
συγκεντρώθηκαν τρόφιμα μακράς διάρκειας και παιχνίδια.
Ακολούθησε εκδήλωση με τη συμμετοχή παιδιών από τους Παιδικούς Σταθμούς
Εργατικών Κατοικιών και Αγ. Αναργύρων τα οποία παρουσίασαν χριστουγεννιάτικο
δρώμενο και στη συνέχεια διασκέδασαν με την καθοδήγηση κλόουν. Τα προσφερόμενα
είδη που συγκεντρώθηκαν, διατέθηκαν σε οικογένειες οι οποίες βιώνουν οικονομικές
δυσχέρειες.


23/12/2016: Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα. Τα παιδιά του Προνηπιακού τμήματος του
Π. Σ. Εργατικών Κατοικιών έψαλαν τα κάλαντα στο Δήμαρχο της πόλης μας κ. Γ.
Πατούλη.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
•

28/05/2016: Παρακολούθηση από εργαζόμενους των Παιδικών Σταθμών, σεμιναρίου
της Πανελλήνιας Ένωσης Ολόπλευρης Ανάπτυξης και Θετικών Συναισθημάτων -υπό την
αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου, με θέμα «Ψυχική Υγεία και αγωγή παιδιών προσχολικής
ηλικίας» στο Δημαρχιακό Μέγαρο.



03 - 04/12/2016: Παρακολούθηση από εργαζόμενους των Παιδικών Σταθμών του 6ου
Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου προσχολικής αγωγής «Σύγχρονα θέματα
Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής και Παιδιατρικής» στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου
Υγείας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Αποκατάσταση αποχετεύσεων. Διαμόρφωση αύλειου χώρου - παιδικής χαράς σε Παιδικό
Σταθμό.



Γενική απεντόμωση και απολύμανση, μυοκτονία (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
των κτιρίων και αύλειων χώρων).



Συντηρήσεις κήπων στους Παιδικούς Σταθμούς.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Από το τμήμα προσχολικής αγωγής των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και από ΙΕΚ.



Από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, πρακτική εξάσκηση φοιτητών λογοθεραπείας και
προσχολικής αγωγής .

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ


Υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την συμμετοχή των Παιδικών Σταθμών στην
δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και
υποστήριξη των νέων διαδικασιών στην εφαρμογή της δράσης (αίτηση συμμετοχής,
ενημέρωση και υποστήριξη των γονέων για τις δυνατότητες συμμετοχής στο πρόγραμμα,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα προσωρινά και οριστικά αποτελέσματα, τις
ενστάσεις, διενέργεια εγγραφών ωφελουμένων, παροχή υποστήριξης για ηλεκτρονική
αίτηση

ενδιαφερομένων,

εκτυπώσεων

voucher

και

βεβαίωσης

συμπλήρωσης

ερωτηματολογίου εισόδου, έκδοση και αποστολή συμβάσεων κ.α.).


Συνεχής παρακολούθηση του προγράμματος, διαβίβαση στοιχείων (μηνιαία δελτία
παρακολούθησης, συγκεντρωτικές καταστάσεις ωφελουμένων κ.α.) σε ΕΕΤΑΑ.
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Υποδοχή και τοποθέτηση στο δυναμικό των Παιδικών Σταθμών (α) 4ων υπαλλήλων από
την ΣΟΧ2/2015 Ανακοίνωση και συγκεκριμένα: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 2 ΔΕ Βοηθών
Βρεφ/κόμων και 1 ΥΕ Γεν. Καθηκόντων και (β) 15 υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
διαφόρων ειδικοτήτων από την ΣΟΧ3/2016 και συγκεκριμένα: 1 ΤΕ ΔιοικητικούΟικονομικού, 3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 6 ΔΕ Μαγείρων, 5 ΥΕ Καθαριστριών.



Χορήγηση βεβαιώσεων φιλοξενίας παιδιών, έκδοση τιμολογίων που αφορούν την
εξόφληση της οικονομικής συμμετοχής (τροφεία) και διεκπεραίωση εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων και αιτημάτων που αφορούν το Τμήμα.



Προγραμματισμός και συντονισμός διοργάνωσης εκδηλώσεων εντός και εκτός των
Παιδικών Σταθμών.



Έλεγχος τήρησης συστήματος διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων στους
Παιδικούς Σταθμούς.



Συγκέντρωση παραγγελιών, συντονισμός, εποπτεία για την προμήθεια ειδών
κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, ιχθυοπωλείου, αρτοποιείου, παντοπωλείου, είδη υγιεινής
και καθαριότητας, καυσίμων.



Σύνταξη και παρακολούθηση μηνιαίου διαιτολογίου για τη σωστή διατροφή των
φιλοξενούμενων παιδιών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΒΡΕΦΩΝ 2016 ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΗΠΙΑ / ΒΡΕΦΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

ΝΗΠΙΩΝ/ΒΡΕΦΩΝ

ΝΗΠΙΑ / ΒΡΕΦΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ

1ος Αγίων Αναργύρων

52

17

35

Αγίας Φιλοθέης

35

17

18

Εργ. Κατοικιών

87

45

42

1ος Κοκκινιάς

45

33

12

Πολυδρόσου

47

20

27

Κέντρου

29

13

16

Σωρού

84

26

58

Αναβρύτων

62

22

40

Στούντιο

51

15

36

Ν. Τέρμα

51

27

24

16 (Βρέφη)

14 (Βρέφη)

2 (Βρέφη)

51

42

9

610

291

319

2ος Κοκκινιάς

ΣΥΝΟΛΟ
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3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – Κ.Α.Π.Η.
Το Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων - Κ.Α.Π.Η. μεριμνά για την υποστήριξη των ατόμων της 3ης
ηλικίας ώστε να παραμείνουν, αυτόνομα, ενεργά και ισότιμα μέλη του κοινωνικού συνόλου και
παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών
προβλημάτων τους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων, οι λειτουργίες των Κέντρων Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων παρέχονται από το Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. και 6 Περιφερειακά
Παραρτήματα ώστε κάθε Κ.Α.Π.Η. να εξυπηρετεί και μια διαφορετική περιοχή της Περιφέρειας
του Δήμου.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών για το έτος 2016 είναι 1.696 μέλη. Αναλυτικά στοιχεία
στην κατάσταση που ακολουθεί :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ
ΕΤΟΥΣ 2016
Κ.Α.Π.Η.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

1ο Π.Π.

2ο Π.Π.

3ο Π.Π.

4ο Π.Π.

5ο Π.Π.

6ο Π.Π.

ΣΥΝΟΛΟ

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

166

9

0

40

19

8

11

253

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ

910

102

41

245

80

24

41

1.443

1.076

111

41

285

99

32

52

1.696

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΛΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ:


Το Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. έχει την ευθύνη της επιμέλειας, έκδοσης – εκτύπωσης και
προώθησης του μηνιαίου προγράμματος εκδηλώσεων – εκδρομών. Διακινήθηκαν
ετησίως περίπου 35.000 έντυπα σε διάφορα σημεία όπως στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η., στα 6
Περιφερειακά Παραρτήματα, στο Δημαρχείο, στο ΚΕΠ, σε όλες τις υπηρεσίες του
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., στο σημείο έκδοσης εισιτηρίων της Δημοτικής Συγκοινωνίας κ.α.



Το μηνιαίο πρόγραμμα αναρτάται κάθε μήνα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
Αμαρουσίου, στον ειδικό σύνδεσμο για το Κ.Α.Π.Η.



Για επιμέρους εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Κ.Α.Π.Η. εκδίδονται και
διακινούνται προσκλήσεις και αφίσες.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ


29/01/2016: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας Κεντρικού Κ.Α.Π.Η. και Παραρτημάτων
στο Δημαρχείο Αμαρουσίου.



3/03/2016: Αποκριάτικη γιορτή Κεντρικού Κ.Α.Π.Η. (Τσικνοπέμπτη). Συμμετείχαν 120
άτομα.



11/03/2016: Αποκριάτικο γλέντι μελών του Κ.Α.Π.Η. σε αίθουσα εκδηλώσεων στην
Πάρνηθα με φαγητό και μουσική. Συμμετείχαν 275 άτομα.



24/03/2016: Eκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου
στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. Συμμετείχαν τα τμήματα Χορωδίας και Παραδοσιακών χορών.



21/04/2016: Πασχαλινή έκθεση της ομάδας Δημιουργικής απασχόλησης και της
ομάδας Αγάπης στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. Τα έσοδα διατίθενται για φιλανθρωπικούς
σκοπούς.



23/06/2016: Συναυλία της μικτής χορωδίας του Κ.Α.Π.Η. Αμαρουσίου στο ανοιχτό
Θέατρο Αμαλίειο στα πλαίσια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αμαρουσίου.



25/10/2016: Εγκαίνια της 5ης Εικαστικής Έκθεσης «ΕΙΚΟΝΕΣ ΨΥΧΗΣ» της ομάδας
Ζωγραφικής στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αμαρουσίου. Διάρκεια έκθεσης
25 – 26 και 27/10/2016 από 10.00π.μ. έως 19.00μ.μ. Συμμετείχαν 34 άτομα με 171 έργα.



27/10/2016: Εκδήλωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στο Κεντρικό
Κ.Α.Π.Η. Την εκδήλωση πλαισίωσαν τα τμήματα Παραδοσιακών χορών, η χορωδία καθώς
και απαγγελίες ποιημάτων.



18/11/2016: Εορταστική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα 3ης ηλικίας σε
αίθουσα εκδηλώσεων στην Πάρνηθα με φαγητό και μουσική. Συμμετείχαν 170 άτομα.



20/12/2016: Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 1ου Π.Π. Αναβρύτων – Βορρέ – Νέας
Λέσβου. Συμμετείχαν 62 άτομα.



21/12/2016: Συμμετοχή της ομάδας Χορωδίας στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή που
διοργάνωσε το Κ.Α.Π.Η. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.



22/12/2016: Η ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης οργάνωσε Χριστουγεννιάτικη
έκθεση με χειροποίητες δημιουργίες του τμήματος. Τα έσοδα διατέθηκαν για
φιλανθρωπικούς σκοπούς.



28/12/2016: Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 6ου Π.Π. Παραδείσου. Συμμετείχαν 78
άτομα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ, ΕΚΔΡΟΜΩΝ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
Συνολικά εξυπηρετήθηκαν από το Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων - ΚΑΠΗ 2.656 άτομα,
παρέχοντας υπηρεσίες ενημέρωσης, οργάνωσης, διενέργειας εγγραφών και πληρωμής για τις
κάτωθι ψυχαγωγικές δράσεις:


25 μονοήμερες εκδρομές - κρουαζιέρες με συμμετοχή 872 ατόμων,



14 επισκέψεις σε θέατρα και μουσικές σκηνές με συμμετοχή 946 ατόμων,



15 πρωινοί περίπατοι, επισκέψεις σε μουσεία, στο Πλανητάριο με συμμετοχή 557
ατόμων και



28 πολυήμερες εκδρομές εσωτερικού και εξωτερικού με συμμετοχή 281 ατόμων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ/ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ


Οργάνωση και υλοποίηση από το Τμήμα προγράμματος καθημερινών θαλάσσιων
μπάνιων (10 ημερών) επιδοτούμενων κατά 80% από τον Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. για
χαμηλοσυνταξιούχους μέλη του ΚΑΠΗ. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το τμήμα
Κοινωνικής

Προστασίας,

εξυπηρετώντας

και

ωφελούμενους

του

τμήματος.

Πραγματοποιήθηκαν 3 αποστολές με συμμετοχή 150 ατόμων.


Οργάνωση προγράμματος καλοκαιρινών ιαματικών θεραπευτικών λουτρών στην
ΑΙΔΗΨΟ (8ήμερα). Έκαναν προεγγραφή 454 άτομα και τελικώς συμμετείχαν 210
άτομα σε 4 συνολικά αποστολές.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ:
Το Γραφείο Εργοθεραπείας του Κ.Α.Π.Η. καθοδηγεί τα μέλη σε επιλεγόμενες δραστηριότητες
λειτουργικού, κοινωνικού ή ψυχολογικού χαρακτήρα και επιμελείται την οργάνωση και
υλοποίηση προγραμμάτων Εργοθεραπείας. Στο Κ.Α.Π.Η. το 2016 λειτούργησαν οι κάτωθι
ομάδες:


ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, συμμετοχή 12 μελών, 2 φορές την εβδομάδα για την παρουσίαση
θεατρικής παράστασης μέσα στο 2017, με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Αντώνη
Περπινιά.



ΟΜΑΔΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ, συμμετοχή 15 μελών σε πρωινό και απογευματινό τμήμα.



ΟΜΑΔΑ ΑΓΑΠΗΣ, συμμετοχή 22 μελών. Η ομάδα δραστηριοποιείται πραγματοποιώντας
εκδηλώσεις ψυχαγωγικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα που σαν στόχο έχουν την
ενίσχυση άπορων συμπολιτών μας σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου.
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ΟΜΑΔΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, συμμετοχή 95 μελών. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων και
προχωρημένων 3 φορές την εβδομάδα.



ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ, συμμετοχή 16 ατόμων σε δύο τμήματα.



ΟΜΑΔΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, συμμετοχή 22 μελών.



ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, συμμετοχή 137 μελών στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. και στα
Παραρτήματα. Λειτούργησαν 11 τμήματα με δικαίωμα συμμετοχής 2 φορές την
εβδομάδα.



ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ, συμμετοχή 90 μελών, χωρισμένα σε αρχάριους και
προχωρημένους με συμμετοχή 2 φορές την εβδομάδα.

Λειτούργησαν 7 τμήματα

συνολικά στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. και στα Παραρτήματα.


ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ, συμμετοχή 33 μελών, στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. και σε 4
Περιφερειακά Παραρτήματα.



ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ, συμμετοχή 79 μελών, στο Κεντρικό, στο 1ο – 4ο – 5ο και 6ο
Περιφερειακό Παράρτημα.



ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, συμμετοχή 18 μελών.



ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, συμμετοχή 12 μελών. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο 5ο
Περιφερειακό Παράρτημα μια φορά την εβδομάδα.



ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ, συμμετοχή 15 μελών. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο 6ο
Περιφερειακό Παράρτημα.

Συνολικά συμμετείχαν 554 μέλη στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. και στα Περιφερειακά παραρτήματα.
Οι ομάδες Ζωγραφικής, Αγγλικών, Γαλλικών, Λογοτεχνίας, Δημιουργικής Απασχόλησης,
Ραπτικής και Αυτογνωσίας λειτουργούν με ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ από τα ίδια τα μέλη του Κ.Α.Π.Η.
αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, το επάγγελμα που έκαναν πριν συνταξιοδοτηθούν και τον
ελεύθερο χρόνο τους με την βοήθεια και επίβλεψη της Εργοθεραπεύτριας.
Η συμμετοχή στις ομάδες που υποστηρίζονται από εθελοντές είναι δωρεάν για τα μέλη του
Κ.Α.Π.Η.
Για τις ομάδες που υποστηρίζονται από το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του Δήμου και αφορούν την
Γυμναστική, τους Παραδοσιακούς και Μοντέρνους χορούς υπάρχει οικονομική επιβάρυνση
χαμηλού κόστους (40€ το χρόνο ανά δραστηριότητα και 20,00 € η έκδοση της κάρτας
αθλούμενου).
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


20 Απριλίου 2016: Γεύμα της ομάδας Αγάπης στους τροφίμους του Ιδρύματος Ψυχικά
Ασθενών «ΗΠΙΟΝΗ» σε κέντρο του Αμαρουσίου.



15 Ιουνίου 2016: Καφές και παγωτό από την Ομάδα Αγάπης στους τροφίμους του
ιδρύματος Ψυχικά Ασθενών «ΗΠΙΟΝΗ» σε καφέ του Αμαρουσίου.



14 Δεκεμβρίου 2016: Η ομάδες Αγάπης και Χορωδίας επισκέφθηκαν τον Οίκο Ευγηρίας
«ΘΑΛΠΩΡΗ» σε μια Χριστουγεννιάτικη γιορτή αγάπης.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Στο Φυσικοθεραπευτήριο του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η., του 4ου Π.Π. Πολυδρόσου και 6ου Π.Π.
Παραδείσου πραγματοποιήθηκαν 1.480 φυσικοθεραπευτικές πράξεις στα μέλη του Κ.Α.Π.Η.
Οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας παρέχονται στα μέλη του Κ.Α.Π.Η ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ


Σε συνέχεια του προηγούμενου έτους το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το
Δήμο Αμαρουσίου και την εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών πραγματοποιεί μελέτη με
τίτλο «Νευροεκφυλιστικοί Νόσοι στον Ελληνικό Πληθυσμό – Συχνότητα και
Παράγοντες κινδύνου». Απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 ετών και περιλαμβάνει
προληπτική νευρολογική εξέταση, τεστ μνήμης και αιματολογικό έλεγχο. Οι παραπάνω
εξετάσεις παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ραντεβού στο χώρο του
Κεντρικού Κ.Α.Π.Η. Το πρόγραμμα συνεχίζεται και το 2017. Επιπλέον ξεκίνησε σε δύο
Περιφερειακά παραρτήματα, το 6ο Π.Π. Παραδείσου και το 5ο Π.Π. Αγίας Φιλοθέης,
ομάδα Νοητικής Ενδυνάμωσης του Κέντρου Alzheimer Αμαρουσίου σε συνεργασία με το
Κ.Α.Π.Η., μια φορά την εβδομάδα.



Σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, συνεχίστηκε το πρόγραμμα
Λογοθεραπείας για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. με στόχο την εξατομικευμένη βελτίωση
δεξιοτήτων γλώσσας και μνήμης. Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται δωρεάν
υπηρεσίες αξιολόγησης και λογοθεραπείας σε ηλικιωμένους με άνοια, νευρολογικές
παθήσεις, δυσαρθρία ή που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Εξυπηρετήθηκαν 32
άτομα.



Πρόγραμμα υλοποίησης δωρεάν οφθαλμολογικού ελέγχου, από την οφθαλμίατρο κα
Μπάρλα, για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. κατόπιν ραντεβού. Υλοποιήθηκε από 11/03/2016 έως
και 24/06/2016 και εξυπηρετήθηκαν 154 άτομα.
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Oμιλίες με θέματα: Αντιγριπικός εμβολιασμός, Υπέρταση, Διαβήτης και διατροφή,
πραγματοποιήθηκαν από τους φοιτητές Νοσηλευτικής με την επιμέλεια της
υπεύθυνης καθηγήτρια του ΤΕΙ.



Από Μάρτιο έως Ιούνιο 2016 σε συνεργασία με το τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής
Υγείας του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεδρίες με ψυχολόγο του
Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης κατόπιν ραντεβού. Εξυπηρετήθηκαν 17 άτομα.



Πρόγραμμα υλοποίησης δωρεάν μικροβιολογικών εξετάσεων για τα μέλη των 7
Κ.Α.Π.Η. σε συνεργασία με τα διαγνωστικά κέντρα BIOMEDICIN, ΒΙΟΤΥΠΟΣ και
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η και στα 6 Περιφερειακά
παραρτήματα όπου εξυπηρετήθηκαν 492 άτομα κατόπιν ραντεβού και στους χώρους
των διαγνωστικών κέντρων όπου εξυπηρετήθηκαν 97 άτομα περίπου.

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, καθημερινά, στα μέλη του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η. και των 6
Περιφερειακών Παραρτημάτων.



Μέτρηση σακχάρου 2 φορές το μήνα για τα μέλη του Κ.ΑΠ.Η. στο Κεντρικό και στα
Παραρτήματα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κ.Α.Π.Η.
Στο Κ.Α.Π.Η. πραγματοποιήθηκε κλινική και πρακτική άσκηση:


Φοιτητών Νοσηλευτικής από το ΤΕΙ Αθηνών κάθε Δευτέρα και Τρίτη από 08.00 π.μ. έως
12.00 μ.μ. με 25 φοιτητές ανά 6μηνο.



Φοιτητών Λογοθεραπείας από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών κάθε Τρίτη 08.30
π.μ. έως 11.30 π.μ. με συμμετοχή 10 φοιτητών ανά 6μηνο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ


Συνεχίστηκαν και το 2016 οι εργασίες της εξωτερικής θερμομόνωσης περιμετρικά του
κτιρίου και της ταράτσας, η αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου και αντικατάσταση
φωτιστικών με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας στο όλο το κτίριο του Κεντρικού
Κ.Α.Π.Η. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση των υφισταμένων
δημοτικών κτιρίων» (ΕΣΠΑ)» και επέκταση δικτύου εγκατάστασης φυσικού αερίου - με
την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
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Έλεγχος των αναγκών και συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία του Δήμου Αμαρουσίου
για την επισκευή και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζονται οι
μονάδες των Κ.Α.Π.Η.

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


Πραγματοποίηση

διαδικασίας

εγγραφής

νέων

μελών,

ελέγχου

απαιτούμενων

δικαιολογητικών, έκδοσης νέας κάρτας μέλους και ανανεώσεων μελών Κεντρικού και
Παραρτημάτων.


Αντικατάσταση των καρτών όλων των εγγεγραμμένων μελών.



Τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού και χειρόγραφου αρχείου μελών Κ.Α.Π.Η. ανά
παράρτημα.



Συγκέντρωση των αναγκών για προμήθειες των έξι παραρτημάτων και Κεντρικού
Κ.Α.Π.Η. και προώθησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. προς εκτέλεση.

4. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

4.1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
Το Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο έχει ως στόχο την πρόληψη και τη διευκόλυνση των
πολιτών στην πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Απευθύνεται σε άπορους και
ανασφάλιστους πολίτες οι οποίοι είναι δημότες ή κάτοικοι Αμαρουσίου.
Στο Δημοτικό Πολυιατρείο, προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους 31 γιατροί, 22
ειδικοτήτων.

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 Χορήγηση συνταγών φαρμακευτικής αγωγής από τους εθελοντές ιατρούς του Πολυιατρείου
σε ανασφάλιστους, άπορους και άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κατόχους της κάρτας
ανασφάλιστου πολίτη και της κάρτας ωφελούμενου πολίτη, προκειμένου να λάβουν τη
φαρμακευτική τους αγωγή από το Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο.
 Σε συνεργασία με το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και με το Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου Μαστού «Αγ.
Ανάργυροι» παρέχονται δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες σε ευπαθείς ομάδες γυναικών.
 Υλοποίηση του ετήσιου προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου στα παιδιά των δημόσιων
δημοτικών σχολείων και παιδικών σταθμών με έγγραφη συγκατάθεση των γονέων, σε
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συνεργασία με την κινητή μονάδα του «Χαμόγελου του παιδιού» και εθελοντές οδοντιάτρους
του Δημοτικού Κοινωνικού Πολυιατρείου.
 Παροχή υπηρεσιών μέτρησης σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, stick ούρων και
ενεσοθεραπείας σε ευπαθείς ομάδες.
 Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (Ιατρείο
Πόνου), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας
(ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.).
 Λειτουργία Ιατρείου Σκολίωσης – Κύφωσης, στο οποίο Ειδικός Παιδο-ορθοπεδικός
πραγματοποιεί έλεγχο σπονδυλικής στήλης σε παιδιά και εφήβους.
 Εκστρατεία Παιδικού Εμβολιασμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, για παιδιά
ανασφάλιστων γονέων και γονέων απόρων και μακροχρόνια ανέργων. Πραγματοποιήθηκε
δωρεάν παροχή εμβολίων TETRVAC, MMR, ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ, ACT-HIB, VARILRIX,
ενώ ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Δημοτικού Κοινωνικού Πολυιατρείου,
από εθελοντές παιδιάτρους.
 Παροχή βεβαιώσεων από εθελοντές ιατρούς, για την εγγραφή των παιδιών στα σχολεία και
στις αθλητικές δραστηριότητες του δήμου.
 Παροχή

βεβαιώσεων

για

τις

αθλητικές

δραστηριότητες

και

παραπεμπτικών

για

φυσικοθεραπείες από εθελοντές ιατρούς για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η.
 Πραγματοποίηση τιμητικής εκδήλωσης προς τους εθελοντές ιατρούς του Πολυιατρείου στις
19/02/16, για την εθελοντική προσφορά των υπηρεσιών τους, στους κατοίκους του
Αμαρουσίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

1.078 επισκέψεις
653 χρήστες

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ,
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ,ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ,
STICK ΟΥΡΩΝ, ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
(πρόγραμμα Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ )
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ
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4.2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Το Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο είναι μια πρότυπη κοινωνική δομή του Δήμου Αμαρουσίου
με την οποία ενισχύεται το δίχτυ κοινωνικής προστασίας προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
και λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της
φτώχειας».
Μέσα από τη λειτουργία του οι αδύναμοι οικονομικά πολίτες, οι ανασφάλιστοι ή χρόνια
πάσχοντες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δωρεάν τα φάρμακα που χρειάζονται για τη
θεραπεία τους, με την επίδειξη της Κάρτας Ανασφάλιστου Πολίτη ή την Κάρτα Ωφελούμενου
Πολίτη, οι οποίες χορηγούνται από την υπηρεσία.
Το Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που κατοικούν
εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες
και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

μονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες,

άνεργοι,

άποροι, μοναχικά άτομα, ΑμεΑ , λοιπές ευπαθείς ομάδες.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Διάθεση δωρεάν φαρμάκων στους δικαιούχους πολίτες κατόπιν ιατρικής συνταγής.



Διερεύνηση των αιτημάτων των ατόμων και των οικογενειών τους.



Διερεύνηση των αναγκών ψυχοκοινωνικής στήριξης των ωφελουμένων και παραπομπή στις
αρμόδιες υπηρεσίες.



Έκδοση της «Κάρτας ανασφάλιστου πολίτη» και της «Κάρτας ωφελούμενου πολίτη».



Προσέλκυση εθελοντών για την υποστήριξη του Φαρμακείου.

ΔΡΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


Συνεργασία με Εκκλησίες του Δήμου για συγκέντρωση φαρμάκων και ευαισθητοποίηση της
τοπικής κοινωνίας. Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου, είναι χορηγός
φαρμάκων σε μηνιαία βάση, από τις δωρεές πολιτών.



Επικοινωνία με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικά φαρμακεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η
συνεχής τροφοδοσία της δομής με φάρμακα.



Συγκέντρωση και επικοινωνία με πολίτες που θέλουν να συνεισφέρουν με φάρμακα στο
συλλογικό έργο του Κοινωνικού Φαρμακείου.



Διασύνδεση με σχολεία με στόχο την εξασφάλιση φαρμακευτικών προϊόντων.
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Σταθερή συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό
«Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για την κάλυψη αναγκών του Κοινωνικού
Φαρμακείου, αλλά και του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής.



Συνεργασία με το Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο του Δήμου Αμαρουσίου και παραπομπή
των εξυπηρετούμενων με στόχο την πρόληψη και την καλύτερη πρόσβαση στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.



Συνεργασία με Δημόσια Νοσοκομεία για την διάθεση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.



Διασύνδεση και στενή συνεργασία με άλλα Κοινωνικά Φαρμακεία.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2016
Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ωφελουμένων.

412
1745

Σύνολο εξυπηρετήσεων ωφελουμένων έτους 2016.

Δεν ήταν εφικτή η
Ποσότητα φαρμάκων που διατέθηκαν.

καταγραφή

Αριθμός συνεδριών.

418

Αριθμός νέων Καρτών Ανασφάλιστου & Ωφελούμενου Πολίτη που
95

εκδόθηκαν.

4.3. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ψ.Υ.)
Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης πραγματοποιεί διαγνωστικό και συμβουλευτικό έργο
σε επίπεδο ατόμου, ζεύγους, γονέων και οικογένειας, με στόχο την πρόληψη και προαγωγή της
ψυχικής υγείας των κατοίκων της πόλης.
Το Κ.Ψ.Υ. στελέχωσαν 1 Σχολική Ψυχολόγος, και 2 Ψυχολόγοι. Το έργο του Κ.Ψ.Υ υποστήριξαν
εθελοντικά και από ειδικούς επιστήμονες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ανάλογα με τις
ανάγκες και τις ώρες που διέθεσαν, και συγκεκριμένα από 1 Λογοπεδικό και 1 Ψυχολόγο
(Φεβρουάριος – Ιούλιος 2016).
Απευθύνεται σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου, κάθε ηλικίας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:


Αξιολόγηση ψυχολογικών και συναισθηματικών δυσκολιών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.



Συμβουλευτική και υποστήριξη σε επίπεδο ατόμου, ζεύγους και οικογένειας.



Συμβουλευτική γονέων.



Αξιολόγηση δυσκολιών στην μάθηση και στο λόγο.
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ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ Κ.Ψ.Υ.

Αριθμός

Γενικό Ιστορικό.
Ατομική Συμβουλευτική.
Γονεϊκή Συμβουλευτική.
Συμβουλευτική ζεύγους.
Οικογενειακή Συμβουλευτική.

176
438
115
18
16

Ψυχομετρική & Μαθησιακή Αξιολόγηση
Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας
Αξιολόγηση λόγου
Διερευνητική συνάντηση
Αξιολόγηση & Συμβουλευτική Εφήβου
Ακυρώσεις συνεδριών
Δεν προσήλθαν
Άμεση συμβουλευτική - κατεύθυνση

75
2
5
56
53
136
95
112

Σύνολο Συνεδριών εντός ΚΨΥ

1066

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
AΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

54

1120
447

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1. Συμβουλευτική στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
Ολοκληρώθηκαν από τους ειδικούς του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης τα εξής
προγράμματα και δράσεις, τα οποία αφορούσαν τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
Αμαρουσίου:


Άμεση συνεργασία με τους Παιδικούς Σταθμούς.

Συνεχίστηκε η συνεργασία των ειδικών του Κ.Ψ.Υ. με τις παιδαγωγούς και τους γονείς, μετά
από αίτημά τους. Ακόμα υπήρχε η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε παιδικούς σταθμούς,
που αφορούσε το χειρισμό συγκεκριμένων παιδιών και την επικοινωνία με τους γονείς, μετά
από αίτημα του εκπαιδευτικού προσωπικού.


Παραπομπές παιδιών και οικογενειών στο Κ.Ψ.Υ.

Πραγματοποιήθηκαν από τις παιδαγωγούς απευθείας παραπομπές στο Κ.Ψ.Υ., παιδιών και
οικογενειών οι οποίοι χρειάζονταν αξιολόγηση και συμβουλευτική από ειδικούς.
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Ατομικές συναντήσεις με γονείς στο χώρο των Παιδικών Σταθμών.

Ειδικοί

του

Κέντρου

Ψυχοκοινωνικής

Υποστήριξης,

βρίσκονταν

στους

σταθμούς

συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ατομικές συναντήσεις με
όσους γονείς το επιθυμούσαν και χρειάζονταν συμβουλευτική για θέματα που αφορούσαν την
συμπεριφορά των παιδιών τους.

2. Απολογισμός Προγράμματος στα σχολεία Α’Βάθμιας & Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης.
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των Διευθυντών για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που
παρέχει το Κ.Ψ.Υ. στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Οι εκπαιδευτικοί για θέματα του σχολείου τους είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με την
υπηρεσία και να διοργανώνεται επίσκεψη των ειδικών στο χώρο του σχολείου. Επίσης οι
εκπαιδευτικοί ενημέρωναν για την υπηρεσία, μαθητές και γονείς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις
έκαναν παραπομπή της οικογένειας στο Κ.Ψ.Υ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής
δράσεις και επαφές:


Συναντήσεις με διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολείων, μετά από αίτημά τους, για
παροχή άμεσης συμβουλευτικής και καθοδήγησης.



Παρουσιάσεις - ομιλίες ειδικών του Κ.Ψ.Υ. σε εκδηλώσεις σχολείων που απευθύνονται
στους γονείς σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και τους Συλλόγους

Γονέων &

Κηδεμόνων και συγκεκριμένα:
-

Ομιλία στο 8ο Λύκειο με θέμα: «Προετοιμασία και υποστήριξη μαθητών για τις
εξετάσεις. Ο ρόλος των γονέων».

-

Ομιλία στο 1ο Γυμνάσιο με θέμα: «Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.
Αλλαγή φάσης ζωής για όλη την οικογένεια» στα πλαίσια της εκδήλωσης «Από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο».

-

Ομιλία στο 6ο Νηπιαγωγείο με θέμα: «Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την
επικοινωνία με τα παιδιά μας».

3. Πρόγραμμα Συμβουλευτικής στα ΚΑΠΗ
Ψυχολόγος της υπηρεσίας πραγματοποίησε ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής, από τον
Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2016 στο χώρο του κεντρικού Κ.Α.Π.Η.. Το πρόγραμμα απευθύνεται
στα μέλη των ΚΑΠΗ.
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4. Εκδηλώσεις στην Κοινότητα
Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η
Διεύθυνση Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου με θέμα “Woman No Cry”, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών (25/11/2016).
Ψυχολόγος της υπηρεσίας ανέπτυξε το θέμα: «Δεν είδα… δεν άκουσα… δεν ξέρω… πόσο ακόμα
θα αδιαφορείς για τη βία γύρω σου;».
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο ειδικών ψυχικής υγείας σε θέματα Άνοιας, το
οποίο διοργανώθηκε από το Κέντρο Ημέρας Alzheimer (29/02/2016).



Συμμετοχή

σε

σεμινάρια

εκπαίδευσης

στο

Σισμανόγλειο

Νοσοκομείο

που

διοργανώθηκαν από το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα.


Συμμετοχή στις εργασίες της 14ης Συνάντησης Εργασίας του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων (11/11/2016).



Παρακολούθηση του 9ου Συνεδρίου της EFTA με τίτλο: «Πρωταρχικό και πρωτότυπο
στην Οικογενειακή Θεραπεία και Συστημική Πρακτική» (28/9/2016 έως 01/10/2016).

ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης συνεργάζεται συστηματικά με:


Το Πολυδύναμο Κέντρο Ημέρας «Franco Basaglia» της Ε.Π.Α.Ψ.Υ, για την

άμεση

παραπομπή ενηλίκων που χρήζουν ψυχιατρικής εκτίμησης και παρακολούθησης, καθώς
και ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης.


Το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Λυκόβρυσης, για την ψυχομετρική αξιολόγηση μαθητών
στο ΚΨΥ και αποστολή των αποτελεσμάτων στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, καθώς και
για την παραπομπή παιδιών και εφήβων στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο για
παιδοψυχιατρική εκτίμηση.



Τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και το Ψυχιατρικό Τμήμα του Σισμανογλείου Νοσοκομείου,
σχετικά με την παραπομπή ενηλίκων που χρήζουν ψυχιατρικής εκτίμησης και
παρακολούθησης, καθώς και ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης.



Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Χαλανδρίου, για την παραπομπή κακοποιημένων
γυναικών.



Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
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Το ΠΕΔΥ Αμαρουσίου.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις διασύνδεσης με τους εξής φορείς: ΠλεύσηΚΕΘΕΑ, Ξενώνας Αριάδνη-ΕΠΑΨΥ, Κοινωνική Λειτουργό Αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου,
Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Τανάγρας, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αργυρούπολής-Ελληνικού,
Ψυχολόγο ΠΕΔΥ Αμαρουσίου.

4.4. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Το

2016

οργανώθηκαν

και

υλοποιήθηκαν

τρεις

(3)

Εθελοντικές

Αιμοδοσίες

και

συγκεντρώθηκαν συνολικά 479 μονάδες αίματος. Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος δέχθηκε 282
αιτήσεις για κάλυψη μονάδων αίματος οι οποίες ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους με τη
κάλυψη 489 φιαλών αίματος.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Φεβρουάριος 2016
Ιούνιος
2016
Οκτώβριος 2016
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ 2016
Αναλυτικά στοιχεία
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
171 φιάλες
154 φιάλες
154 φιάλες
479 φιάλες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ:
Για την
υλοποίηση των Αιμοδοσιών πραγματοποιήθηκαν ενέργειες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού που περιλάμβαναν τηλεφωνική ενημέρωση εθελοντών
αιμοδοτών,

αποστολή

ηλεκτρονικών

μηνυμάτων

σε

Νοσοκομεία,

Φαρμακεία

και

Φαρμακευτικές εταιρείες, διανομή φειγ - βολάν και αφισών σε σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς,
εξωραϊστικούς, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου, σε Εκκλησίες και στο
Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου και προβολή σχετικού σποτ σε τηλεοπτικά κανάλια εθνικής
εμβέλειας.

4.5. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ALZHEIMER
Η Εταιρεία νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών σε συνεργασία με τον Δήμο
Αμαρουσίου λειτουργεί από 01/11/2012 το Κέντρο Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς.
Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί ως μονάδα ημι-ημερήσιας παραμονής και απασχόλησης,
θεραπευτικής φροντίδας και ενίσχυσης των ατόμων με άνοια, που αντιμετωπίζουν διαταραχές
της μνήμης και των άλλων νοητικών λειτουργιών, εμφανίζουν διαταραχές συμπεριφοράς και
έχουν έκπτωση της λειτουργικότητας στην καθημερινή ζωή.
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Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου αποτελείται από ένα Νευρολόγο, τρεις Ψυχολόγους, μια
Κοινωνική λειτουργό, ένα Φυσικοθεραπευτή και μια εκπαιδευμένη ομάδα εθελοντών. Όλες οι
παροχές του Κέντρου Ημέρας παρέχονται δωρεάν.
Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού του Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου καλύπτεται από τον
τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ η κτιριακή υποδομή καθώς και οι
λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από το Δήμο Αμαρουσίου – Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α..
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ


Λειτουργία Ιατρείου μνήμης σε τακτική βάση



Θεραπευτικές παρεμβάσεις



Νευροψυχολογική και λειτουργική αξιολόγηση



Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις



Ομάδες πρόληψης



Ψυχοεκπαίδευση, συμβουλευτική και ενημέρωση των φροντιστών



Ενημέρωση της κοινότητας – Αγωγή υγείας – Δράσεις στην κοινότητα



Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας/φοιτητών/σπουδαστών



Ερευνητική δραστηριότητα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών και ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με την Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιούν μελέτη με τίτλο «Νευροεκφυλιστικές και
άλλες νευρολογικές νόσοι στον Ελληνικό πληθυσμό – Συχνότητες και Παράγοντες κινδύνου», η
οποία είναι εγκεκριμένη από την Εφορεία του Αιγινήτειου Νοσοκομείου του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μελέτη περιλαμβάνει: ιατρική – νευρολογική
εξέταση, νευροψυχολογική αξιολόγηση και βασικές εργαστηριακές εξετάσεις αίματος.
Οι εξετάσεις παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται στο χώρο του Κέντρου Ημέρας
Αμαρουσίου και σε χώρους των ΚΑΠΗ του Δήμου Αμαρουσίου. Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί
530 άτομα. Επίσης, ξεκίνησε η φάση της επαναξιολόγησης των συμμετεχόντων στην
επιδημιολογική μελέτη και συνολικά έχουν εξεταστεί 94 άτομα.
Εκδηλώσεις διασύνδεσης με την κοινότητα
Στα πλαίσια της διασύνδεσης με την κοινότητα οι ειδικοί του Κέντρου Ημέρας έχουν
πραγματοποιήσει ποικίλες ομιλίες και εκδηλώσεις όπως:
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Κοπή πίτας στο Δημαρχείο Αμαρουσίου.



Συμμετοχή στη συνάντηση των εταίρων στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας για το πρόγραμμα
Erasmus+ GYMSEN (Sensory Gymnastic for the Elderly).



Εκπαιδεύσεις επαγγελματιών υγείας και φροντιστών στο πλαίσιο του προγράμματος Train
the trainer της Alzheimer’s Disease International (ADI).



Συμμετοχή στην εκδήλωση «Η ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών» του Aegean
College.



Συμμετοχή στην ιδρυτική Διημερίδα της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας.



Ομιλία με θέμα: «Το Φορτίο των φροντιστών» σε εκδήλωση για την Άνοια που διοργάνωσε η
ΕΠΑΨΥ στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Χώρα, Τήνος.



Συμμετοχή της Συντονίστριας του Κέντρου Ημέρας - Κλινικής Νευροψυχολόγου στο 31ο
Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Alzheimer στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας με θέμα: The
Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet (HELIAD): study description and
preliminary data.



Πασχαλινό Bazaar στο χώρο του Κέντρου Ημέρας.



Επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, στα πλαίσια
της δημιουργικής απασχόλησης των ομάδων του Κέντρου Ημέρας.



Συμμετοχή στη συνάντηση των εταίρων στη Βαλένθια της Ισπανίας για το πρόγραμμα
Erasmus+ GYMSEN (Sensory Gymnastic for the Elderly).



Ενημερωτική ομιλία & τεστ μνήμης για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ στο Μεσολόγγι, με
ομιλήτριες την Πρόεδρο του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την άνοια και την Επιστημονικά
υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου.



Συμμετοχή στην επιστημονική Ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο για το κοινό με θέματα
σχετικά με την Νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια καθώς και Διαδραστικά Εργαστήρια για
φροντιστές με θέμα: «Δημιουργική απασχόληση για άτομα με άνοια στο σπίτι».



Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας νόσου Alzheimer, πραγματοποιήθηκαν
δωρεάν τεστ μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών στο χώρο του Κέντρου Ημέρας Alzheimer
Αμαρουσίου. Συνολικά, εξετάσθηκαν 87 άτομα.



Συμμετοχή της επιστημονικά υπεύθυνης του Κέντρου Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου σε
επιστημονική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία Alzheimer Ρόδου
«Πανάκεια» με θέμα την επιδημιολογική μελέτη HELIAD.
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Συμμετοχή της επιστημονικά υπεύθυνης του Κέντρου Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου, στο
Alzheimer University για τις Εταιρείες Alzheimer της Alzheimer’s Disease International
(ADI).



Ενημερωτική ομιλία για τη νόσο Alzheimer στο Δήμο Μονεμβασιάς στους Μολάους.
Ομιλητές ήταν ο νευρολόγος κ. Βασίλειος Λύρας, υπεύθυνος ιατρείου μνήμης του Κέντρου
Ημέρας ατόμων με άνοια Παγκρατίου και η νευροψυχολόγος κα Ελένη Μαργιώτη,
επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας ατόμων με άνοια Αμαρουσίου.



Ομιλία από το Νευρολόγο του Κέντρου Ημέρας, με θέμα: «Κατανοώντας και
αντιμετωπίζοντας τις προβληματικές συμπεριφορές του ατόμου που φροντίζετε»στο Δήμο
Ν. Ηρακλείου - ΚΑΠΗ Πρασίνου Λόφου.



Συμμετοχή Ψυχολόγου του Κέντρου Ημέρας, στο Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω για τη νόσο Alzheimer» σε παιδιά δημοτικού.



Ενημερωτική ομιλία που διοργάνωσε η ΕΠΑΨΥ στη Σέριφο, με ομιλητές τον Νευρολόγο και
την Κλινική Νευροψυχολόγο, Επιστημονικά υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας Alzheimer
Αμαρουσίου.



Ομιλία της επιστημονικά υπεύθυνης του Κέντρου Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου, με θέμα το
Φορτίο των φροντιστών στο πλαίσιο Ψυχοεκπαίδευσης των φροντιστών που διοργάνωσε η
Εταιρεία Alzheimer Κύπρου «Ιθάκη».



Συμμετοχή στην Ημερίδα που διοργάνωσε η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών
Διαταραχών Αθηνών, με θέμα “Άνοια – Νόσος Alzheimer. Μη φαρμακευτικές θεραπείες: από
την θεωρία στην πράξη!” στο Ζάππειο Μέγαρο.



Χριστουγεννιάτικη γιορτή & Bazaar στο χώρο του Κέντρου Ημέρας.

Δράσεις Κέντρου Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου για το 2016
Χρήστες (1)

Επισκέψεις στο
Ιατρείο μνήμης (2)

Ατομικές Συνεδρίες (3)

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

173

143

87

1385

1615

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

64

187

112

1762

2061

ΜΑΡΤΙΟΣ

48

135

90

1662

1887

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

45

151

84

1567

1802

ΜΑΙΟΣ

45

158

64

1565

1787

ΙΟΥΝΙΟΣ

43

174

232

1605

2011

ΙΟΥΛΙΟΣ

45

155

239

1237

1631

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

10

37

193

403

633

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

130

258

157

1528

1943
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

40

155

255

2010

2420

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

50

161

267

2122

2550

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

40
733

144
1.858

227
2.007

1505
18.351

1876
22.216

(1) (Οι μονάδες μηνός Ιανουαρίου & όλοι οι νέοι χρήστες του επόμενου μήνα).
(2) (Ν/Ψ + ιατρική εκτίμηση + FU).
(3) (Ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών + Συνεδρίες Συμβουλευτικής.

5. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
5.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης δραστηριοποιείται με κύριο στόχο τον εντοπισμό, την
καταγραφή και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, την εξασφάλιση ισότιμης
πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες για τους πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες, την προαγωγή ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης τους και την ευαισθητοποίηση
της τοπικής κοινότητας για κοινωνικά ζητήματα.
Το Γραφείο απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου
Αμαρουσίου, αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες και ανήκουν στις
παρακάτω κατηγορίες: μονογονεϊκές , πολύτεκνες οικογένειες, άνεργοι, άποροι, μοναχικά
άτομα, ΑμεΑ , λοιπές ευπαθείς ομάδες.
Τα κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος στη λίστα των δικαιούχων είναι εισοδηματικά και
κοινωνικά και ισχύουν τα ίδια για όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση.
Οι δομές «Τράπεζα χρόνου», «Γρ. Διαμεσολάβησης», «Κοιν. Παντοπωλείο», «Κοιν. Συσσίτιο»
υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας».

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:


Συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη.



Διενέργεια κοινωνικών ερευνών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.



Διεκπεραίωση εισαγγελικών παραγγελιών.



Διαδικασία έγκρισης εισαγωγής περιστατικών σε κλινικές ΕΟΠΠΥ (χρονίων παθήσεων,
ανιάτων κ.τ.λ.).



Επιτόπιες έρευνες αστέγων.



Καθοδήγηση και διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες σε τοπικό και υπερ-τοπικό επίπεδο.
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Ενημέρωση για παροχές, επιδόματα, προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης κ.τ.λ.



Διάθεση νωπών τροφίμων και μακράς διαρκείας μέσω του «Κοινωνικού Παντοπωλείου».



Σίτιση μέσω του «Γεύματος Αγάπης- Κοινωνικό Συσσίτιο».



Διάθεση ειδών ένδυσης και υπόδησης, λευκών ειδών, παιχνιδιών, ειδών βρεφανάπτυξης,
σχολικών ειδών κ.τ.λ. μέσω της «Γωνιάς Προσφοράς & Αλληλεγγύης».



Υλοποίηση προγράμματος του Νομικού Προσώπου για δωρεάν και μειωμένα δίδακτρα
φοίτησης σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης.



Υλοποίηση διαδικασιών και ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος επισιτιστικής και
βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ), συντονισμός και συνεργασία με τους εταίρους της
Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Β. Τομέα «Αμάλθεια».



Καταγραφή, συλλογή και διανομή επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών από πολίτες του
Αμαρουσίου σε ωφελούμενους του Γραφείου μέσω του «Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου».



Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, προϊόντων που υποστηρίζεται από τη δική της μονάδα
συναλλαγής, το Χρόνο, μέσω της δομής «Τράπεζα Χρόνου».



Πληροφόρηση και προώθηση των πολιτών στις κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της
φτώχειας, διασύνδεση των ωφελουμένων με κρατικούς και άλλους φορείς, επαγγελματική –
συμβουλευτική ανέργων και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μέσω του Γρ. Διαμεσολάβησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2016
ΔΡΑΣΗ

Περιστατικά 1 συνάντησης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
386 οικογένειες
941 άτομα
159

Εισαγγελικές παραγγελίες.

29

Εγγεγραμμένοι στο γενικό μητρώο ωφελουμένων.

Εισαγωγές περιστατικών σε κλινικές ΕΟΠΠΥ

5

Παραπομπές – Διασύνδεση.

1000

Επιφυλακές προσωπικού ασφαλείας για έκτακτα καιρικά
φαινόμενα (χιόνι, καύσωνας).
Επιτόπιες έρευνες αστέγων.

1
6

Καταγραφή νέων αιτημάτων.

366

Διανομή διατακτικών.

486

Κατ’ οίκον επισκέψεις & επιτόπιες αυτοψίες.
Γεύμα Αγάπης - Κοινωνικό Συσσίτιο.

Κοινωνικό παντοπωλείο.

135
2400 μερίδες φαγητού (κατά μέσο όρο) διανέμονταν
μηνιαίως
Διάθεση γευμάτων από ιδιώτη: 18 οικογένειες
Το κοινωνικό παντοπωλείο διένειμε, καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους τρόφιμα μακράς διάρκειας, κατά μέσο όρο σε
300 οικογένειες/μήνα, 3600 πακέτα
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τροφίμων/χρόνο
Πάσχα: 220 οικογένειες
Χριστούγεννα: 563 οικογένειες
Επιπλέον έκτακτη διάθεση:
















Πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής
του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους ΤΕΒΑ.

Υλοποίηση προγράμματος διάθεσης τροφίμων από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέσω του προγράμματος διανεμήθηκαν, καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους είδη βασικής υλικής συνδρομής,
μακράς διάρκειας και νωπών τροφίμων κατά μέσο όρο σε
2425 ωφελούμενους των εταίρων της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Β. Τομέα «Αμάλθεια».
Παρελήφθησαν τα κάτωθι προϊόντα τα οποία διατέθηκαν
σε οικογένειες δικαιούχων:
1) 2.650kg ρύζι σε 233 άτομα-ωφελούμενοι και ενορίες.
2) 23.683kg πορτοκάλια σε 2.701 άτομα-ωφελούμενοι
Αμαρουσίου και Κοινωνικής Σύμπραξης «Αμάλθεια».




Διάθεση ειδών από τη Γωνιά Προσφοράς & Αλληλεγγύης.

Πρόγραμμα δωρεάν φοίτησης σε φροντιστήρια ξένων
γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης.

Κοινωνικό Ανταλλακτήριο.

Χριστουγεννιάτικο καλάθι τροφίμων από ΑΒ
Βασιλόπουλο μέσω της ΜΚΟ «Μπορούμε»:40
οικογένειες
Φρέσκα ψάρια:156 οικογένειες και 5 ιδρύματα
Απορρυπαντικά: 100 οικογένειες
Παιδικές Πάνες:23 οικογένειες
Κρεατικά:34 οικογένειες
Παιδικά γάλατα:16 οικογένειες
Ωποροκηπευτικά:33 οικογένειες
Αυγά:48 οικογένειες
Ροφήματα(καφέ):185 οικογένειες
Πασχαλινές λαμπάδες: 10 παιδιά
Σχολικά βοθήματα:15 παιδιά
Σχολικές τσάντες:14 παιδιά
Λογοτεχνικά βιβλία: 50 οικογένειες
Πακέτα με προϊόντα Nestle: 130 οικογένειες









- 33 -

520 καταγεγραμμένοι δωρητές-μεμονωμένοι
πολίτες (είδη ένδυσης, υπόδησης, σχολικά,
κλινοσκεπάσματα, παιχνίδια, μικροέπιπλα).
Διατέθηκαν συνολικά 4631 τμχ:
1) 2.850 τμχ ειδών ένδυσης
2) 210 τμχ ειδών υπόδησης
3) 420 τμχ λευκών ειδών
4) 850 τμχ παιχνιδιών
5) 277 τμχ σχολικών ειδών
6) 15 τμχ μικροέπιπλα & μικροοικοσυσκευές
7) 10 τμχ λαμπάδων (Πάσχα)
8) 2 παιδικά καθίσματα για αυτοκίνητο
9) 50 ζευγάρια παπούτσια αντρικά – γυναικεία παιδικά
Καταγράφηκαν 93 αιτήματα
Ικανοποιήθηκαν 67
Δεν ικανοποιήθηκαν 14 (λόγω μη εύρεσης θέσης)
Αρνήθηκαν τη θέση 12
Συνεργάστηκαν: 16 φροντιστήρια
12 πολίτες διέθεσαν έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές
17 εξυπηρετούμενοι του Γραφείου έλαβαν έπιπλα
και ηλεκτρικές συσκευές

Δημόσιος Απολογισμός Έτους 2016
Ενημέρωση και παραπομπή στο ΚΑΠΗ για συμμετοχή στα
καλοκαιρινά θαλάσσια μπάνια.



83 άτομα

Ενημέρωση και παραπομπή για ιατρικές εξετάσεις
(πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίας) στο Δημοτικό
Πολυιατρείο.



14 ανασφάλιστες γυναίκες

Τράπεζα Χρόνου.

 59 χρήστες

Έκτακτη διανομή εν όψει πασχαλινής περιόδου.

 Εν όψει του εορτασμού του Πάσχα συγκεντρώθηκαν
πασχαλινά είδη(λαμπάδες, πασχαλινά αυγά κ.α.)
καθώς και παιχνίδια.

Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της Φτώχειας.

 Συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας και φαρμάκων
και διανομή σε ωφελουμένους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου.
 Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
τμήματος ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων του
Σισμανογλείου νοσοκομείου (1 άτομο).

Επιμόρφωση προσωπικού.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κέντρο Ημέρας ΕΠΑΨΥ

Πρόγραμμα κατ’ οίκον παρέμβασης για υποστήριξη της
παραμονής στην κοινότητα ψυχικά ασθενών.

ΕΨΥΠΕ

Πρόγραμμα μακροχρόνιας ψυχολογικής υποστήριξης
παιδιών και εφήβων.
Διαμεσολάβηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης
προκειμένου να δοθούν τρόφιμα μέσω εταιρείας.

Μ.Κ.Ο. «ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Σχολεία Αμαρουσίου

Συγκέντρωση τροφίμων από μαθητές των σχολείων με
σκοπό την κινητοποίησή τους για την πράξη
αλληλεγγύης και προσφοράς.

Κοινωνικές Υπηρεσίες Νοσηλευτικών ιδρυμάτων και
δήμων, Περιφέρεια, Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ακροάσεων και Ανηλίκων, Αστυνομικά τμήματα,
Άμεση δράση, Ψυχιατρικές κλινικές δημοσίου, επαφές
με ιδιώτες Ψυχολόγους, Παιδοψυχιάτρους.

Στα πλαίσια καταγραφής, παραπομπής, διασύνδεσης και
εξυπηρέτησης περιστατικών.

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ















ΑΧΟΝ
ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ
ΚΑΛΟΒΡΕΝΤΗ ΑΛΕΞΙΑ
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ – ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΝΑ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ
NESTLE
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
FRESH LINE
PROCTER @ GAMBLE HELLAS
NOVARTIS

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΑΚΑΔΗΜΟΣ
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
 ΑΛΦΑ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
 ΟΡΟΣΗΜΟ
 ΠΗΓΑΣΟΣ
 ΡΕΙΣΗΣ-ΜΠΙΡΗΣ
 ΩΘΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 ΣΚΟΥΡΙΑΣ
 ΚΛΕΟΣ
 Ε-LANGUAGE
 ΜΜC COSMETICS
 ΡΟΜΒΟΣ
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ
 ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΡΟΥ
ΛΕΣΧΗ ΛΑΙΟΝΣ
 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η
ΕΚΦΡΑΣΗ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
«ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ»
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΘΜΟΝΕΩΝ»
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ «Η
«ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ»
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΤΟΜΩΝ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
ΙΔΙΩΤΕΣ







ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ
ΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 9Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 11Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 12Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 18Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
 ΑΔΕΛΦΕΣ ΣΧΟΙΝΑ
 ΚΑΘΟΜΠΟΥΛΗΣ
 ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
 ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 16Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 18Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΑ
 1Ο ΛΥΚΕΙΟ
 2Ο ΛΥΚΕΙΟ
 6Ο ΛΥΚΕΙΟ
 9Ο ΛΥΚΕΙΟ

ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

5.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» & «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».
Α. « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Το πρόγραμμα ''Βοήθεια στο σπίτι'' είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει
στόχο την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας στα
ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες. Υλοποιείται στο Δήμο Αμαρουσίου από το
2003.
Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν
αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα,
με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας
- 35 -

Δημόσιος Απολογισμός Έτους 2016

ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Οι υπηρεσίες παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των
εξυπηρετούμενων ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές τους.
Το πρόγραμμα στελεχώνεται από 1 Κοινωνική λειτουργό, 1 Νοσηλεύτρια και 4 Οικογενειακούς
βοηθούς.
Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς,
το ιατρικό προσωπικό, τα νοσοκομεία και τις άλλες υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016
Σύνολο εξυπηρετούμενων περιστατικών.
Καινούρια περιστατικά έτους 2016.
Έκτακτα περιστατικά.

90
16
4

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ

40
120
340

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ»
Το πρόγραμμα “Κοινωνική Μέριμνα'' είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει
στόχο την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας στα
ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες. Υλοποιείται στο Δήμο Αμαρουσίου από το
1999.
Η λειτουργία του προγράμματος "Κοινωνική Μέριμνα" είναι αντίστοιχη του «Βοήθεια στο
Σπίτι» και στελεχώνεται από 1 Κοινωνική Λειτουργό (υπεύθυνη και των 2 προγραμμάτων), 1
Νοσηλευτή, 2 Οικογενειακούς βοηθούς και 1 Οδηγό με απασχόληση έως 31/07/16.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ »
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016
Σύνολο εξυπηρετούμενων περιστατικών.
70
Καινούρια περιστατικά έτους 2016.
10
Έκτακτα περιστατικά.
6
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΗΝΙΑΙΩΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
30
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
150
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ
180
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Συνεργασία με την Τοπική Μονάδα ΠΕΔΥ Αμαρουσίου (και για τα δύο προγράμματα):


Πραγματοποίηση κατ’ οίκον επισκέψεων με παθολόγο ιατρό στους ωφελούμενους του
προγράμματος δυο φορές την εβδομάδα με σκοπό την ιατρική γνωμάτευση και
συνταγογράφηση όπου κριθεί αναγκαίο.



Υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας στους ωφελούμενους κατόπιν
ιατρικης γνωματευσης για κατ΄ οικον συνεδριες.

5.3 ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με αυτισμό και νοητική στέρηση,
πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, ατομικά και ομαδικά
προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, προσαρμοσμένα κατά το δυνατόν, στο επίπεδο
λειτουργικότητας κάθε παιδιού.
Οι δραστηριότητες των ειδικών επαγγελματιών που εφαρμόζονται στο Κέντρο, έχουν ως στόχο
την κοινωνικοποίηση των εγγεγραμμένων μελών, την αύξηση ή τη διατήρηση της
λειτουργικότητάς τους, τη βελτίωση των ατομικών τους

δεξιοτήτων καθώς και την

ποικιλότροπη στήριξη της οικογένειας, με στόχο την όσο το δυνατόν αποφυγή της ιδρυματικής
φροντίδας.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων παιδιών στο Κέντρο είναι 28.
Το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ λειτούργησε το 2016 έως 31-07-2016. Από τη νέα σχολική χρονιά
(01/09/2016) δεν λειτούργησε η δομή, καθώς δεν εγκρίθηκε η άδεια λειτουργίας του στο χώρο
που στεγαζόνταν.
Το Κέντρο στελεχώνεται από : Κοινωνική λειτουργό - υπεύθυνη του Κέντρου (το διάστημα από
19/02/2016

έως

30/6/2016

απασχολήθηκαν 2

Κοινωνικοί

Λειτουργοί), Ψυχολόγο,

εργοθεραπεύτρια,, 2 γιατρούς Παιδιατρικής ειδικότητας, μουσικό με ειδίκευση στην ειδική
αγωγή, βοηθητικό προσωπικό.

Στο Κέντρο υλοποιούνται δραστηριότητες όπως:


μουσικοκινητική αγωγή



κατασκευές και δημιουργία με πηλό



άθληση & σωματική αγωγή



εργοθεραπευτικό πρόγραμμα



εξωτερικές δραστηριότητες εξοικείωσης.
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Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με ψυχολόγο, εργοθεραπευτή,
και κοινωνικό λειτουργό

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Οργανώθηκαν δράσεις με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, όπως κοπή πίτας, γιορτές με
αφορμή την ημέρα της μητέρας και την Αποκριά, εργαστήρι χαρταετού κ.α.



Διοργάνωση διήμερου Πασχαλινού bazaar (13 &14 Απριλίου) με είδη κατασκευασμένα από
το προσωπικό και τα παιδιά-μέλη του Κέντρου, συγκεντρώνοντας ένα χρηματικό ποσό για
αγορά ειδικού εκπαιδευτικού υλικού.



Πραγματοποίηση καλοκαιρινής εκδρομής στο Αττικό Πάρκο με τη συμμετοχή και γονέων
των παιδιών.
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (01/01/2016 - 31/12/2016)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τελικά Προϋπ/σθέντα με Τελικά
Αναμ/σεις
Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα Υπόλοιπα

I. ΕΣΟΔΑ
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)

2.609.558,59

2.098.318,40

2.098.318,40

0,00

Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)

964.957,08

973.664,33

973.664,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

996.124,64

848.770,46

848.770,46

0,00

539.992,90

539.960,90

539.960,90

0,00

5.110.633,21

4.460.714,09

4.460.714,09

0,00

Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων
Χρηματικό Υπόλοιπο
Σύνολο Εσόδων

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σθέντα με Ενταλθέντα
Αναμ.

Πληρωθέντα μέχρι

Υπόλοιπα
Πληρωτέα

Αδιάθετες Πιστώσεις

Υπερβάσεις

II. ΕΞΟΔΑ
Σύνολο Εξόδων
Αποθεματικό
Σύνολο Εξόδων

5.008.668,82

3.522.256,01

3.522.043,84

212,17

1.486.412,81

0,00

101.964,39

0,00

0,00

0,00

101.964,39

0,00

5.110.633,21

3.522.256,01

3.522.043,84

212,17

1.588.377,20

0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Γενικός Λογαριασμός
Υπόλοιπο Έναρξης Σύν. Εισπράξεων Σύν. Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ
76.370,06
2.947.088,86
2.564.421,31
459.037,61
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ
176.311,98
846.520,38
859.191,51
163.640,85
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
287.278,86
127.143,95
98.431,02
315.991,79
539.960,90
3.920.753,19
3.522.043,84
938.670,25
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2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 103 της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/2010) και
λαμβάνοντας υπόψη:


τη με αριθ. 11/4569/27.01.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση με θέμα «θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήμων» και



τη με αριθ. 8440/24.02.2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑ & ΗΔ με θέμα «Καθορισμός
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»,

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου έλαβε:
1. την υπ΄ αριθμο 71/2011 αποφαση, που αφορα στην συγχωνευση των υφισταμενων
σχολικών επιτροπών στη νέα Σχολική Επιτροπή και τον ορισμό των μελών αυτής,
2. την υπ΄ αριθμο 138/2011 αποφαση, που αφορα στη συγχωνευση – σύσταση των
Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Α’/θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου σε ενιαίο
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αμαρουσίου" (ΦΕΚ 1318/τ.Β’/2011),
3. την υπ΄ αριθμο 140/2011 αποφαση, που αφορα στην συμπληρωση της με αριθμο
71/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με τον ορισμό μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ "Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αμαρουσίου",
4. την υπ΄ αριθμο 6/2016 αποφαση, που αφορα « Αντικατασταση μελων του Ν.Π.Δ.ΔΣχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου και εκλογή νέου Προέδρου,
λόγω παραίτησης» και
5. την υπ΄ αριθμο
Συμβουλίου

του

459/2016 αποφαση, που αφορα στον ορισμο μελων Διοικητικου
Ν.Π.Δ.Δ

"Σχολική

Επιτροπή

Α'/βάθμιας

Εκπαίδευσης

Δήμου

Αμαρουσίου’’, Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και ορισμός της θητείας αυτών.
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α’/θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου ορίστηκε η κυρία
Ελένη Βλάχου – Σταματάκη και Αντιπρόεδρος ο κύριος Σμυρνής Δημήτριος.
Την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016, πραγματοποιήθηκαν είκοσι τρείς (23)
συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπή και εκδόθηκαν διακόσιες δεκατέσσερις (214) αποφάσεις.
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Τα απολογιστικά στοιχεία της περιόδου 01/01/2016 - 31/12/2016 έχουν ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
1 Έσοδα από επιχορηγήσεις-ΚΑΠ

650.229,57€

2 Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας

5.094,75€

3 Λοιπά έσοδα

4.013,47€

4 Χρηματικά υπόλοιπα προηγούμενου έτους
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

362.256,60€
1.021.594,39€

ΕΞΟΔΑ
1 Συντηρήσεις-επισκευές

214.725,40€

2 Αμοιβές τρίτων

225.889,21€

3 Παροχές τρίτων(ενοίκια,ρεύμα,τηλ/νίες κλπ)

38.431,65€

4 Θέρμανση

54.302,00€

5 Λοιπές δαπάνες(γραφική ύλη,αναλώσιμα κλπ)

129.040,77€

6 Αγορές παγίων

100.930,04€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 2017
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3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 103 της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/2010) και
λαμβάνοντας υπόψη:


τη με αριθ. 11/4569/27.01.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση με θέμα «θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήμων» και



τη με αριθ. 8440/24.02.2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑ & ΗΔ με θέμα «Καθορισμός
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»,

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου έλαβε:
1. την υπ΄ αριθμο 71/2011 αποφαση, που αφορα στην συγχωνευση των υφισταμενων
σχολικών επιτροπών στη νέα Σχολική Επιτροπή και τον ορισμό των μελών αυτής,
2. την υπ΄ αριθμο 138/2011 αποφαση, που αφορα στη συγχωνευση – σύσταση των
Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Β’/θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου σε ενιαίο
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αμαρουσίου" (ΦΕΚ 1318/τ.Β’/2011),
3. την υπ΄ αριθμο 140/2011 αποφαση, που αφορα στην συμπληρωση της με αριθμο
71/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με τον ορισμό μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ "Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αμαρουσίου",
4. την υπ΄ αριθμο 7/2016 αποφαση, που αφορα « Αντικατασταση μελων του Ν.Π.Δ.ΔΣχολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου και εκλογή νέου Προέδρου,
λόγω παραίτησης»,
5. την υπ΄ αριθμο
Συμβουλίου

του

460/2016 αποφαση, που αφορα στον ορισμο μελων Διοικητικου
Ν.Π.Δ.Δ

"Σχολική

Επιτροπή

Β'/βάθμιας

Εκπαίδευσης

Δήμου

Αμαρουσίου’’, Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και ορισμός της θητείας αυτών.
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β’/θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου ορίστηκε ο κύριος
Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης και Αντιπρόεδρος ο κύριος Βελής Αθανάσιος.
Την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016, πραγματοποιήθηκαν δεκατέσσερις (14)
συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπή και εκδόθηκαν εκατόν σαράντα πέντε (145) αποφάσεις.
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Τα απολογιστικά στοιχεία της περιόδου 01/01/2016 - 31/12/2016 έχουν ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
1 Έσοδα από επιχορηγήσεις-ΚΑΠ

563.135,46 €

2 Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας
3 Λοιπά έσοδα

51.345,57 €
1.391,28 €

4 Χρηματικά υπόλοιπα προηγούμενου έτους
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

263.401,11 €
879.273,42 €

ΕΞΟΔΑ
1 Συντηρήσεις-επισκευές

107.216,14 €

2 Αμοιβές τρίτων

153.747,97 €

3 Παροχές τρίτων(ενοίκια,ρεύμα,τηλ/νίες κλπ)

45.671,20 €

4 Θέρμανση

75.723,50 €

5 Λοιπές δαπάνες(γραφική ύλη,αναλώσιμα κλπ)
6 Αγορές παγίων

134.952,35 €
16.829,52 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 2017
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534.140,68 €
345.132,74 €

