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ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ Β’) 
 

1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) 

2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
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Στο Τεύχος Β’ του απολογισμού των πεπραγμένων έτους 2021 του Δήμου 

Αμαρουσίου, περιλαμβάνονται για κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου τα 

ακόλουθα: 

 Πεπραγμένα. 

 Οικονομικός Aπολογισμός. 
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1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) 

 
 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  
ΙΙ..  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  22002211  
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    ΑΑ  ::   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΒΒ  :: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΙΙΙΙ..    ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  22002211  
 
 

Ι. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021 
 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής 

Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις» (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/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 Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α. . 

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 
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Η Διεύθυνση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω  

διοικητικές ενότητες : 

1. Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

Το Τμήμα διαρθρώνεται στα Γραφεία : Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικής 

Διαχείρισης,  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων, Εθελοντισμού, 

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

2. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας 

Στο Τμήμα ανήκουν οι Παιδικοί Σταθμοί : Κέντρου, Ν. Τέρματος, Αγ. Φιλοθέης, 

Εργατικών Κατοικιών, Αγ. Αναργύρων, Αναβρύτων, 1ος Π. Σ. Κοκκινιάς, 2ος Π. Σ. 

Κοκκινιάς, Σωρού, Πολυδρόσου, 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), 6ο Π. Π. (Παραδείσου) 

4. Τμήμα Πρόληψης  & Προαγωγής  Υγείας 

Το Τμήμα διαρθρώνεται σε : Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο, Δημοτικό Κοινωνικό 

Φαρμακείο, Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ,Γρ. Eργοθεραπείας – 

Φυσικοθεραπείας, 

Δημοτική  Τράπεζα Αίματος,   Κέντρο Ημέρας Alzheimer  

5. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 

Το Τμήμα διαρθρώνεται σε:  Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης (περιλαμβάνει τις δομές 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Γεύμα Αγάπης, Ιματιοθήκη, Κοινωνικό Ανταλλακτήριο), 

Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» & «Κοινωνική Μέριμνα», ΚΔΑΠ – ΜΕΑ. 

         

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου 

(αποστολή προσκλήσεων συνεδριάσεων, σύνταξη ημερήσιας διάταξης, τήρηση - 

σύνταξη πρακτικών, υπογραφή και επικύρωση τους,  συγκέντρωση - εισηγήσεις 
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θεμάτων, έκδοση 74 αποφάσεων, ενημέρωση μελών Δ.Σ., τήρηση αρχείου 

αποφάσεων  κ.α.) 

 Υποβολή αντιγράφων αποφάσεων στην αρμόδια για τον έλεγχο διοικητική αρχή 

και κοινοποίηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις αρμόδιες για την 

εκτέλεσή τους Υπηρεσίες. 

 Έκδοση αποφάσεων Προέδρου σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού 

Προσώπου.  

 Έκδοση αποφάσεων Δ.Σ σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, 

προώθησή τους για ανάρτηση στη Διαύγεια στο Τμ. Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών και κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στις αρμόδιες για την 

εκτέλεση τους υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου. 

 Συντονισμός και οργάνωση δράσεων σε συνεργασία με το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

και την Περιφέρεια Αττικής για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών και φαρμάκων, 

προκειμένου να ενισχυθούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Αμαρουσίου. 

 Επιμέλεια ενεργειών για την επαναλειτουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ . Υποβολή αίτησης 

με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής για την έκδοση 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΜΕΑ στο κτιριακό συγκρότημα που 

βρίσκεται εντός του Σικιαρίδειου Ιδρύματος. 

 Επιμέλεια ενεργειών για την μεταστέγαση του Π.Σ. Αγ. Φιλοθέης σε νέο κτίριο, σε 

συνεργασία με την Δ/νση και τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας και 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π . 

 Επιμέλεια εργασιών εξωραϊσμού (ελαιοχρωματισμός, καθαριότητα) 

διαμερίσματος επί της οδού Πλαστήρα, το οποίο παραχωρήθηκε από το Δήμο 

Αμαρουσίου για την αξιοποίησή του από υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου. 

 Συντονισμός ομάδας εργασίας  για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. 

 Συντονισμός για τη διενέργεια των δωρεάν rapid tests σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ 

στο Δήμο Αμαρουσίου.  

 Εξεύρεση και υλοποίηση χορηγιών για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

του Δήμου Αμαρουσίου. 

 Υποστήριξη οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων του Νομικού Προσώπου. 

 Ενημέρωση και προβολή των δράσεων του Νομικού Προσώπου στην ιστοσελίδα 

του Δήμου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 Κατάρτιση, υποβολή στο Δ.Σ. και έγκριση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 2020-2023 σχετικά με τους στόχους και δράσεις του Νομικού 

Προσώπου, στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Αμαρουσίου, σε συνεργασία με τα επιμέρους τμήματα και τη Διοίκηση του Νομικού 

Προσώπου. 

 Υποστήριξη χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το 

Ν.Π. : Υποστήριξη και προώθηση διαδικασιών, συνεργασία  και συντονισμός με τη 

Διοίκηση του Ν.Π., τα αρμόδια τμήματα, τη Δ/νση Τεχνικών Έργων, το Γρ. 

Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων του Δήμου Αμαρουσίου για την 

υλοποίηση των κάτωθι χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων :  

 Πράξη «Προσαρμογή λειτουργούντων Παιδικών Σταθμών του Δήμου 

Αμαρουσίου στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου 

αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» από πόρους 

του Υπουργείου Εσωτερικών με Κύριο του έργου τον ΟΚΟΙΠΑΔΑ και 

Φορέα υλοποίησης το Δήμο Αμαρουσίου : Συνεργασία και συντονισμός 

των υπηρεσιών του φορέα, για την υποστήριξη της υλοποίησης των 

προβλεπόμενων εργασιών του έργου στους Παιδικούς Σταθμούς, από 

τον ανάδοχο. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν  στους εννέα Δημοτικούς 

Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που είχαν ενταχθεί στο 

πρόγραμμα1 . 

 Πράξη «Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές 

υπηρεσίες στον Δήμο Αμαρουσίου» στο πλαίσιο του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», με δικαιούχο το 

Δήμο Αμαρουσίου, για εργασίες και προμήθειες που αφορούν τις δομές 

του Ν.Π. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α : Συντονισμός – υποστήριξη – συνεργασία με το 

Αυτ. Γραφείο Προγραμματισμού και το Τμήμα Πληροφορικής και 
                                                 
1 Π.Σ. Εργατικών Κατοικιών, 1ος και 2ος Κοκκινιάς, Πολυδρόσου, Κέντρου, Σωρού, Αναβρύτων, Στούντιο, 
Ν. Τέρμα 
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Επικοινωνίας, την επιτροπή προμηθειών του Δήμου, τους προμηθευτές 

και τα τμήματα του Νομικού Προσώπου, για την ολοκλήρωση :  

α. των διαδικασιών παραλαβής και εγκατάστασης εξοπλισμού για τις 

υπηρεσίες του φορέα, που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα  

β. των εργασιών βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας στον 1ο Π.Σ. 

Κοκκινιάς και το 1ο Π.Π. ΚΑΠΗ (αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια 

ανά τμήμα) 

 Κατάρτιση Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.: Επιμέλεια – 

σχεδιασμός της κατάρτισης των Π.Θ.Ε. και της ανάρτησής τους στη σχετική 

εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σε 

συνεργασία τα  επιμέρους τμήματα του Νομικού Προσώπου. 

 Ενέργειες εναρμόνισης του Νομικού Προσώπου με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Επιμέλεια, συντονισμός,  

υποστήριξη διαδικασιών και συνεργασία με την D.P.O. σχετικά με  τη μέριμνα για 

την ασφαλή τήρηση των προσωπικών δεδομένων.  Για το 2021 και σε συνέχεια 

των ενεργειών των προηγούμενων ετών πραγματοποιήθηκαν:  

 Επικαιροποίηση και αξιολόγηση της κατάστασης των υπηρεσιών του φορέα ως 

προς την ετοιμότητά τους έναντι του GDPR και εντοπισμός τομέων βελτίωσης 

 Συνεργασία για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης – γνωμοδότησης για 

τις ανάγκες συμπερίληψης διατάξεων σχετικά με τη προστασία των 

προσωπικών δεδομένων σε συμβάσεις αναδόχων καθώς και σε διάφορα ειδικά 

θέματα των τμημάτων 

 Διανομή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού της D.P. O.  του φορέα, στο προσωπικό  

 Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών συναντήσεων για το προσωπικό ανά 

τμήμα με τη  DPΟ και την Προϊσταμένη της Δ/νσης, σχετικά με το Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  

 Διαμόρφωση διαδικασιών για τη δημιουργία Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου :  

 Συνεργασία με τους πιστοποιημένους εσωτερικούς ελεγκτές της αναδόχου 

εταιρείας και παροχή πληροφοριών για την κατάρτιση αναλυτικού εγχειριδίου. 

Συντονισμός συναντήσεων με τους υπευθύνους των υπηρεσιών με στελέχη της 

εταιρείας για τις ανάγκες αποτύπωσης της κατάστασης λειτουργιών του 

φορέα.  
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 Εκπαίδευση στελεχών του Νομικού Προσώπου : Οργάνωση – συντονισμός 

εκπαιδευτικής συνάντησης στις 22/4/2021 στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η., με 

παρουσίαση από τους πιστοποιημένους ελεγκτές, για την εισαγωγή και 

εκπαίδευση στελεχών του Ν.Π. στις διατάξεις και διαδικασίες που 

προβλέπονται για την εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου  . 

 Ενέργειες ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού του Νομικού Προσώπου 

Συγκέντρωση αναγκών, συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και τη Διοίκηση, 

εισηγήσεις, επιμέλεια διαδικασιών : 

 Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού : Εισήγηση 

σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων του Νομικού Προσώπου για τα έτη 

2022 - 2025 και διαβίβαση στο Τμ. Ανθρώπινου Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Δήμου για υποβολή 

 Ετήσιο σχέδιο (έτος 2022) Στρατηγικού Προγραμματισμού Προσλήψεων 

τακτικού προσωπικού του Νομικού Προσώπου:  Εισήγηση στο Δ.Σ 

αιτημάτων (5 θέσεις μονίμου προσωπικού), διαβίβαση στο Τμ. Αν. 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου για υποβολή 

 Αιτήματα για προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ με χρηματοδότηση από Κ.Α.Π.: 

Επιμέλεια κατάρτισης και υποβολής αιτημάτων για προσλήψεις 

προσωπικού 7 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) (η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το 2022) 

 Ολοκλήρωση διαδικασιών προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ (7 ατόμων) : 

Έλεγχος αιτήσεων και έκδοση αποτελεσμάτων κατόπιν της ΣΟΧ1/2020 

ανακοίνωσης  

 Ένταξη των υπηρεσιών του φορέα στο έργο «Σύζευξις 2» για την παροχή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε μειωμένο κόστος, με την συνεργασία 

και υποστήριξη από το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου. 

 Απολογισμός Πεπραγμένων του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. για το έτος 2020 : 

Συγκέντρωση στοιχείων, συνεργασία με τη Διοίκηση και τις Προϊσταμένες των 

τμημάτων, επιμέλεια – επεξεργασία, υποβολή . 

 Αξιολόγηση προσωπικού έτους 2020: Προγραμματισμός, συντονισμός, έλεγχος 

και παροχή οδηγιών στα Τμήματα της Δ/νσης, υποβολή.  

 Υποστήριξη πρακτικής άσκησης φοιτητών : Υποδοχή – εποπτεία φοιτήτριας 

του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Παν/μιου 
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Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής της άσκησης . 

 Λειτουργία ομάδων εργασίας: Προγραμματισμός, συντονισμός και σύγκληση 

συναντήσεων ομάδων εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα (ομάδα 

προϊσταμένων (τουλάχιστον μηνιαία), ομάδα υπευθύνων παιδικών σταθμών) και 

έκτακτα για την αντιμετώπιση τρεχουσών υπηρεσιακών αναγκών . 

 Λειτουργία υπηρεσιών κατά τη διάρκεια έκτακτων - ακραίων καιρικών 

συνθηκών και των συνεπειών τους (Φεβρουάριος εκτεταμένη χιονόπτωση, 

καύσωνες) :  Συντονισμός – οδηγίες για την ασφαλή προσέλευση εργαζομένων και 

την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

 Συνεργασία με τη γιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας του Νομικού 

Προσώπου, για θέματα αρμοδιότητάς τους και μέριμνα για την εναρμόνιση με βάση 

τις οδηγίες τους. 

 Παρακολούθηση Προϋπολογισμού Νομικού Προσώπου και εισηγήσεις προς τη 

Διοίκηση για αίτημα έκτακτης επιχορήγησης λόγω αυξημένων αναγκών σε 

συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών . 

 Προγραμματισμός, συντονισμός, έλεγχος και παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων 

στα Τμήματα της Δ/νσης για την υλοποίηση διαδικασιών και δράσεων σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις της Διοίκησης.  

 Σύνταξη και επιμέλεια εισηγήσεων για  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού 

Προσώπου για θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης  και παράσταση στις 

συνεδριάσεις. 

 Επιμέλεια διαφόρων εντύπων, επιστολών, κειμένων και αναρτήσεων στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου για τις δράσεις – ανακοινώσεις των υπηρεσιών 

του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19 

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού και το 2021, το Νομικό 

Πρόσωπο ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, την κείμενη νομοθεσία  

και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες, τροποποίησε, ανέστειλε ή και ενίσχυσε 

κατά περίπτωση τις λειτουργίες των υπηρεσιών του περιορίζοντας μεταξύ άλλων 

δράσεις και εκδηλώσεις λόγω της καραντίνας και των μέτρων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης. Παράλληλα έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια 
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των εργαζομένων και των πολιτών που προσέρχονταν στις υπηρεσίες του. Από την 

έναρξη της πανδημίας όλοι οι χώροι του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. ήταν εξοπλισμένοι με τα 

απαραίτητο υγειονομικό υλικό, ενώ υπήρχε μέριμνα για τη τήρηση των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων και οδηγιών . Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν : 

 Έγκριση και έκδοση βεβαιώσεων κίνησης προσωπικού σύμφωνα με τις 

διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους. 

 Ενημέρωση προσωπικού: Συνεχή (έγγραφη και προφορική) ενημέρωση και 

παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου για τις εκάστοτε σχετικές 

διατάξεις και τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του covid 19.  

 Επίβλεψη – συντονισμός – διαχείριση περιστατικών ύποπτων ή 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο Νομικό Πρόσωπο :  Διενέργεια ιχνηλάτησης,   

συνεργασία με τις υπεύθυνες διαχείρισης covid ανά υπηρεσία, επικοινωνία με 

ΕΟΔΥ / Πολιτική Προστασία για οδηγίες, λήψη απαιτούμενων μέτρων 

(καθαριότητα, απολύμανση χώρων, παραπομπή για τεστ, καραντίνα, 

παρακολούθηση). 

 Τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και οδηγιών: Επιμέλεια και συνεχής 

μέριμνα για τη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και οδηγιών σε όλους τους 

χώρους του ΟΚΟΙΠΑΔΑ (επισταμένη καθαριότητα, χρήση μάσκας και γαντιών, 

αντισηπτικών, τήρηση αποστάσεων κ.α.) 

 Τακτικές απολυμάνσεις και εκνεφώσεις σε γραφεία και δομές του Νομικού 

Προσώπου, προληπτικά και για τη διαχείριση υποψίας κρουσμάτων. 

 Συντονισμός – έλεγχος – οδηγίες στα τμήματα για :  

 την κατάρτιση πλάνου λειτουργίας των υπηρεσιών (βάρδιες, τηλεργασία, εκ 

περιτροπής κλπ),  

 την τήρηση υποχρεωτικού  εμβολιασμού του προσωπικού που εμπίπτει στις 

διατάξεις 

 την τήρηση δήλωσης των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων 

 τον έλεγχο των απαιτούμενων πιστοποιητικών των εισερχόμενων στα κτίρια 

του φορέα . 

 

Β. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
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1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   &  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 Διαδικασίες έγκρισης οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α για το 

έτος 2020 από το Διοικητικό και το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 Σύνταξη και υποβολή σχεδίου Προϋπολογισμού 2022 στο Παρατηρητήριο 

Οικονομικής Αυτοτέλειας για τον έλεγχο νομιμότητας . 

 Σύνταξη και υποβολή  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και του Π/Υ οικ. έτους 

2022 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου . 

 Έγκριση τριών (3) αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και 

αντίστοιχα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.  

 Υποστήριξη των διαδικασιών και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων έτους 

2013 (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσεως) του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. και 

καταχώρηση της στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. 

 Έναρξη διαδικασιών για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 

2014 -2015 (Ισολογισμός -Αποτελέσματα Χρήσεως) του Ν.Π. 

 Ενέργειες εναρμόνισης στο πλαίσιο του Δημοσιονομικού Ελέγχου στον 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., ο οποίος διενεργήθηκε για το οικ. έτος 2017 από τη ΔΥΕΕ στη 

Νομ/χια Δυτ. Αττικής (Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών ελέγχων - Γεν. Λογιστήριο 

του Κράτους -Υπουργείο Οικονομικών 

 Παρακολούθηση της ροής χρηματοδότησης και των οικονομικών δεδομένων στο 

πλαίσιο ένταξης των Παιδικών Σταθμών στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & 

Επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ), έτους 2021  σε συνεργασία με το Τμήμα 

Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας, επικοινωνία και συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

 Παρακολούθηση της ροής χρηματοδότησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι», υλοποίηση διαδικασιών υποβολής δικαιολογητικών  και αποστολής 

στοιχείων, επικοινωνία με Ε.Ε.Τ.Α.Α, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. 

 Υλοποίηση διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου στην Π.Ε. Αγ. Φιλοθέης για τις ανάγκες  

μεταστέγασης του Παιδικού Σταθμού Αγ. Φιλοθέης και διαδικασιών για την 

παράταση μισθωτηρίων συμφωνητικών κτιρίων του ΚΑΠΗ. 

 Υλοποίηση των διαδικασιών για αναθέσεις : συντήρησης & επισκευής καυστήρων, 

συντήρησης και επισκευής πυροσβεστήρων, συντήρησης και επισκευής 
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γεωθερμικής αντλίας στον 2Ο Π.Σ. Κοκκινιάς, συντήρησης και επισκευής 

ανελκυστήρων, συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων, εργασίες 

έκδοσης πιστοποιητικών πυρασφάλειας στον Π.Σ. Αγ. Φιλοθέης, συντήρησης και 

επισκευής συστημάτων ασφαλείας, υπηρεσίες απολύμανσης-απεντόμωσης 

κτιρίων, υπηρεσίες απολύμανσης  κτιρίων για τον covid-19, συντήρησης και 

επισκευής ηλεκτρικών συσκευών, συντήρησης και επισκευής οχήματος Νομικού 

Προσώπου, εργασίες συντήρησης μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού 

εστίασης του Π.Σ. Αγ. Φιλοθέης,  εργασίες για τη διαμόρφωση των εσωτερικών 

χώρων του νέου κτιρίου στέγασης του Π.Σ. Αγ. Φιλοθέης. εργασίες για τη 

διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο νέο Π.Σ. Αγ. Φιλοθέης. 

 Σύνταξη Τεχνικής  Μελέτης για προμήθεια Τροφίμων: 1- Ειδών Παντοπωλείου 2- 

Ειδών Οπωροπωλείου 3- Ειδών Ιχθυοπωλείου 4- Ειδών Κρεοπωλείου 5- Ειδών 

Αρτοποιείου 6- Ειδών Υγιεινής και Καθαριότητας 7- Προμήθεια Πετρελαίου 

Θέρμανσης 8- Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών  

 Υλοποίηση διαδικασιών για την προμήθεια : ειδών υγειονομικού και 

φαρμακευτικού υλικού (η διαδικασία ολοκληρώθηκε από το Δήμο), ειδών 

ελαιοχρωματισμού, ειδών ελαιοχρωματισμού, ηλεκτρολογικού υλικού,  εντύπων 

και πανό για την προβολή εθελοντικών αιμοδοσιών, γραφικής ύλης, 

ποδοβαλβίδων.  

 Υλοποίηση και ολοκλήρωση διαδικασιών απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών 

τεχνικού ασφαλείας, γιατρού εργασίας,  ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης, 

υποστήριξης και αναβάθμισης λογισμικού οικονομικής υπηρεσίας, συντήρηση και 

υποστήριξη λογισμικού μισθοδοσίας,  ανάθεση αποτύπωσης οικονομικών 

δεδομένων και εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος, ανάθεση συντήρησης και 

υποστήριξης web εφαρμογής, ανάθεση υπηρεσιών DPO, δαπάνες υλοποίησης 

μοριακών τεστ, παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη κτιρίων, υπηρεσίες 

κοστολογικής οργάνωσης, έκδοση πιστοποιητικών παιδικών χαρών των Π.Σ. , 

ανάθεσης υπηρεσιών δικηγόρου. 

 Σύνταξη Τεχνικών Μελετών και διακηρύξεων, ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών . 

 Υλοποίηση παρατάσεων συμβάσεων ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικού υλικού, 

συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών συσκευών, επισκευής οχήματος Ν.Π., 

σύμβασης απολύμανσης λόγω covid -19. 



Δημόσιος Απολογισμός Έτους 2021 
 

- 13 - 

 Ολοκλήρωση διαδικασιών - διαβίβαση στην ΕΕΤΑΑ των απαιτούμενων 

παραστατικών που αφορούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση 

νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. 

 Σύνταξη και υποβολή κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Μεσοπρόθεσμου 

Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του Ν.Π. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. 

 Παροχή οικονομικών δεδομένων προς τη Δ/νση για τις ανάγκες σύνταξης του 

Επιχειρησιακού προγράμματος του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. περιόδου 2020-2023. 

 Υλοποίηση διαδικασίας χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε κοινωνικά ευπαθείς 

ομάδες, κατόπιν δωρεών, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας.  

 

ΓΡ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 Υλοποίηση διαδικασίας χορήγησης παροχής γάλακτος σε υπαλλήλους του Νομικού 

Προσώπου  για τα έτη 2017-2018 έως και 30/9/2019. 

 Ανάρτηση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας του Φορέα στη σχετική 

εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σε 

συνεργασία με τη Δ/νση Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

 Υποβολή αιτημάτων 2021 για προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω ΚΑΠ (αιτήματα για 7 

θέσεις)  

 Υλοποίηση διαδικασιών για την έγκριση παράτασης των συμβάσεων προσωπικού 

ορισμένου χρόνου για 43  υπαλλήλους ΙΔΟΧ οι οποίοι είχαν προσληφθεί  στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» 

και σύναψη νέων συμβάσεων. 

 Ολοκλήρωση διαδικασιών (ανάρτηση αποτελεσμάτων, σύναψη συμβάσεων και 

έλεγχος νομιμότητας), της ΣΟΧ1/2020  πρόσληψης 7 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ . 

 Υλοποίηση διαδικασιών για την πρόσληψη ΙΔΟΧ προσωπικού (24) ατόμων για την 

κάλυψη αυξημένων και κατεπειγόντων αναγκών που προκλήθηκαν από τα μέτρα 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από 8/2/2021 έως 5/7/2021 και  των 

παρατάσεων από 6/7/2021 - 7/10/2021 και από 8/10/2021 έως 31/12/2021.  

 Υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής του πολυετούς προγραμματισμού 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Νομικού Προσώπου για τα έτη 2022-2025 

και ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Νομικού 

Προσώπου, έτους 2021, σε συνεργασία με τη Δ/νση Διοικητικών και Κοινωνικών 
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Υπηρεσιών. 

 Υλοποίηση διαδικασίας παράτασης μετακίνησης προσωπικού από τον Δήμο 

Αμαρουσίου. 

 Έκδοση αποφάσεων Προέδρου τοποθέτησης ΙΔΑΧ –ΙΔΟΧ προσωπικού στις 

οργανικές μονάδες και καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας σε συνεργασία με τη 

Δ/νση  

 

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 Διεξαγωγή όλων των υπηρεσιακών υποθέσεων που αφορούν θέματα του τακτικού 

και του ΙΔΟΧ προσωπικού  του Νομικού Προσώπου όπως μεταβολές στην 

υπηρεσιακή κατάσταση, έκδοση αποφάσεων Προέδρου προσλήψεων, 

παρατάσεων, μισθολογικών χορηγήσεων, αδειών τοκετού, λοχείας, ανατροφής, 

μετακινήσεων, τακτοποίηση ασφαλιστικών ζητημάτων, έκδοση Πιστοποιητικών 

Υπηρεσιακών μεταβολών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων (φόρου εισοδήματος, 

απασχόλησης, δανείων κλπ), διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας υπαλλήλων 

και διαβίβαση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κ.α. 

 Συνεχής ενημέρωση και υποβολή αρχείων μισθοδοσίας του Προσωπικού στην 

Ενιαία Αρχή Πληρωμών (μονίμων–ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, Προέδρου – Αντιπροέδρου, μελών 

Δ.Σ.) και την 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  

 Παρακολούθηση και έλεγχος παρουσιών και διαφόρων αδειών του προσωπικού 

 

 

2. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας είναι αρμόδιο για την αποκλειστική 
λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών  Σταθμών καθώς και για την 
υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά Προσχολικής ηλικίας. 
Το 2021 λειτούργησαν στο Δήμο μας 11 Σταθμοί2 και φιλοξενήθηκαν σε αυτούς 380 
παιδιά3. Βάσει του κανονισμού λειτουργίας εφαρμόζεται παιδαγωγικό πρόγραμμα 

                                                 
2 Συγκεκριμένα λειτούργησαν δέκα (10) Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (Κέντρου, Ν. Τέρματος, Αγ. 

Φιλοθέης, Εργατικών Κατοικιών, Αγ. Αναργύρων, Αναβρύτων, 1
ος Κοκκινιάς, 2

ος Κοκκινιάς, Σωρού, 
Πολυδρόσου) και ένας (1) Βρεφικός  (Στουντίου) 
3 Η δυναμικότητα των ανωτέρω σταθμών, υπολογίστηκε για τις ανάγκες του παρόντος  
απολογισμού σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαΐου 2021  (Σχολική περίοδος 2020-2021) 
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σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, με σκοπό την υποστήριξη 
της σωματικής, συναισθηματικής, νοητικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών. 
Οι Παιδικοί Σταθμοί στελεχώνονται από προσωπικό των ειδικοτήτων νηπιαγωγών, 

βρεφονηπιοκόμων, βοηθών βρεφονηπιοκόμων, μαγείρων, καθαριστριών και 

διοικητικών. Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου 2020-21 ενισχύθηκαν  επιπλέον με 

προσωπικό ορισμένου χρόνου των εξής ειδικοτήτων: 

 μια (1) βρεφονηπιοκόμο, εννιά (9) βοηθ. βρεφονηπιοκόμους, ένα (1) μουσικό, μία  

(1) θεατρολόγο,  τρεις (3) τραπεζοκόμους, δυο (2) καθαρίστριες, από το 

πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ   

 μια (1) καθηγήτρια φυσικής αγωγής και δυο (2) υπαλλήλους γενικών 

καθηκόντων στο πλαίσιο προσλήψεων προσωπικού λόγω έκτακτων αναγκών 

αντιμετώπισης της πανδημίας covid 19 

 ένα (1) παιδίατρο και δύο (2) βρεφονηπιοκόμους από την ΣΟΧ1/2020  

ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  

Από τις 11/2 έως 16/5/2021 έγινε αναστολή της  λειτουργίας των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών σύμφωνα με τις σχετικές Κ.Υ.Α λόγω της πανδημίας του covid- 

19.  Καθόλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου λαμβάνονταν όλα τα απαιτούμενα 

μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των φιλοξενούμενων παιδιών και του προσωπικού 

τους και συγκεκριμένα : 

 Τήρηση των οδηγιών και συστάσεων του ΕΟΔΥ καθώς και των Υπουργικών 

Εγκυκλίων που αφορούν μέτρα προστασίας της Δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

διασποράς του covid – 19 

 Εξοπλισμός με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό για τον καθαρισμό των χώρων 

και την προστασία του προσωπικού και παιδιών 

 Υλοποίηση απολυμάνσεων και εκνεφώσεων λόγω της πανδημίας  σε όλους τους 

Παιδικούς Σταθμούς. 
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Section 1.01  

Section 1.02 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων αποκλειστικά στο χώρο των Παιδικών Σταθμών 

λόγω τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων, με έμφαση στα προγράμματα 

αγωγής υγείας των φιλοξενούμενων νηπίων . 

Section 1.03  

Section 1.04 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ 4 

 25 Οκτωβρίου – 4 Νοέμβριου 2021 : Οργάνωση και υλοποίηση συναντήσεων 

γονέων σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς  για το σχολικό έτος 2021-22 .  

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου κατά τις ώρες 

λειτουργίας των παιδικών σταθμών, υπήρχε η δυνατότητα ενημέρωσης από τις 

παιδαγωγούς για θέματα που ζητούν οι γονείς. 

Section 1.05  

Section 1.06 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Section 1.07 Α. Εργασίες - εξοπλισμός από πιστώσεις του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων εσωτερικού χώρου στον Βρεφονηπιακό 

Σταθμό Σωρού 

 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και περιφράξεις για τους προαύλιους χώρους των 

παιδικών σταθμών 

 Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για τους Παιδικούς Σταθμούς Σωρού, Κέντρου, 

Ν. Τέρμα,  Πολυδρόσου, Αναβρύτων, Αγ. Φιλοθέης 

 Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στους Παιδικούς Σταθμούς Στουντίου  

(υγρομόνωσης δώματος), Κέντρου (υδραυλικού αναβατορίου), 2ο Π.Σ. Κοκκινιάς 

(σηπτικής δεξαμενής, τοποθέτηση αντλίας) 

 Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών στους Π.Σ. Αναβρύτων, 2ος Π.Σ. Κοκκινιάς, Π.Σ. 

Αγ. Αναργύρων 

 Προμήθεια και τοποθέτηση ποδοβαλβίδων σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς 

                                                 
4 Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της αναστολής λειτουργίας των Δημοτικών-  Βρεφονηπιακών Σταθμών, 
οι περισσότερες από τις ετήσιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις των Σταθμών δεν πραγματοποιήθηκαν 
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 Επικαιροποίηση της πιστοποίησης οργάνων των παιδικών χαρών όλων των 

Σταθμών.  

Section 1.08  

Section 1.09 Β. Εργασίες και προμήθειες στο πλαίσιο Χρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων 

 Ολοκλήρωση των παραδοτέων της Πράξης «Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες 

παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμου Αμαρουσίου»,   στο πλαίσιο του 

Περιφερειακού  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με φορέα 

υλοποίησης το Δήμο Αμαρουσίου. Συγκεκριμένα στους Δημοτικούς Παιδικούς 

Σταθμούς υλοποιήθηκαν τα κάτωθι  :   

 Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας στον  1ο 

Παιδικό Σταθμό Κοκκινιάς. Πραγματοποιήθηκαν  εργασίες ανακατασκευής των 

χώρων υγιεινής  

 Παραλαβή του αιτούμενου εξοπλισμού για οκτώ (8) Παιδικούς Σταθμούς  

 

Αναλυτικά στοιχεία των παραδοτέων ειδών στον ακόλουθο πίνακα: 

Πράξη «Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες  
στο Δήμου Αμαρουσίου» 

Παραλαβή εξοπλισμού στους Παιδικούς Σταθμούς 
 1ος 

Κοκκινιάς 
Πολυδρόσου Κέντρο Σωρού Ανάβρυτα Στούντιο Ν. 

Τέρμα 
2ος 

Κοκκινιάς 
Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 

1 1 1 2 2 1 1 2 

Φωτοτυπικά  
μηχανήματα 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Βιντεο- 
προβολέας 

- -  1 1 -  1 

Καρεκλάκια 
νηπίων 

30 32 20 50 28 - 50 50 

Καρεκλάκια  
βρεφικά 

- - - 15  15 - - 

Τραπεζάκια 
 νηπίων 

6 8 - 6 4 - 8 8 

Επαγγελματική  
Κουζίνα 

1 1 - - - 1   

Πλυντήριο 
πιάτων 
επαγγελματικό 

1 - - - - 1  1 

Οικιακό ψυγείο 1  1 - - - 1 - 

Κλιματιστικά 
9 BTU 

1 2 - - -   1 

Κλιματιστικά 1 - - - - - -  
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12 BTU 
Πλυντήριο  
ρούχων 

1 1    1  1 

 

 Στο πλαίσιο της  Πράξης  “Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αμαρουσίου στις προδιαγραφές του 

νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

99/2017” πραγματοποιήθηκαν εργασίες στους Παιδικούς Σταθμούς Κέντρου, Ν. 

Τέρματος, Εργατικών Κατοικιών, Αναβρύτων, 1ος  Π. Σ. Κοκκινιάς, 2ος  Π. Σ. 

Κοκκινιάς, Σωρού, Πολυδρόσου, Στουντίου.  Οι εργασίες περιλαμβάνουν: 

 Υδραυλικές εργασίες και τοποθέτηση ειδών υγιεινής 

 Ελαιοχρωματισμούς 

 Τοποθέτηση τάπητα pvc 

 Μεμβράνες ασφαλείας στους υαλοπίνακες και καθρέφτες 

 Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας  

 Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 

 Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου 

 Τοποθέτηση ξύλινης πόρτας 

 Τοποθέτηση τεντών 

 Ξύλινη και σιδηρά περίφραξη 

Section 1.10  

Section 1.11 ΠΑΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 Επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών 

 Γενική απεντόμωση και απολύμανση-μυοκτονία (εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων) 

 Αποκατάσταση αποχετεύσεων 

 Συντηρήσεις κήπων 

 Μικροβιακές απολυμάνσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλους τους 

Παιδικούς Σταθμούς 
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Section 1.12 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Υποδοχή και εποπτεία δεκαέξι (16) σπουδαστριών βοηθών βρεφονηπιοκόμων του Α’ 

εξαμήνου και δεκαοκτώ (18) του Γ’ εξαμήνου του  Δ.Ι.Ε.Κ. Αμαρουσίου στο πλαίσιο 

πρακτικής άσκησης  εργαστηριακών μαθημάτων, επίσης πρακτική άσκηση μαθητεία 

από δυο (2) σπουδάστριες βοηθούς βρεφονηπιοκόμους Ε’ εξαμήνου και μία (1) 

φοιτήτρια του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

Section 1.13  

Section 1.14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 Υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την συμμετοχή των Παιδικών 

Σταθμών στην δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και 

στο «Πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά Προσχολικής ηλικίας» στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ και υποστήριξη διαδικασιών στην εφαρμογή της δράσης 

(αιτήσεις συμμετοχής, ενημέρωση και υποστήριξη των γονέων για όλες τις ανάγκες 

της διαδικασίας, τις ενστάσεις, διενέργεια εγγραφών ωφελουμένων, παροχή 

υποστήριξης για ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφερομένων, εκτυπώσεων voucher και 

βεβαιώσεις συμπλήρωσης ερωτηματολογίου εισόδου, έκδοση και αποστολή 

συμβάσεων κ.α.).  

 Προμήθεια δεκατεσσάρων (14) tablets από το Δήμο για την ηλεκτρονική 

καταγραφή των παρουσιών νηπίων και βρεφών, στο πλαίσιο της συμμετοχής μας  

στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και στο 

«Πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά Προσχολικής ηλικίας».  

 Συνεχής παρακολούθηση του προγράμματος, διαβίβαση στοιχείων σε  ΕΕΤΑΑ (μην. 

δελτία παρακολούθησης, συγκεντρωτικές καταστάσεις ωφελουμένων κ.α.).  

 Συγκέντρωση παραγγελιών, καταγραφή, συντονισμός, εποπτεία για την προμήθεια 

: ειδών κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, ιχθυοπωλείου, αρτοποιείου, παντοπωλείου, 

είδη υγιεινής και καθαριότητας, καυσίμων, παιδαγωγικού- φαρμακευτικού- 

μαζικής εστίασης- ηλεκτρολογικού υλικού- ιματισμού-επίπλων) - Συνεργασία με το 

τμήμα Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών . 

 Χορήγηση βεβαιώσεων φιλοξενίας παιδιών, έκδοση τιμολογίων που αφορούν την 

εξόφληση της οικονομικής συμμετοχής (τροφεία) και διεκπεραίωση αιτημάτων 
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που αφορούν το τμήμα. 

 Καταγραφή αναγκών και εισηγήσεις για την συντήρηση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων των Παιδικών Σταθμών σε συνεργασία με το τμήμα 

Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Δήμου. 

 Συντονισμός, εποπτεία και οδηγίες προς τις δομές, προώθηση και κοινοποίηση των 

αποφάσεων της Διοίκησης του Νομικού Προσώπου στις υπεύθυνες των Παιδικών 

Σταθμών . 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΒΡΕΦΩΝ 2021 (5) 

ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Νήπια / Βρέφη 
από ΕΣΠΑ και 
Πρόγραμμα 
Οικονομικής 
Στήριξης 

Νήπια / Βρέφη 
Εκτός 
Προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ και 
Οικονομικής 
Στήριξης 

Συνολική 
δυναμικότητα 
νηπίων/βρεφών 

1ος Αγίων Αναργύρων 15(Βρέφη) 
14(Νήπια) 

2(Βρέφη) 
6(Νήπια) 

17 
20 

Αγίας Φιλοθέης 7(Νήπια) 13(Νήπια) 20 

Εργ. Κατοικιών 13(Νήπια) 12(Νήπια) 25 

1ος  Κοκκινιάς 13(Νήπια) 8(Νήπια) 21 

Πολυδρόσου 6(Νήπια) 10(Νήπια) 16 

Κέντρου 14 (Νήπια) 4(Νήπια) 18 

Σωρού 36(Βρέφη) 
29(Νήπια) 

12(Βρέφη) 
18(Νήπια) 

      48 
       47 

Αναβρύτων 7 (Βρέφη) 
20(Νήπια) 

3 (Βρέφη) 
17(Νήπια) 

10 
37 

Στούντιο 15(Βέφη) 8(Νήπια) 23 

Ν. Τέρμα 16(Νήπια) 10(Νήπια) 26 

2ος  Κοκκινιάς             15 (Βρέφη) 
              28(νήπια) 

            2 (Βρέφη) 
           7 (νήπια) 

17 (Βρέφη) 
35(νήπια) 

ΣΥΝΟΛΟ 248 132              380 

 
 
 

                                                 
5 Η δυναμικότητα των ανωτέρω σταθμών, υπολογίστηκε για τις ανάγκες του παρόντος  
απολογισμού σύμφωνα  με  τα      στοιχεία  του Μαΐου 2021  (Σχολική περίοδος 2020-2021) 
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1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – Κ.Α.Π.Η.  
Το Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων - Κ.Α.Π.Η. μεριμνά για την υποστήριξη των 

ατόμων της τρίτης 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 έξι (6) 

Περιφερειακά Παραρτήματα ώστε κάθε Κ.Α.Π.Η. να εξυπηρετεί και μια διαφορετική 

περιοχή της Περιφέρειας του Δήμου.  

Το Τμήμα στελεχώνεται από ένα (1) εργοθεραπευτή, δύο (2) φυσικοθεραπευτές, 

πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους, μία (1) μουσικό και ένα (1) υπάλληλο 

καθαριότητας.  Επιπρόσθετα το τμήμα ενισχύθηκε με τους κάτωθι υπαλλήλους 

ορισμένου χρόνου:  

α. δύο (2) κοινωνικούς λειτουργούς και δύο (2) υπαλλήλους καθαριότητας από τα 

Κοινωφελή Προγράμματα του ΟΑΕΔ έως τον Ιούλιο 2021 . 

β) μια (1) νοσηλεύτρια και μια (1) διοικητική υπάλληλο από Φεβρουάριο – Δεκέμβριο 

2021, στο πλαίσιο προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω των έκτακτων 

αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας covid 19.  

γ) δύο (2) νοσηλεύτριες  από την ΣΟΧ1/2020 ανακοίνωση προσλήψεων 

προσωπικού ορισμένου χρόνου 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών για το έτος 2021 είναι 2.047 μέλη.  Αναλυτικά 

τα στοιχεία  νέων εγγραφών & ανανεώσεων κάρτας μέλους, ανά Κ.Α.Π.Η. 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :  

 

*Απόφαση Αυτόματης Ανανέωσης Καρτών 

Μετά από εισήγηση του Τμήματος εγκρίθηκε με  την υπ’ αριθ. 2267/26-07-2021 

αποφ. Δ.Σ. του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. η αυτόματη ανανέωση των προσωποποιημένων καρτών 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η. 
ΕΤΟΥΣ 2021 

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  

13 -  4 9 3 1 2 32 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ*  * * * * * * *     2.015 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ 

- 
2.047 
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μελών, λόγω της συνεχιζόμενης προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. σε 

όλη την επικράτεια. 

 

Section 1.15 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

Πραγματοποιήθηκαν από το Νομικό Πρόσωπο στα Κ.Α.Π.Η. οι κάτωθι εργασίες : 

 Συντήρηση και καλλωπισμός εξωτερικών χώρων (κηπουρικές εργασίες στο 

Κεντρικό και στο 1Ο Π.Π. Αναβρύτων). 

 Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών χώρων στο Κεντρικό και στο 1Ο Π.Π. Αναβρύτων. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης στο Κεντρικό και στο 1Ο Π.Π. 

Αναβρύτων. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση υφασμάτων σκίασης (κουρτινών στο 2Ο όροφο 

Κεντρικού Κ.Α.Π.Η., καθώς και περσίδες στον 1Ο). 

 Έναρξη εργασιών για την ένταξη του τμήματος στο πρόγραμμα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» σε 

συνεργασία με το τμήμα Τεχνολογίας του Δήμου Αμαρουσίου και τη Διεύθυνσης 

του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. 

 Αντικατάσταση φωτισμού έκτακτης ανάγκης στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. με φωτισμό 

νέας τεχνολογίας. 

 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων, κλιματιστικών μονάδων, συστήματος 

θέρμανσης 

 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

 Ειδικές μικροβιακές απολυμάνσεις λόγω της χρήσης του χώρου του Κεντρικού 

Κ.Α.Π.Η. από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ καθ’ όλο το διάστημα διενέργειας rapid test.  

 Γενική απεντόμωση και απολύμανση – μυοκτονία εσωτερικών χώρων όλων των 

κτιρίων Κ.Α.Π.Η. 

 

Section 1.16 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 

ΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές 

υπηρεσίες στο Δήμο Αμαρουσίου» ,  ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες εργασίες 

βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας στο 1ο Π.Π. ΚΑΠΗ Αναβρύτων και οι 
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προμήθειες του εξοπλισμού  για  το Κεντρικό ΚΑΠΗ και το 1ο Π.Π. Αναβρύτων όπως 

αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

Πράξη  "Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές 
υπηρεσίες στο Δήμο Αμαρουσίου"  

Υλοποίηση εργασιών βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας  
στο 1ο Π.Π. ΚΑΠΗ  

1ο Π.Π. ΚΑΠΗ 
Αναβρύτων 

Περίφραξη περιμετρικά του κτιρίου 
Αναβρύτων (μαντρότοιχος, κάγκελα), 
τοποθέτηση κεντρικής πόρτας και 
πόρτας γκαράζ 

Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ για ασφαλή 
πρόσβαση στο χώρο 

Παραλαβή εξοπλισμού  

  ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κ.Α.Π.Η.                                 

1ο Περιφερειακό 
Παράρτημα 
Αναβρύτων- 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 4 1 

Πολυμηχανήματα 1 1 

Φωτοτυπικά 
μηχανήματα  1 0 
Καρέκλες μεταλλικές 
πτυσσόμενες 50 0 

Καρέκλες ξύλινες 50 20 

 Κλιματιστικό 9 BTU 1 0 
 

 

Section 1.17 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ 

Section 1.18 ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID– 19 

 
Από 09/03/2020 έως και 31/8/2021 το Κ.Α.Π.Η Αμαρουσίου, όπως και όλα τα 

Κ.Α.Π.Η. της επικράτειας, ήταν σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, 

σύμφωνα με συνεχόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) και στο πλαίσιο των 

ενεργειών αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.  
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Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας προέκυψαν νέες αυξημένες ανάγκες για τους 

ηλικιωμένους πολίτες ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούσαν την υγεία, την ψυχολογική 

υποστήριξη (μοναξιά, εγκλεισμός στην κατοικία, απομάκρυνση από οικεία πρόσωπα, 

έλλειψη ελευθερίας) και την χρήση νέων τεχνολογιών (άυλη συνταγογράφηση, 

βιντεοκλήσεις για επικοινωνία με τους οικείους τους κ.α.). Το Τμήμα Προστασίας 

Ηλικιωμένων αναπροσάρμοσε τις λειτουργίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του με 

βάση τις νέες ανάγκες, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τους πολίτες της Τρίτης 

Ηλικίας της πόλης.   Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν από το Τμήμα:  

 

Section 1.19 Τηλεφωνική επικοινωνία και υποστήριξη  

Πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με περίπου 2.000 εγγεγραμμένα μέλη 

του Κ.Α.Π.Η.  (Κεντρικού και Παραρτημάτων) για τη διερεύνηση αναγκών και παροχή 

ψυχολογικής ή άλλης υποστήριξης,  σε δύο περιόδους  (Απρίλιο ως Μάιο και  

Σεπτέμβριο έως Οκτώβρη). Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους με θέματα υγείας και 

μοναχικά άτομα (χωρίς  συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον) υπήρξε τακτική επικοινωνία 

από την υπηρεσία ή και από τους ίδιους, ακόμα και σε καθημερινή βάση.  

 

Section 1.20 Παραπομπή σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 

Διενεργήθηκε παραπομπή μελών του Κ.Α.Π.Η.- αλλά και άλλων ηλικιωμένων πολιτών-, 

στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., κατόπιν εντοπισμού αναγκών στην προσωπική τηλεφωνική 

επικοινωνία με τα μέλη. Στις περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο υποστηρίχθηκαν 

οι ηλικιωμένοι για την ένταξή τους στις ανωτέρω δομές και στη συλλογή των 

κατάλληλων δικαιολογητικών. 

 

Section 1.21 Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Υλοποίηση προγράμματος Συμβουλευτικής Υποστήριξης των ηλικιωμένων – μελών 

του ΚΑΠΗ στο Κεντρικό ΚΑΠΗ, σε συνεργασία με το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής 

Υγείας του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. Πραγματοποιήθηκαν 34 ατομικές συνεδρίες από Ψυχολόγο 

στη διάρκεια του 2021.  
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Section 1.22 Νοσηλευτική Φροντίδα και υποστήριξη για ιατρικές υπηρεσίες  

 Διαμεσολάβηση για το κλείσιμο ραντεβού μελών και άλλων ηλικιωμένων πολιτών 

με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων σε μονάδες ΠΕΔΥ, Κρατικά Νοσοκομεία αλλά και 

σε ιδιώτες – προσωπικούς ιατρούς των ηλικιωμένων. 

 Διαμεσολάβηση – υποστήριξη στη διαδικασία συνταγογράφησης (άυλη και μη) 

των ηλικιωμένων με την αντίστοιχη ειδικότητα, στις υπηρεσίες του ΠΕΔΥ για 

χρόνια φάρμακα, αντιγριπικά εμβόλια και διαγνωστικές εξετάσεις και παράδοση 

άυλα, ή κατ οίκον όπου χρειάστηκε . 

 Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου αίματος και κορεσμού οξυγόνου στον 

χώρο των Κ.Α.Π.Η. 

 Υποστήριξη των ηλικιωμένων, με οδηγίες στους ίδιους αλλά και στο συγγενικό 

τους περιβάλλον για την εγγραφή και τη χρήση της άυλης συνταγογράφησης. 

 Νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον για τα μη αυτοεξυπηρετούμενα ή/και με 

δυσκολία μετακίνησης άτομα από τις νοσηλεύτριες του Κ.Α.Π.Η. για υπηρεσίες 

όπως: ενεσοθεραπεία, αντιγριπικός εμβολιασμός, αλλαγή χρόνιων τραυμάτων, 

μέτρηση πίεσης, σακχάρου και οξυγόνου. 

 Υποστήριξη των ηλικιωμένων για τον εμβολιασμό τους κατά του COVID – 19, 

(κλείσιμο ραντεβού σε ΚΕΠ ή φαρμακεία, επικοινωνία με ιατρούς σχετικών 

ειδικοτήτων και σύμφωνα με την επίδειξη του ιατρικού ιστορικού για την 

πραγματοποίηση του εμβολιασμού τους) . Παραπομπή των ηλικιωμένων στις 

αρμόδιες υπηρεσίες (Κέντρα Ελέγχου και Αναφοράς COVID – 19) μετά από 

αναφορά για ύποπτα συμπτώματα σε σχέση με τον κορωνοϊό. 

 Συνοδεία ηλικιωμένων σε προκαθορισμένο ραντεβού σε εμβολιαστικά ή 

διαγνωστικά κέντρα. 

 Παραλαβή απαντήσεων διαγνωστικών κέντρων ή/και παραλαβή κατόπιν 

εξουσιοδότησης φαρμάκων από το Φαρμακείο του ΕΟΠΥ και το Κοινωνικό 

Φαρμακείο του Δήμου και παράδοση κατ’ οίκον. 

 Διαμεσολάβηση νοσηλεύτριας μεταξύ γιατρού και ηλικιωμένου για τη χορήγηση 

οδηγιών και τυχόν αποσαφηνίσεις. 

 Οδηγίες προς τα μέλη, για παροχή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr 

όπως έκδοση Πιστοποιητικού Εμβολιασμού, Βεβαίωση αποτελέσματος 



Δημόσιος Απολογισμός Έτους 2021 
 

- 26 - 

Διαγνωστικού Ελέγχου για COVID – 19, κατάθεση δικαιολογητικών που αφορούν 

υπηρεσίες του ΠΕΔΥ κ.α. 

 Υποστήριξη ηλικιωμένων και παροχή πληροφοριών  για την ανεύρεση ιατρικών 

υπηρεσιωx ν συx μφωνα με τις αναx γκες τους (κατ όιxκον αιμοληψιxες, δωρεαx ν 

μαστογραφίες, τρόπους χορήγησης – δικαιολογητικά φορητών συμπυκνωτών 

οξυγόνου, αναπηρικά αμαξίδια κ.α.) 

 Πληροφορίες σε πολίτες όλων των ηλικιών, κατά την περίοδο που στο χώρο του 

Κεντρικού Κ.Α.Π.Η. φιλοξενούνταν το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για την διενέργεια των 

rapid test. Καθημερινά η υπηρεσία δεχόταν περισσότερες από 100 τηλεφωνικές 

κλήσεις, σχετικά με το ωράριο διενέργειας ελέγχου, έκδοση βεβαίωσης αρνητικού 

και θετικού αποτελέσματος κ.α.  

 

Section 1.23 Αξιοποίηση  χώρων του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η.  

 Για τη διευκόλυνση της διενέργειας  προληπτικών ελέγχων (rapid test) από τον 

ΕΟΔΥ, κατά την εμφάνιση ακραίων καιρικών συνθηκών (καύσωνας Ιουλίου- 

Αυγούστου), με απόφαση της διοίκησης του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.  φιλοξενήθηκε στο 

Κεντρικό ΚΑΠΗ, το κινητό κλιμάκιο του. Το κλιμάκιο χρησιμοποιούσε τον ισόγειο 

χώρο του Κ.Α.Π.Η. 

 Για τις ανάγκες αποκέντρωσης και λήψης των απαραίτητων μέτρων για την 

ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών που προσέρχονταν στις Υπηρεσίες 

στο διάστημα της αναστολής των λειτουργιών του ΚΑΠΗ κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, διατέθηκαν χώροι του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η. για την λειτουργία 

διάφορων υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τα τμήματα του 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. Συγκεκριμένα στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. φιλοξενήθηκαν: 

 Συνεδρίες των Ψυχολόγων του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

για τους ηλικιωμένους αλλά και Δημότες όλων των ηλικιών. 

 Προγραμματισμένα ραντεβού των Κοινωνικών Λειτουργών του 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας με τους πολίτες. 

 Εργαζόμενοι του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι για αποσυμφόρηση 

του προγράμματος. 

 Εκπαιδευτικές συναντήσεις  και συναντήσεις σε ομάδων εργασίας 

στελεχών του φορέα 
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Section 1.24 ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Με την έναρξη μερικής λειτουργίας των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ  από την 1/9/2021 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 3958.Β’/27-8-2021, οργανώθηκαν και 

παρασχέθηκαν επιπλέον υπηρεσίες στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. και συγκεκριμένα :  

 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας 

 Ατομική Συμβουλευτική από Κοινωνικό Λειτουργό 

 Εγγραφή Νέου Μέλους 

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες παρέχονταν στα μέλη που προσέρχονταν κατόπιν 

προκαθορισμένων ραντεβού και αφορούσαν μόνο ωφελούμενους πλήρως 

εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, με τα ίδια κριτήρια να αφορούν και το προσωπικό του 

ΚΑΠΗ. 

 

Section 1.25  

Section 1.26  

Section 1.27 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Από την 01/09/2021 οι υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας παρέχονταν στο Κεντρικό και στο 

4Ο Π.Π. Πολυδρόσου.  Στο σύνολό τους πραγματοποιήθηκαν 740 φυσιοθεραπευτικές 

πράξεις στα μέλη του Κ.Α.Π.Η., δωρεάν, με την προσκόμιση παραπεμπτικού από τον 

ιατρό (Ορθοπεδικό ή Φυσίατρο).  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – Κ.Α.Π.Η. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ COVID – 19 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Διαμεσολάβηση για κλείσιμο ραντεβού σε 
μονάδες ΠΕΔΥ και Δημόσια Νοσοκομεία 

135 άτομα 

Διαμεσολάβηση για συνταγογράφηση χρόνιων 
φαρμάκων – διαγνωστικών εξετάσεων – 
εμβολίων (γρίπης – πνευμονιόκοκκου) καθώς και 
αναλυτικές οδηγίες από Ιατρούς. Παράδοση άυλα 
ή κατ’οίκον.  

207 άτομα 

Ενεσοθεραπείες κατ’ οίκον και στο Κεντρικό 
Κ.Α.Π.Η. 

3 άτομα 

Διαμεσολάβηση για κλείσιμο ραντεβού σε ΚΕΠ ή 
φαρμακεία για τον εμβολιασμό κατά του COVID – 
19 

26 άτομα 
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Συνοδεία ηλικιωμένων σε ιατρούς, εμβολιαστικά 
κέντρα 

10 άτομα 

Παραπομπές στα Κέντρα Αναφοράς COVID – 19 
λόγω συμπτωμάτων ή επαφής με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα. Παροχή Γενικών Οδηγιών. 

48 άτομα 

Οδηγίες για χρήση της ιστοσελίδας www.gov.gr 
για έκδοση πιστοποιητικών εμβολιασμού και 
νόσησης, δικαιολογητικών, καθώς και οδηγίες 
εγγραφής στην άυλη συνταγογράφηση.  

84 άτομα 

Μέτρηση σακχάρου – αρτηριακής πίεσης – 
κορεσμού οξυγόνου 

40 άτομα 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 553 άτομα 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 

Φυσιοθεραπείες  740  

Ατομικές συνεδρίες με ψυχολόγο 34  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 774 

 

  

Section 1.28 ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

 Πραγματοποίηση διαδικασίας εγγραφής νέων μελών (κατόπιν ραντεβού λόγω 

της πανδημίας του ιού COVID – 19), ελέγχου απαιτούμενων δικαιολογητικών, 

έκδοσης νέας κάρτας μέλους, Κεντρικού και Παραρτημάτων. 

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

 Συγκέντρωση παραγγελιών, καταγραφή των αναγκών, συντονισμός και 

εποπτεία για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας, φαρμακευτικού 

υλικού, ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικού υλικού, σε συνεργασία με το 

τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Section 1.29 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ  - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΕΔΥ Αμαρουσίου, Δημόσια Νοσοκομεία, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 

ΕΟΔΥ , Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα, Κέντρο Ημέρας Alzheimer 
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4. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Section 1.30 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:  

 Εξοπλισμός δομών του Τμήματος με την παραλαβή των σχετικών αιτηθέντων 

ειδών στο πλαίσιο συμμετοχής του φορέα στην υλοποίηση της Πράξης 

«Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμου 

Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Προγράμμα 

«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». Συγκεκριμένα παρελήφθησαν : 2 Η/Υ και 1 πολυμηχάνημα 

για το Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο και 3 Η/Υ, 1 πολυμηχάνημα και 1 

κλιματιστικό για το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. 

 Συμμετοχή του Νομικού Προσώπου - Δήμου Αμαρουσίου στο Πρόγραμμα 

«Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου στη Δημόσια Υγεία» της Περιφέρειας 

Αττικής Π.Ε Βορείου Τομέα, μέσω τηλεδιασκέψεων με εκπρόσωπο την 

Προϊσταμένη του Τμήματος. Πραγματοποιήθηκαν 11 τηλεδιασκέψεις.  

 

Section 1.31 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 

 Συμμετοχή στελεχών του τμήματος στις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις του 

φορέα : α. για τον Εσωτερικό έλεγχο (22/4/2021). β. για το Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων GDPR (16/11/2021). 

 Συμμετοχή της Προϊσταμένης του Τμήματος στο «Πρόγραμμα εξ ’αποστάσεως 

κατάρτισης στον τομέα της προαγωγής και αγωγής υγείας στην κοινότητα», 

διάρκειας 20 ωρών, που διοργάνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής 

σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (Ιούνιος 

2021).  

 

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, καθώς και σε άτομα ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων, που είναι κάτοικοι ή δημότες Αμαρουσίου. 

Στο Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο, προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους το 
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2021, 17 γιατροί - 13 ειδικοτήτων. Στελεχώνεται από 2 Διοικητικούς υπαλλήλους ενώ 

για 11 μήνες ενισχύθηκε από υπαλλήλους ορισμένου χρόνου (1 ΔΕ Νοσηλευτών, 1 ΤΕ 

Φυσικοθεραπευτών), σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ.:16/2021, 106/2021 και 189/2021 

ανακοινώσεις προσλήψεων προσωπικού λόγω αναγκών αντιμετώπισης της 

πανδημίας covid 19. 

 

Section 1.32 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Ιατρική εξέταση ωφελουμένων από τους εθελοντές ιατρούς του Δημοτικού 

Κοινωνικού Πολυιατρείου, καθώς και χορήγηση συνταγών φαρμακευτικής αγωγής 

για υλοποίηση από το Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο.

 Παροχή υπηρεσιών μέτρησης πίεσης, σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων και 

ενεσοθεραπείας σε ωφελούμενους του Πολυιατρείου από νοσηλεύτρια της 

υπηρεσίας.

 Συνεργασία με τα διαγνωστικά κέντρα Βιοϊατρική και Biomedicin για τη δωρεάν 

παροχή αιματολογικών εξετάσεων σε άπορους και ανασφάλιστους πολίτες, 

ωφελούμενους του Δημοτικού Κοινωνικού Πολυιατρείου.

 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 Τοπικού Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών σε 

συνεργασία με τον σύλλογο «Όραμα Ελπίδας».

 Λειτουργία Κοινωνικού Οδοντιατρείου.

 

Κατόπιν των ειδικών συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία με τον covid-19, το 

Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο δεν πραγματοποίησε προγράμματα πρόληψης και 

προαγωγής υγείας στην κοινότητα και λειτούργησε με λιγότερα ιατρεία εθελοντών.  

Συνολικά απολογιστικά στοιχεία του Δημοτικού Κοινωνικού Πολυιατρείου 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα : 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2021 

 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ 

 
142 επισκέψεις 

79 χρήστες 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ,ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ, 

ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 
76 μετρήσεις 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

58 παραπεμπτικά 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 18 άτομα 

ΛΗΨΗ ΣΙΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

5 άτομα 

 

 

Section 1.33 ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 Πραγματοποιήθηκαν 2 δράσεις του προγράμματος δωρεάν Ψηφιακών 

Μαστογραφιών (8/7/21 & 16/12/21) για γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικά ομάδες, σε συνεργασία με την Κεντρική Δομή των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του 

Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και 

το Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου Μαστού  «Αγ. Ανάργυροι». 

 Υποστήριξη και επικοινωνία των τριών διαδικτυακών δράσεων της Κεντρικής 

δομής των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριμένα:   

 19/3/21 "Ενημέρωση/Ψυχο-εκπαίδευση για την κατάθλιψη: 

Κατηγορίες, συμπτώματα, αντιμετώπιση και συννοσηρότητα". 

 26/3/21 "Κατάθλιψη εν μέσω covid 19: Επιπτώσεις στις διαπροσωπικές 

σχέσεις - προσωπικές, επαγγελματικές - στην οργανική υγεία και 

οικονομικές συνέπειες. Ζώντας με την κατάθλιψη. Μορφές θεραπείας. 

Συμπτώματα εφόσον έχουμε νοσήσει από covid 19". 

 02/3/2021 "Κατάθλιψη - υποστήριξη φροντιστών". 

 

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. Το Κοινωνικό Φαρμακείο στελεχώνεται από 1 

Φαρμακοποιό και 1 Κοινωνική Λειτουργό και οι υπηρεσίες του παρέχονται μέσα από 

τη Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή 

Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου» η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. 

«Αττική 2014 – 2020» με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου, ενώ υποστηρίζεται στη 
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λειτουργία του και από το Νομικό Πρόσωπο ΟΚΟΙΠΑΔΑ. Το Δημοτικό Κοινωνικό 

Φαρμακείο απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που κατοικούν εντός των ορίων του 

Δήμου Αμαρουσίου και αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. 

Μέσα από τη λειτουργία του, άποροι, άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας 

ή απειλούνται από φτώχεια, άστεγοι, άτομα που στερούνται ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δωρεάν τα φάρμακα που 

χρειάζονται για τη θεραπεία τους. 

Section 1.34 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Διάθεση δωρεάν φαρμάκων στους δικαιούχους πολίτες κατόπιν ιατρικής 

συνταγής.

 Διερεύνηση των αναγκών ψυχοκοινωνικής στήριξης των ωφελουμένων καθώς και 

των οικογενειών τους.

 Διασύνδεση με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες προκειμένου να βελτιωθούν οι 

συνθήκες διαβίωσης των ατόμων και των οικογενειών τους και παραπομπή στις 

αρμόδιες    υπηρεσίες.

 Ενημέρωση για παροχές, επιδόματα, προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης κ.τ.λ.



Section 1.35  

Section 1.36 ΔΡΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Συνεργασία με Εκκλησίες του Δήμου για συγκέντρωση φαρμάκων και 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως 

Θεοτόκου Αμαρουσίου, είναι σταθερός χορηγός φαρμάκων από τις δωρεές 

πολιτών.

 Επικοινωνία, διασύνδεση και αποδοχή φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού 

από φαρμακοβιομηχανίες, τοπικά φαρμακεία, Κοινωνικά Φαρμακεία άλλων 

Δήμων, σχολεία, συλλόγους, φορείς, αλλά και πολίτες, για την κάλυψη αναγκών 

του Κοινωνικού Φαρμακείου.

 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 και ιδρύματα για την διάθεση φαρμάκων και 
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υγειονομικού υλικού.

 Συνεργασία με την ΜΚΟ Givement για ανταλλαγή φαρμάκων και 

παραφαρμακευτικού υλικού με άλλους φορείς, με στόχο τη διαρκή κάλυψη 

αναγκών.



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2021 

 
Σύνολο εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ωφελουμένων 

 
613 

Αριθμός νέων ωφελουμένων για το 2021 17 

 
 

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. Η υπηρεσία 

απευθύνεται σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου, κάθε ηλικίας. 

Το Κ.Ψ.Υ. στελεχώνουν 2 Ψυχολόγοι και 1 Σχολική Ψυχολόγος, ενώ ενισχύθηκε από 2 

υπαλλήλους ορισμένου χρόνου (ΠΕ Ψυχολόγων) μέσω της πρόσληψης  προσωπικού 

λόγω αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας covid 19  (διάρκειας 11 μηνών) και 

μέσω της ΣΟΧ 1 2020 προκήρυξης  (διάρκειας 8 μηνών) 

Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών, λόγω της πανδημίας covid-19, από τον Ιανουάριο 

έως και  το τέλος Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες δια ζώσης, τηλεφωνικές 

συνεδρίες, καθώς και συνεδρίες μέσω βιντεοκλήσης, πάντα με την σύμφωνη γνώμη 

των ωφελούμενων και τηρουμένων όλων  των κανόνων σχετικά με την προστασία 

προσωπικών δεδομένων (GDPR). Προκειμένου να   εξασφαλίζονται τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας ωφελούμενων και προσωπικού (μέγεθος  αίθουσας, αποστάσεις, 

φυσικός αερισμός) οι δια ζώσης συνεδρίες, πραγματοποιήθηκαν σε  κατάλληλη 

αίθουσα του κεντρικού ΚΑΠΗ, το οποίο βρισκόταν σε αναστολή λειτουργίας. Από το 

τέλος Σεπτεμβρίου, οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε νέο ειδικό χώρο, μετά από 

παραχώρηση διαμερίσματος από τον Δήμο Αμαρουσίου στο ΝΠΔΔ Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α για 

χρήση του από τις κοινωνικές υπηρεσίες. 
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Section 1.37 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

 Αξιολόγηση ψυχολογικών και συναισθηματικών δυσκολιών παιδιών, 

εφήβων και ενηλίκων.

 Βραχεία συμβουλευτική υποστήριξη σε επίπεδο ατόμου, ζεύγους και 

οικογένειας.

 Συμβουλευτική γονέων.

 Αξιολόγηση δυσκολιών στην μάθηση, καθώς και ψυχομετρική 

αξιολόγηση παιδιών και                      εφήβων.

Συνολικά απολογιστικά στοιχεία του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα : 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2021 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ Κ.Ψ.Υ. Αριθμός 
Συνεδριών 

Γενικό Ιστορικό 82 

Ατομική Συμβουλευτική 306 

Ατομική Συμβουλευτική (βιντεοκλήση) 30 

Ατομική Συμβουλευτική (τηλεφωνικά) 117 

Γονεϊκή Συμβουλευτική 63 

Γονεϊκή Συμβουλευτική (τηλεφωνικά) 4 

Γονεϊκή Συμβουλευτική (βιντεοκλήση) 27 

Συμβουλευτική ζεύγους 9 

Οικογενειακή Συμβουλευτική 3 

Ψυχομετρική & Μαθησιακή Αξιολόγηση 12 

Διερευνητική συνάντηση 19 

Αξιολόγηση  Εφήβου 17 

Συμβουλευτική Εφήβου 35 

Συμβουλευτική Εφήβου (βιντεοκλήση) 65 

Άμεση συμβουλευτική - κατεύθυνση 190 

Ακυρώσεις συνεδριών 27 

Δεν προσήλθαν 12 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΨΥ 979 
  

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ 34 

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 8 
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ         1021 

AΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ         341 
 
 

Section 1.38 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Συμβουλευτική στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς 

Συνεχίστηκε η συνεργασία ειδικών του Κ.Ψ.Υ. με τις παιδαγωγούς και τους γονείς, 

μετά από αίτημά τους. Πραγματοποιήθηκαν από τις παιδαγωγούς απευθείας 

παραπομπές στο Κ.Ψ.Υ., παιδιών και οικογενειών οι οποίοι χρειάζονταν αξιολόγηση 

και συμβουλευτική από ειδικούς. 

Πρόγραμμα συμβουλευτικής παρέμβασης στα σχολεία Α’ Βάθμιας & Β’ Βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Η υπηρεσία δέχθηκε αιτήματα από διευθυντές και εκπαιδευτικούς Α’Βάθμιας και 

Β’Βάθμιας εκπαίδευσης για θέματα που αφορούν τα σχολεία και τον ρόλο τους, καθώς 

και παραπομπές μαθητών και οικογενειών. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 

διασύνδεσης και συνεργασίας με την Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου και τον 

Διευθυντή του 4ου Γυμνασίου. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν από ψυχολόγο της υπηρεσίας Βιωματικές 

Συναντήσεις ανά τμήμα με τους μαθητές της Α' & Β' Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου, 

στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με θέμα: "ΕΓΩ των εφήβων-Αυτογνωσία" 

μετά από αίτημα της διευθύντριας του σχολείου. 

Επίσης, κατόπιν αιτήματος του Δ/ντη και του διδακτικού προσωπικού της 

Επαγγελματικής Σχολής Συγγρού (ΕΠΑΣ Συγγρού) συνεχίστηκε το πρόγραμμα 

συμβουλευτικής των καθηγητών και σπουδαστών της σχολής, από ψυχολόγο της 

υπηρεσίας.  Πραγματοποιήθηκαν 8 συναντήσεις. Στα πλαίσια της συνεργασία μας 

πραγματοποιήθηκε Βιωματική Συνάντηση με σπουδαστές της Σχολής με θέμα: 

«Τεχνικές Ενδυνάμωσης για τη διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας» 

(11/11/2021). 

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης στα ΚΑΠΗ 

Ψυχολόγος της υπηρεσίας πραγματοποίησε 34 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής, 

στο χώρο του κεντρικού ΚΑΠΗ. Το πρόγραμμα απευθυνόταν στα μέλη των ΚΑΠΗ. 

Εκδήλωση στην κοινότητα 

Συμμετοχή της υπηρεσίας στην Διαδικτυακή εκδήλωση της Δημοτικής Επιτροπής 
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Παιδείας "Ψυχική Υγεία και κορωνοιός: Μέσα από τα μάτια εκπαιδευτικών-γονέων-

μαθητών." με ομιλία ψυχολόγου της υπηρεσίας με θέμα: "Το αποτύπωμα της 

πανδημίας στις ψυχές των παιδιών και των εφήβων. Πώς αντέχουμε στην κρίση."

 (01/03/2021). 

 

Section 1.39 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Η υπηρεσία αποτελεί φορέα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ψυχολογίας του 

Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Το 2021 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την έναρξη πρακτικής άσκησης μιας 

φοιτήτριας. 

 Παρουσία ψυχολόγου της υπηρεσίας στην εναρκτήρια εκδήλωση 

"Ευρωπαϊκή Συμμαχία κατά της Κατάθλιψης EAAD-Best" της ΕΠΑΨΥ. 

 Παρακολούθηση σεμιναρίου εκπαίδευσης της Προϊσταμένης του τμήματος 

για τη χρήση της ελληνικής έκδοσης της "Κλίμακας Νοημοσύνης για Παιδιά 

WISC-VGR – Wechsler Intelligence Scale for Children-Fifth Edition", από την 

Μοτίβο Αξιολόγηση (Σεπτέμβριος 2021)   

 

Section 1.40 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.

 Την Κοινοτική Υπηρεσία Παιδιών & Εφήβων του Κ.Ψ.Υ. Χαλανδρίου-Αγίας 

Παρασκευής, για την ψυχομετρική αξιολόγηση μαθητών στην υπηρεσία μας 

και την αποστολή των αποτελεσμάτων στην κοινοτική υπηρεσία, καθώς και 

για την παραπομπή παιδιών και εφήβων 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 
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κακοποιημένων   γυναικών.

 Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

 Το ΠΕΔΥ Αμαρουσίου.



Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις διασύνδεσης με εκπροσώπους των 

εξής φορέων: Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό του Ξενώνα Βρεφών SOS, 

Κοινωνική Λειτουργό ΕΠΑΨΥ. 

 

4.4. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΙΜΑΤΟΣ  

Το 2021 διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν τρεις (3) Εθελοντικές Αιμοδοσίες και 

συγκεντρώθηκαν συνολικά 754 μονάδες αίματος. Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος 

δέχθηκε 318 αιτήσεις για κάλυψη μονάδων αίματος οι οποίες ικανοποιήθηκαν στο 

σύνολό τους με την κάλυψη 486 φιαλών αίματος. 

 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ 2021 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

Φεβρουάριος 2021 249 φιάλες 
Ιούνιος  2021 246 φιάλες 
Σεπτέμβριος  2021 259 φιάλες 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
754 φιάλες 

 

Section 1.41 ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 Για την υλοποίηση των Αιμοδοσιών πραγματοποιήθηκαν ενέργειες ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης του κοινού που περιλάμβαναν: τηλεφωνική ενημέρωση 

εθελοντών αιμοδοτών, αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε σχολεία, 

συλλόγους και συνεργαζόμενους φορείς, ανάρτηση αφισών στο εμπορικό κέντρο 

του Αμαρουσίου, σε σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς, εξωραϊστικούς, αθλητικούς και 

πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου, σε Εκκλησίες, στις υπηρεσίες του Δήμου, στο 

Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

προβολή σχετικού σποτ σε οθόνες του Δημαρχείου και σε οχήματα της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας.

 Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών για την εξασφάλιση χορηγιών σχετικά 
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με την υποστήριξη των Αιμοδοσιών.

 

Section 1.42 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Το 2021 συστάθηκε τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διαχείρισης Αίματος σύμφωνα 

με την με αρ.58/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., όπως 

προβλέπει το άρθρο 9, παράγραφοι 2&3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής 

Τράπεζας Αίματος του ΝΠΔΔ. 

 

4.5. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ALZHEIMER   

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών σε συνεργασία με τον 

Δήμο Αμαρουσίου λειτουργεί από 1/11/2012 το Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια.  

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.  

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου αποτελείται από  Νευρολόγο, Ψυχολόγους,  

Κοινωνική λειτουργό,  Φυσικοθεραπεύτρια, Νοσηλευτή και  διοικητική υπάλληλο, 

καθώς και μια εκπαιδευμένη ομάδα εθελοντών. Όλες οι παροχές του Κέντρου Ημέρας 

παρέχονται δωρεάν. Η διασύνδεση με τις υπάρχουσες δομές και κυρίως τα ΚΑΠΗ του 

Δήμου Αμαρουσίου βοηθά στην υλοποίηση των προγραμμάτων.  

Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού του Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου 

καλύπτεται από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ψυχαργώς»,  ενώ η κτιριακή υποδομή  καθώς και οι λειτουργικές 

δαπάνες καλύπτονται από το 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 

 Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 

 Ομάδες πρόληψης  

 Ψυχοεκπαίδευση, συμβουλευτική και ενημέρωση των φροντιστών 
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 Ενημέρωση της κοινότητας – Αγωγή υγείας – Δράσεις στην κοινότητα 

 Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας/φοιτητών/σπουδαστών 

 Ερευνητική δραστηριότητα 

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών 

με την συνεργασία του Δήμου  Αμαρουσίου – Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., πραγματοποιούν μελέτη 

με τίτλο «Νευροεκφυλιστικές και άλλες νευρολογικές νόσοι στον Ελληνικό πληθυσμό 

– Συχνότητες και Παράγοντες κινδύνου». Η μελέτη περιλαμβάνει: ιατρική – 

νευρολογική εξέταση, νευροψυχολογική αξιολόγηση και βασικές εργαστηριακές 

εξετάσεις αίματος. Όλες οι εξετάσεις παρέχονται δωρεάν και πραγματοποιούνται στο 

χώρο του Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου για άτομα με άνοια. Το αρχικό δείγμα αφορά 

σε 530 άτομα και αυτήν την περίοδο πραγματοποιείται η φάση της 3ης αξιολόγησης. 

Οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν επανέλεγχο με νευρολογική και 

νευροψυχολογική αξιολόγηση των γνωστικών τους λειτουργιών καθώς έχει 

ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα των 6 ετών από την πρώτη αξιολόγηση και των 3 

ετών από τη δεύτερη αξιολόγηση. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Πραγματοποίηση ομιλιών6 στα πλαίσια του προγράμματος διαδικτυακής 

εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας για το Κέντρο Ημέρας Λάρισας, από τα 

στελέχη του Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021). 

 Συμμετοχή του Κέντρου στο διαδικτυακό σεμινάριο για φροντιστές ατόμων με 

άνοια με θέμα «Covid-19 και άνοια» που διοργάνωσε η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 

στα πλαίσια  της ημέρας φροντιστή με ομιλήτριες την κα.  Ελένη Γιαμαρέλλου, 

Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ – Λοιμωξιολόγος και την πρόεδρο της εταιρείας 

Παρασκευή Σακκά. (Φεβρουάριος 2021) 

 Πραγματοποίηση διαδικτυακής ομιλίας με θέμα «Διαχείριση συμπεριφορικών και 

ψυχολογικών συμπτωμάτων στην άνοια», από την επιστημονικά υπεύθυνη του 

                                                 
6 Με θέματα : «Υπηρεσίες για φροντιστές  για άτομα με άνοια στο κέντρο ημέρας», «Ψηφιακός 
Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του κέντρου ημέρας», «Η λειτουργία του Ιατρείου Μνήμης», «Ο ρόλος του 
Κοινωνικού Λειτουργού   σε ένα κέντρο ημέρας». 
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Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου, στα πλαίσια του προγράμματος Διασύνδεσης 

Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου για άτομα με άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη 

ηλικία. (Ιούνιος 2021) 

 Διαδικτυακή συνάντηση όλων των Συμβουλευτικών Σταθμών  για την Άνοια. Τα 

θέματα που συζητήθηκαν ήταν «οι δράσεις για την άνοια στην περίοδο της 

πανδημίας και αξιολόγηση των πράξεων». Στη συνάντηση συμμετείχαν η  

Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και η επιστημονικά υπεύθυνη του 

Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου. (Οκτώβριος 2021) 

 

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ALZHEIMER 

Στην εποχή της πανδημίας Covid-19, τα άτομα με άνοια και τα άτομα τρίτης ηλικίας 

γενικότερα είναι ευπαθείς ομάδες και έπρεπε να παραμένουν όσο γίνεται περισσότερο 

στα σπίτια τους. Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών προκειμένου να ικανοποιήσει την 

πληθώρα των αιτημάτων και αναγκών των ατόμων με άνοια και των φροντιστών 

τους διαμόρφωσε διαδικτυακές δράσεις.  

Συγκεκριμένα στο Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες 

συμβουλευτικής φροντιστών ομαδικές και ατομικές μέσω τηλεφώνου, skype και 

webex. Επίσης πραγματοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές ψυχοκοινωνικές 

παρεμβάσεις μέσω webex  όπως νοητική ενδυνάμωση, νοητικό παιχνίδι  και σωματική 

άσκηση. Δημιουργήθηκαν θεραπευτικές ομάδες 5 ατόμων και πραγματοποιήθηκαν 

δια ζώσης ατομικές υποστηρικτικές συνεδρίες. Συνεχίστηκε το πρόγραμμα 

διασύνδεσης του  Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου για την άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την 

τρίτη ηλικία σε απομακρυσμένους δήμους της Αττικής. 

 

 

Συνολικά απολογιστικά στοιχεία του Κέντρου Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ALZHEIMER ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 
 

  
 

Χρήστες (1) 

 

Επισκέψεις 
στο Ιατρείο 
μνήμης (2) 

Ατομικές 
Συνεδρίες  (3) 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 286 49 316 1119 1678 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 189 93 191 1167 1718 

ΜΑΡΤΙΟΣ 286 181 224 1275 1971 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 208 162 143 1425 2017 

ΜΑΪΟΣ 214 149 128 1260 1877 

ΙΟΥΝΙΟΣ 257 209 140 1417 2117 

ΙΟΥΛΙΟΣ 214 174 124 1074 1706 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 235 91 120 268 664 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 285 220 94 1274 1958 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 317 241 113 1798 2464 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 332 238 72 1965 2618 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 261 165 47 1714 2244 

ΣΥΝΟΛΟ 1233 (4) 1972 1712 15756 23032 

Υποσημειώσεις:  
(1) : Το σύνολο των ωφελούμενων κάθε μήνα 
(2) : Ν/Ψ + ιατρική εκτίμηση + FU 
(3) : Συνεδρίες Συμβουλευτικής και Ψυχοεκπαίδευσης 
(4) :  Ωφελούμενοι ως μονάδες 

 

 

5. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                           
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 και πολύτεκνες οικογένειες, ζεύγη 

που τελούν σε διάσταση ή  βρίσκονται  σε  διαζύγιο, 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. 

Ιδιαίτερα για το 2021 η λειτουργία του Γραφείου προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες 

συνθήκες της πανδημίας covid 19. 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
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 Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική  υποστήριξη 

 Διενέργεια κοινωνικών ερευνών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 

 Διεκπεραίωση εισαγγελικών εντολών, σε συνεργασία με την Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Ανηλίκων  και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ακροάσεων 

 Διαδικασία έγκρισης εισαγωγής περιστατικών σε κλινικές ΕΟΠΠΥ (χρόνιων 

παθήσεων, ανιάτων κτλ) καθώς και σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 

 Επιτόπιες έρευνες αστέγων 

 Καθοδήγηση και διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες σε τοπικό και υπερ-τοπικό 

επίπεδο  

 Ενημέρωση για παροχές, επιδόματα, προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης 

κ.τ.λ. 

 Διάθεση νωπών τροφίμων και μακράς διαρκείας μέσω του «Κοινωνικού 

Παντοπωλείου» και σίτιση μέσω του «Κοινωνικού Συσσιτίου» 7 

 Διάθεση ειδών ένδυσης και υπόδησης, λευκών ειδών, παιχνιδιών, ειδών 

βρεφοανάπτυξης, σχολικών ειδών κ.τ.λ. μέσω της «Γωνιάς Προσφοράς & 

Αλληλεγγύης» 

 Υλοποίηση προγράμματος παροχής υπηρεσιών κοινωνικού φροντιστηρίου, σε 

συνεργασία με τοπικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης, για 

την φοίτηση με δωρεάν ή μειωμένα δίδακτρα παιδιών από οικογένειες με 

κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες. 

 Συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης πόρων 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής 

συνδρομής (ΤΕΒΑ). 8 

 Καταγραφή, συλλογή και διανομή επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών από πολίτες 

του Αμαρουσίου σε ωφελούμενους του Γραφείου. 

                                                 
7 Από τον Ιούνιο του 2018 οι υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου –  Συσσιτίου παρέχονται μέσα 
από τη Πράξη  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, 
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου»  η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Αττική  2014 – 2020» με 
δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου ενώ υποστηρίζονται επιπρόσθετα στη λειτουργία τους και από το 
Νομικό Πρόσωπο ΟΚΟΙΠΑΔΑ. 
8 Το Πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας για 
τους απόρους (ΤΕΒΑ) υλοποιείται μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Βορ. Τομέα «Αμάλθεια» με 
δικαιούχο – leader το Δήμο Αμαρουσίου.  Ο Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. σε συνεργασία με Αυτοτελές Γραφείου 
Προγραμματισμού και Αξιοποίησης πόρων του Δήμου υποστηρίζει  την διαδικασία της εκάστοτε 
διανομής ειδών υλικής συνδρομής με τη διάθεση του προσωπικού του. 
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 Πληροφόρηση και προώθηση των πολιτών στις κοινωνικές δομές διασύνδεσης, 

παραπομπή των ωφελούμενων σε κρατικούς και άλλους φορείς. 

 Επιμέλεια, συντονισμός και συνεργασία με το Τμ. Προστασίας Ηλικιωμένων –

ΚΑΠΗ, για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών προστασίας των 

αστέγων της πόλης στο πλαίσιο καταστάσεων επιφυλακής λόγω έκτακτων 

καιρικών φαινομένων (ψύχος- καύσωνας), όπως διάθεση θερμαινόμενων χώρων, 

εξοπλισμός τους με κρεβάτια – κλινοσκεπασμάτα, παροχή τροφής και 

εμφιαλωμένων νερών κ.α.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2021 

ΔΡΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΕΙΔΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Διεκπεραίωση εισαγγελιών παραγγελιών 45 

Εισαγωγές περιστατικών σε κλινικές ΕΟΠΠΥ 4 

Εισαγωγές περιστατικών σε «Μονάδες 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης» 

6 

Διαδικασία ανανέωσης παραμονής ωφελούμε- 
νων σε «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» 

8 

Επιτόπιες έρευνες αστέγων 10 

Κατ’ οίκον επισκέψεις & επιτόπιες αυτοψίες 25 

Πρόγραμμα δωρεάν φοίτησης ή μειωμένου 
κόστους σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών και 
μέσης εκπαίδευσης για οικογένειες  

 Καταγράφηκαν: 52 αιτήματα 
 Ικανοποιήθηκαν: 51 
 Δεν ικανοποιήθηκαν: 1 (λόγω μη εύρεσης θέσης) 
  Συνεργάστηκαν: 25  φροντιστήρια 
 

Οικονομική ενίσχυση από δωρεές σε ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες 

Δόθηκε  έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 45 πολίτες . 
Συνολικό ποσό 8.182,96 ευρώ  

Σύνολο διεκπεραίωσης υποθέσεων     169 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 

 

Σύνολο  νέων αιτημάτων για εγγραφή στο 
κοινωνικό παντοπωλείο-συσσίτιο 

49 νέα αιτήματα για εγγραφή 

Γεύμα Αγάπης- Κοινωνικό Συσσίτιο 
3180 μερίδες φαγητού (κατά μέσο όρο) διανέμονταν 
μηνιαίως στους ωφελούμενους   
 

Κοινωνικό παντοπωλείο  

Το κοινωνικό παντοπωλείο διένειμε τρόφιμα μακράς 
διάρκειας, κατά μέσο όρο σε : 
 698 άτομα το μήνα (100 οικογένειες το μήνα) και 
 1300 πακέτα σε οικογένειες το χρόνο 
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Επιπλέον  έκτακτη διάθεση:  
 Διανομή φρέσκων ψαριών μέσω της προσφοράς της 

ιχθυόσκαλας Κερατσινίου σε 541 ωφελούμενους,  
ιδρύματα και ενορίες 

 Κρεατικά: 211 οικογένειες  
 Σχολικά είδη:58 οικογένειες 
 Πακέτα με προϊόντα Nestle: 180 οικογένειες 

Προσφορά ειδών από ιδιώτες & διάθεση ειδών 
από τη Γωνιά Προσφοράς & Αλληλεγγύης  

Παρέλαβαν επίσης: 
1) 534 ωφελούμενοι  είδη ένδυσης 
2) 20 ωφελούμενοι  είδη βιώσιμης ανάπτυξη 
Διανεμήθηκαν σε ωφελούμενους από δωρεές: 

        1)  41  έπιπλα γραφείου 
        2)  15 καρότσια παιδικά 
        3)  17 καρεκλάκια αυτοκινήτου 
        4)  3 κούνιες παιδικές 
        5)  13 ποδήλατα 
        6)  5 συμβατικά  κρεβάτια με στρώμα 
        7) 3 ψυγεία 
        8) 3 πλυντήρια ρούχων 
        9) 2 κουζίνες 
       10) 7 αναπηρικά αμαξίδια 

Έκτακτη διανομή εν όψει εορταστικών  
περιόδων 
 

 Εν όψει του εορτασμού των Χριστουγέννων  
διανεμήθηκαν έξτρα πακέτα  γλυκισμάτων σε 200 
οικογένειες 

 Δωροεπιταγές Χριστουγέννων σε 189 
ωφελούμενους 

 Εν όψει του εορτασμού του Πάσχα διανεμήθηκαν 
έξτρα πακέτα τροφίμων σε 358 ωφελούμενους 

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

          558 άτομα δικαιούχων ΤΕΒΑ του Αμαρουσίου 

Διανομή ειδών υλικής συνδρομής 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους διανεμήθηκαν με την 
υποστήριξη και του Ν.Π. κατά μέσο όρο είδη υλικής 
συνδρομής,  μακράς διάρκειας και νωπών τροφίμων  
σε : 
 1569 ωφελούμενους των εταίρων της 

Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Β. Τομέα 
«Αμάλθεια» 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ  
 

Κέντρο Ημέρας ΕΠΑΨΥ 
Πρόγραμμα κατ’ οίκον παρέμβασης για   υποστήριξη της 
παραμονής στην κοινότητα ψυχικά ασθενών 

 
ΔΙΚΕΨΥ 
 

Πρόγραμμα μακροχρόνιας ψυχολογικής υποστήριξης 
παιδιών και εφήβων  

Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Αμαρουσίου 
Συμμετοχή από την Κοινωνική Λειτουργό -Προϊσταμένη 
του Τμήματος 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών- Τμήμα 
Ανηλίκων -Ακροάσεων 

Εκτέλεση εισαγγελικών εντολών  
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Σχολεία Α/Βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 
Αμαρουσίου, Δήμων Αττικής και επικράτειας 

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

 Διασύνδεση στην διεκπεραίωση ερευνών, κατόπιν 
εισαγγελικής εντολής  στα πλαίσια Κοινωνικής 
Εργασίας στην κοινότητα. 

 Συνεργασία με σχολεία Πρωτ/μιας και Δευ/μιας 
εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωση και 
καθοδήγηση των σχολικών μονάδων σχετικά με 
θέματα ανηλίκων . 

Κοινωνικές Υπηρεσίες Νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων και δήμων, Περιφέρεια,  Αστυνομικά 
τμήματα, Άμεση δράση, Ασφάλεια,  Ψυχιατρικές 
κλινικές δημοσίου, επαφές με ιδιώτες 
Ψυχολόγους, Παιδοψυχίατρους, ΜΚΟ, Το 
Χαμόγελο του Παιδιού, Συμβουλευτικό Κέντρο 
Γυναικών Χαλανδρίου, Ιατροπαιδαγωγικά 
κέντρα, Μονάδες διαχείρισης κλινών ΕΟΠΥ, 
ΜΨΑ, Σ.Υ.Δ.  κ.α. 

 Στα πλαίσια καταγραφής, παραπομπής, διασύνδεσης 
και εξυπηρέτησης περιστατικών. 

 Στα πλαίσια παραπομπής, παθολογικής εξέτασης, 
ψυχιατρικής εξέτασης, Νομικής υποστήριξης. 

Συνεργασία με τις ενορίες της πόλης 
Στα πλαίσια δικτύωσης και εξυπηρέτησης περιστατικών, 
ιδιαίτερα σε θέματα σίτισης 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ  - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

LEXINET, ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ , ΚΑΛΟΒΡΕΝΤΗ ΑΛΕΞΙΑ, 
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ -
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΝΑ, 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ, 
ΡΟΥΜΠΟΥ,  ΜΠΙΡΗΣ- ΡΕΪΣΗΣ- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, 
ΤΑΡΑΛΑ, ΠΑΣΤΡΑΣ, SO EASY, ΓΡΑΨΑΣ, ΕΝ 

ΓΝΩΣΕΙ 

ΑΚΑΔΗΜΟΣ, ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, ΑΛΦΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ, ΟΡΟΣΗΜΟ,  ΠΗΓΑΣΟΣ , ΕΨΙΛΟΝ, ΩΘΗΣΗ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, NESTLE, ΗΛΙΟΣ, ΑΦΟΙ ΜΑΚΡΗ Ο.Ε., ΜΥ ΜΑΡΚΕΤ, ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ, ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, IG NATURES PRIMEFOODS ΕΠΕ, AEGEAN AIRLINES, TOYOTA HELLAS  S.A, AGRINO, 

CAPTAIN SPICES, ASTRA ZENECA, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., LIDL  ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ, AVIN 

INERNATIONAL LTD, SIMPLY FOOD Ε.Π.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ, DELIFRANCE HELLAS  Α. Ε, METRO AEBE, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΔΑΚΟΣ, ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ,ΓΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ, AB SHOP & GO, ΜΠΕΙΖΙΛ Α.Ε. , ΛΟΥΞ 

ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 3Ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ,  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΆΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΩΡΟΥ» & ΛΑΚΑΣ ΚΟΤΤΟΥ,  
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΜΚΕ ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ, ΜΚΟ 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ, ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» ,ΈΝΩΣΗ  «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»,  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ,  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΕΩΝ, ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ,  Ι 

ΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΕ, ΚΑΨΙΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ», 7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
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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 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 και στελεχώνεται 

από 1 Κοινωνική Λειτουργό, 1 Νοσηλεύτρια  και  3 Οικογενειακούς  βοηθούς. 

              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2021 

Σύνολο εγγεγραμμένων ωφελούμενων στο μητρώο  80 

Καινούρια περιστατικά έτους 2021 17 

Εξυπηρέτηση πολιτών σε συνεργασία με την Πολιτική 
Προστασία λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών 

12 

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Το Γραφείο διασυνδέεται με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και ιδρύματα, το ιατρικό 

προσωπικό του ΠΕΔΥ, τα Νοσοκομεία, Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, Περιφέρεια Αγ. 

Παρασκευής, Φυσικοθεραπευτήριο ΠΕΔΥ Αμαρουσίου, Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ, 

Κέντρο Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου καθώς επίσης και σε άλλες υπηρεσίες Υγείας 

και Πρόνοιας. Πραγματοποιούνται επίσης συνοδείες των ωφελούμενων στον ΕΟΠΥ, 

ιδιωτικά και δημόσια ιατρεία και ΔΕΚΟ, εφορία και τράπεζες. 

 

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 
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από 1 Κοινωνική Λειτουργό  (υπεύθυνη και των 2 προγραμμάτων), 1 Νοσηλευτή, 2 

Οικογενειακούς βοηθούς, 1 Οδηγό.  

                       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ » 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2021 

Σύνολο εγγεγραμμένων ωφελούμενων στο 
μητρώο 

40 

Καινούρια περιστατικά έτους 2021 7 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 

Ωφελούμενοι που εξυπηρετήθηκαν: 88 άτομα 
Παρεχόμενες υπηρεσίες Επισκέψεις 

Αγορά τροφίμων, φαρμάκων και πληρωμή 
λογαριασμών 

944 

Νοσηλευτική κάλυψη 144 
Σύνολο 1088 

 
Ωφελούμενοι που έχρηζαν ιδιαίτερης νοσηλευτικής &οικ. φροντίδας  * 

Αριθμός ωφελούμενων Παρεχ. υπηρεσία Επισκέψεις 

1 
Νοσηλευτική φροντίδα 24 

Οικογενειακή φροντίδα 240 

 
(*) Λόγω έλλειψης άμεσου υποστηρικτικού περιβάλλοντος κρίθηκαν αναγκαίες οι καθημερινές 
επισκέψεις των νοσηλευτών και των οικογενειακών βοηθών. Προσφέρθηκαν, τηρώντας πάντα τα 
πρωτοκόλλα, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής και οικογενειακής φροντίδας με απώτερο σκοπό 
την αποφυγή νοσηλείας και ιδρυματοποίησης τους. 
 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  COVID 19 

 

Κατά την διάρκεια της πανδημίας υπηρεσίες των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι 

και Κοινωνική Μέριμνα παρέχονταν όχι μόνο σε εγγεγραμμένους ωφελούμενους των 

προγραμμάτων, αλλά και σε όσους κατοίκους της πόλης είχαν ανάγκη. Προτεραιότητα 

δόθηκε στα μοναχικά άτομα και σε άτομα χαμηλού οικονομικού εισοδήματος που 

βρέθηκαν σε κατάσταση ανάγκης  τις περιόδους της καραντίνας και της πανδημίας 

γενικότερα. 

 

Την περίοδο έξαρσης των κρουσμάτων λειτούργησε γραμμή πληροφοριών – 

καταγραφής αιτημάτων πολιτών, όπου  καταγράφηκαν 72 κλήσεις κατοίκων του 

Δήμου Αμαρουσίου που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, (ηλικιωμένοι και μοναχικά 



Δημόσιος Απολογισμός Έτους 2021 
 

- 48 - 

άτομα που βρίσκονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου και στερούνται άμεσου 

οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος) .  

 

Σύνολο ατόμων που εξυπηρετήθηκαν: 72 άτομα 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες Επισκέψεις 

Αγορά τροφίμων, φαρμάκων, πληρωμές ΔΕΚΟ 10 

Κοιν. φαρμακείο, Κοινωνικό παντοπωλείο, κατ’ οίκον γεύμα 13 
Ενημέρωση για κοινωνικές παροχές 17 

Συνταγογράφηση,   Φαρμακεία  ΕΟΠΥΥ, ενεσοθεραπεία 101 
Σύνολο Παρεχομένων υπηρεσιών 141 

 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. 
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2.ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 103 της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Τ.Α’) 

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»,  

 τη με αριθ. 8440/24.02.2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑ & ΗΔ με θέμα «Καθορισμός 

λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 

αυτωx ν», ΦΕΚ 318/2011,Τ.Β ,́ 

 τη με αριθ. οικ. 1940/2018  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, περί 

Τροποποιxηση της αριθ. 8440/2011 (Β  ́ 318) υπουργικηx ς αποx φασης 

«Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 

θεμάτων αυτών», ΦΕΚ  310/2018,Τ.Β’, 

 τη με αριθ.  63967/2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, περί 

Τροποποίησης της με αριθ. 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 

αυτών» (Β' 318), ΦΕΚ 3537/2019,Τ.Β’.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου έλαβε : 

1. την υπ  ́ αριθμοx  71/2011 αποx φαση, που αφοραx  στην συγχωx νευση των 

υφιστάμενων σχολικών επιτροπών στη νέα Σχολική Επιτροπή και τον ορισμό 

των μελών αυτής, 

2. την υπ  ́ αριθμοx  138/2011 αποx φαση, που αφοραx  στη συγχωx νευση – 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 1318/2011 τ. β’), 

3. την υπ  ́ αριθμοx   372/2019 αποx φαση του Δημοτικουx  Συμβουλιxου περιx 

τροποποίησης της συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική 

Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» (ΦΕΚ 4314/2019,τ. β’) 
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4. την υπ΄ αριθμοx  250/2021 αποx φαση, που αφορά στον ορισμό μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου του 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 η κα Λέκκα Φανή. 

Την περίοδο από 01/01/2021 έως 31/12/2021, πραγματοποιήθηκαν δέκα εννέα (19) 

συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής και εκδόθηκαν εκατό σαράντα δύο (142) 

αποφάσεις. 

Τα απολογιστικά στοιχεία της περιόδου 1/1/2021-31/12/2021 έχουν ως εξής: 
 
 

ΕΣΟΔΑ 

1 Έσοδα από επιχορηγήσεις-ΚΑΠ 711.607,56€ 

2 Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας 1.939,83€ 

3 Λοιπά έσοδα 6.720,80€ 

4 Χρηματικά υπόλοιπα προηγούμενου έτους 170.884,85€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 891.153,04€ 
 

ΕΞΟΔΑ 

1 Συντηρήσεις-επισκευές 329.790,81€ 

2 Αμοιβές τρίτων 48.648,93€ 

3 Παροχές τρίτων(ενοίκια,ρεύμα,τηλ/νίες κλπ) 131.259,67€ 

4 Θέρμανση 77.414,23€ 

5 Λοιπές δαπάνες(γραφική ύλη,αναλώσιμα κλπ) 142.644,97€ 

6 Αγορές παγίων 71.150,01€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 800.908,62€ 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ  2022 90.244,42€ 
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3.ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠAΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΕΣΟΔΑ 

1 Έσοδα από επιχορηγήσεις-ΚΑΠ 734.993,17€ 

2 Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας 18.245,67€ 

3 Λοιπά έσοδα 2.695,82€ 

4 Χρηματικά υπόλοιπα προηγούμενου έτους 362.689,09€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.118.623,75€ 
 

ΕΞΟΔΑ 

1 Συντηρήσεις-επισκευές 330.624,98€ 

2 Αμοιβές τρίτων 16.088,93€ 

3 Παροχές τρίτων(ενοίκια, ρεύμα, τηλ/νίες  κλπ) 141.551,12€ 

4 Θέρμανση 69.487,77€ 

5 Λοιπές δαπάνες(γραφική ύλη, αναλώσιμα κλπ) 123.579,05€ 

6 Αγορές παγίων 92.954,64€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 774.286,49€ 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ  2022 344.337,26€ 
 


