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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

H Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής,  μέσα στις  δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που

διανύουμε, αποτελεί ένα ευρύτατο δίχτυ προστασίας των κατοίκων από τις δυσμενείς συνέπειες

της  φτώχειας  και  του  κοινωνικού  αποκλεισμού.  Μέσα  από  προγράμματα  συμβουλευτικής

υποστήριξης, κοινωνικής εργασίας, πρόληψης και υγειονομικής φροντίδας, κατ΄οίκον βοήθειας,

προστασίας  των ηλικιωμένων καλύπτει  μεγάλη  ποικιλία  πληθυσμιακών ομάδων με  καινοτόμες

υπηρεσίες. Περιλαμβάνει τρία τμήματα: 

 το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας,

  το Τμήμα Εφαρμογής Κοινωνικών Προγραμμάτων και Κοινωνικής Προστασίας 

  το Τμήμα ΚΑΠΗ   

 Κοινωνική Μέριμνα  Καματερού – Προγράμματα  Κατ΄οίκον Βοήθειας.  

Επιστημονική  Ομάδα.  To προσωπικό  της  Δ/νσης  Κοινωνικής  Πολιτικής  στελεχώνει  την

Κοινωνική Υπηρεσία καθώς και τα  7 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας  που λειτουργούν στην  πόλη

και απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 

 Ψυχολόγος (1)

 Κοινωνικοί Λειτουργοί (6)

 Εργοθεραπεύτριες (2)

 Φυσικοθεραπευτές (2)

 Νοσηλεύτριες (3)

 Οικογενειακοί  Βοηθοί  (4)

 Διοικητικοί  Υπάλληλοι (6)  

Στο Πρόγραμμα  Κοινωνικής  Μέριμνας – Κατ΄οίκον Βοήθειας  εργάζονται 

 Κοινωνικοί  Λειτουργοί  (3)

 Ψυχολόγος  (1) 

 Νοσηλεύτριες  (3)

 Οικογενειακοί Βοηθοί  (4)

Επιπλέον με σύμβαση ορισμένου  χρόνου  απασχολούνται οι  κάτωθι: 

 Ψυχολόγος 

Ειδικότερα  το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας είναι το ακόλουθο: 





1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το  Γραφείο ψυχολογικής υποστήριξης  λειτουργεί  σε δύο  έδρες στη πόλη. Στη Δημοτική

Κοινότητα  Καματερού  από την Ψυχολόγο του  Προγράμματος  Κοινωνική Μέριμνα και  στη

Δημοτική Κοινότητα Αγίων  Αναργύρων από Ψυχολόγο 8μηνης Απασχόλησης.   Οι Ψυχολόγοι

της Υπηρεσίας  στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών  εφάρμοσαν τα ακόλουθα:

Συμβουλευτική & ψυχολογική υποστήριξη

Η συμβουλευτική στήριξη αφορά στους ενήλικες δημότες που δυσκολεύονται να διαχειριστούν 

γεγονότα ή χρόνιες ψυχοπιεστικές καταστάσεις όπως:

 Δυσκολίες στη σχέση με τον εαυτό τους

 Δυσκολίες στις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις

 Δυσκολίες να διαχειριστούν τα όριά τους μέσα στις σχέσεις τους

 Δυσκολίες στην προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική, επαγγελματική τους ζωή 

 Ήπιες διαταραχές συμπεριφοράς και συναισθήματος 

 Αγχώδεις διαταραχές- φοβίες – ψυχοσωματικά συμπτώματα, συναισθηματικές 

διαταραχές,  κα.

Οι ομάδες πληθυσμού που απευθύνονται στην Υπηρεσία είναι

 Γονείς παιδιών και εφήβων

 Έφηβοι που βρίσκονται  κοντά στην  ενηλικίωση

 Οικογένειες με δυσκολίες επικοινωνίας 

 Ζευγάρια σε κρίση

 Μονογονεϊκές οικογένειες 

 Άτομα με σοβαρό χρόνιο πρόβλημα υγείας, άτομα με αναπηρία κ.α.

Στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού κατά το έτος 2017 προσήλθαν στην Κοινωνική Μέριμνα και

υποστηρίχθηκαν   από τη Ψυχολόγο 37 άτομα σε 958 συνεδρίες. Στη Δημοτική κοινότητα Αγίων

Αναργύρων   προσήλθαν  στην  Κοινωνική  Υπηρεσία  και  υποστηρίχθηκαν  στο  πλαίσιο  ατομικής

συμβουλευτικής  και  συμβουλευτικής  ζεύγους  και  οικογένειας 97 άτομα σε  289 συνεδρίες.

Συνολικά οι Ψυχολόγοι διαχειρίστηκαν 134   περιστατικά σε 1.247  συναντήσεις, εβδομαδιαίας ή

δεκαπενθήμερης συχνότητας, σε μια προσπάθεια τακτικής παρακολούθησης και στήριξης. 

Στατιστικά δεδομένα για τους προσερχόμενους για  ψυχολογική  υποστήριξη



Πίνακας 1: Αριθμός προσερχομένων κατοίκων για ψυχολογική υποστήριξη το έτος 2017. 

2017 Ποσοστό

Άνδρες 15 15,5%

Γυναίκες 81 83,5%

Έφηβοι   1 1%

Σύνολο 97 100%

 Πίνακας 2 :   Αριθμός συνεδριών ψυχολογικής υποστήριξης ανά μήνα κατά το έτος

2017.  

Συμβουλευτική  & ψυχολογική  υποστήριξη  από  ειδικό  Ψυχολόγο  και   Παιδοψυχολόγο  στα

πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ

Το πρόγραμμα  Επισιτιστικής Βοήθειας ΤΕΒΑ παρείχε υπηρεσίες Ψυχολόγου σε παιδιά και γονείς.

Συνολικά, για το διάστημα του μηνός Δεκεμβρίου 2017 επωφελήθηκαν των υπηρεσιών 5 άτομα

και 3 παιδιά. Συνολικά διεξήχθησαν 17 συνεδρίες. 

Προγράμματα συμβουλευτικής στην κοινότητα     

Βιωματικό  Εργαστήρι

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού,  στο πλαίσιο σχεδιασμού και

εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνέχισε την υλοποίηση των βιωματικών
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εργαστηρίων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ιδιαίτερη επιτυχία. Τα σεμινάρια

απευθύνονταν  στους  γονείς  των  μαθητών  των  σχολείων  και  αφορούν  θεματικές  ενότητες

σχετικές   με  την  σωματική  και  ψυχική  υγεία  των  παιδιών.  Η  καινοτομία  στην  παραπάνω

διαδικασία  έγκειται  στον  βιωματικό  τρόπο  εκπαίδευσης  των   γονέων  μέσα  από  ομάδες

συμβουλευτικής.  Ειδικότερα  κατά  το  2017  υλοποιήθηκαν  13  εργαστήρια,  όπου

ευαισθητοποιήθηκαν  πάνω από 600  γονείς.

-25/1/2017 Βιωματικό  εργαστήρι  με  θέμα:  ‘’Αντιμετωπίζοντας  τις  δυσκολίες  της

καθημερινότητας” από την κα Οικονομοπούλου Αγγελική, Ψυχολόγο και την κα Γιαννακά Νέλλυ,

Ψυχολόγο,  στο 4ο Νηπιαγωγείο Καματερού.

-20  Φεβρουαρίου 2017 :  Βιωματικό εργαστήρι με θέμα: ‘’Ενισχύοντας το γονεϊκό ρόλο’’ από 

την κα Οικονομοπούλου Αγγελική, Ψυχολόγο και την κα Γιαννακά Νέλλυ, Ψυχολόγο,  στο 11ο 

Νηπιαγωγείο Αγίων Αναργύρων.

-15 Μαρτίου 2017 :  Βιωματικό εργαστήρι με θέμα: ‘’Ποιοτικός χρόνος γονέας-παιδιού μέσω 

παιχνιδιού’’ από την κα Παντελίδη Παναγιώτα, Ψυχολόγο,  στο 6ο Νηπιαγωγείο Αγίων 

Αναργύρων. 

-29 Μαρτίου 2017  :  Βιωματικό εργαστήρι με θέμα: ‘’ Οριοθέτηση- Σχέσεις Σχολείου 

Οικογένειας”  κα Οικονομοπούλου Αγγελική, Ψυχολόγο και την κα Γιαννακά Νέλλυ, Ψυχολόγο,  

στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού.

-5  Απριλίου 2017 :  Βιωματικό εργαστήρι με θέμα: ‘’Ποιοτικός χρόνος γονέας-παιδιού μέσω 

παιχνιδιού’’ από την κα Παντελίδη Παναγιώτα, Ψυχολόγο,  στο 5ο Νηπιαγωγείο Αγίων 

Αναργύρων. 

-26 Απριλίου 2017 :  Βιωματικό εργαστήρι με θέμα: ‘’Διαχείριση των δυσκολιών της 

καθημερινότητας’ από την κα Οικονομοπούλου Αγγελική, Ψυχολόγο και την κα Γιαννακά Νέλλυ, 

Ψυχολόγο,  στο 8ο και 12ο Νηπιαγωγείο Αγίων Αναργύρων.

-3  Μαίου 2017 :  Βιωματικό εργαστήρι με θέμα: ‘’Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας’’ από την κα

Οικονομοπούλου Αγγελική, Ψυχολόγο και την κα Γιαννακά Νέλλυ, Ψυχολόγο,  στο 6ο Δημοτικό 

Σχολείο Αγίων Αναργύρων.

-10  Μαίου 2017 :  Βιωματικό εργαστήρι με θέμα: ‘’Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας’’ από την 

κα Οικονομοπούλου Αγγελική, Ψυχολόγο και την κα Παπαδοπούλου Αναστασία, Κοινωνική 

Λειτουργό,  στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων. 

-24 Μαίου 2017  Ομιλία  ευαισθητοποίησης  στους γονείς  του 4ου Γυμνασίου  Αγίων 



Αναργύρων  με θέμα: “ Συζητώντας για τις αλλαγές  στο σωμα μου “  από τη Μαία Ραλλού 

Λυμπέρη.  

-15  Νοεμβρίου 2017 :  Βιωματικό εργαστήρι με θέμα: ‘’Ενδυναμώνοντας το γονεϊκό ρόλο’’ 

από την κα Οικονομοπούλου Αγγελική, Ψυχολόγο, στο 3ο Νηπιαγωγείο Αγίων Αναργύρων.

-22  Νοεμβρίου 2017 :  Βιωματικό εργαστήρι με θέμα: ‘’Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας’’ από 

την κα Οικονομοπούλου Αγγελική, Ψυχολόγο, στο 5ο και 11ο Νηπιαγωγείο Αγίων Αναργύρων.

-29  Νοεμβρίου 2017 :  Βιωματικό εργαστήρι με θέμα: ‘’Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας’’ από 

το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Μέλια II και την Έδρα, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων

Βιωματικό  Εργαστήρι στα ΚΑΠΗ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού,   επέκτεινε  το  βιωματικό

εργαστήρι  και  στην  τρίτη  ηλικία  με  ιδιαίτερη  επιτυχία.  Συγκεκριμένα  στο  Α’  ΚΑΠΗ Αγίων

Αναργύρων    υλοποιήθηκε 1 εργαστήριο, όπου ευαισθητοποιήθηκαν 11 ηλικιωμένες γυναίκες σε

θεματικές ενότητες σχετικές με την ψυχική υγεία.

- Μάρτιος  – Μάιος  2017:  Βιωματικό εργαστήρι στο Β’ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων από την

κα Γιανακά Νέλλυ, Ψυχολόγο και την κα  Βενετσάνου Μαρία, Κοινωνικό Λειτουργό.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  στους μαθητές

-23  Μαίου  2017 Βιωματική  ευαισθητοποίηση  των  μαθητών   του   4ου   Γυμνασίου  Αγίων

Αναργύρων  από την Ομάδα Επαγγελματιών (Ψυχολόγοι,  Κοινωνικοί  Λειτουργοί) της Υπηρεσίας

με θέμα: “ Διαφορετικοί  και Ίσοι: Aξιοποιώντας τις προκλήσεις  της ζωής μας”. Συνολικά 350

μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν  στο  ευαίσθητο αυτό θέμα. 

1.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ  

Βασικό  μέλημα  των  Κοινωνικών  Λειτουργών  της  Κοινωνικής  Υπηρεσίας  είναι  η  υποδοχή  και

διαχείριση των ποικίλλων αιτημάτων που απασχολούν τον τοπικό πληθυσμό. Για τον σκοπό αυτό,

παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως:

 Υποδοχή,  συμβουλευτική  και  ψυχολογική  υποστήριξη  σε  ενήλικους  πολίτες  για  την

αντιμετώπιση προσωπικών ή οικογενειακών δυσκολιών.



 Κοινωνική Έρευνα.

 Διασύνδεση με την κοινότητα και με άλλες Υπηρεσίες.

 Προγράμματα για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, τσιγγάνοι, άποροι κ.ά.).

 Συμβουλευτική και παραπομπή σε συνεργαζόμενους φορείς για την ολιστική αντιμετώπιση

των αναγκών των δημοτών.

 Παρέμβαση σε υπηρεσίες του Δήμου ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση

έκτακτων αναγκών.

 Υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της φτώχειας

Ειδικότερα, κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

 3.803 ατομικές συναντήσεις στον χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι οποίες αφορούσαν

την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και πληροφόρησης. 

 Διενεργήθηκαν  6  Κοινωνικές Έρευνες και  εν  συνεχεία  συντάχθηκε σχετική  Εισήγηση

προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, με βάση τις οποίες και τον

επισυναπτόμενο ατομικό φάκελο, επιδοτήθηκαν με έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

 H Υπηρεσία μας έλαβε 37 Εισαγγελικές Παραγγελίες για έρευνα συνθηκών  διαβίωσης σε

περιπτώσεις ενδεχόμενου κινδύνου για ανηλίκους και άτομα που βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Με  βάση  τις  ανωτέρω  διεξήχθησαν  150  κατ’  οίκον  επισκέψεις,  προκειμένου  να

διερευνυθούν οι συνθήκες που διαβιούν οι ανήλικοι. 

  32 οικογένειες  παραπέμφθηκαν  από  Σχολεία  της  πόλης  –  όλων  των  εκπαιδευτικών

βαθμίδων, προκειμένου να λάβουν στήριξη, για τις οποίες διενεργήθηκαν 98 συνεδρίες.

 Σε 3 περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν Κοινωνικές Έρευνες σε οικίες που δεν πληρούσαν

τους όρους υγιεινής και σε συνεργασία με την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου, την Δ/νση

καθαριότητας του Δήμου .

 Σε 127 περιπτώσεις υπήρξε συνεργασία με  φορείς όπως K.Ψ.Υ., Νοσοκομεία κ.α.

 Η  Κοινωνική  Υπηρεσία  σε 25  περιπτώσεις συνέδραμε  δημότες  στην  επικοινωνία  με

Δημόσιες ή Δημοτικές Υπηρεσίες (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΑΕΦΚ, ΕΚΚΑ,Παιδικοί Σταθμοί κ.α)

με  την  σύνταξη  κοινωνικών  εκθέσεων,  ώστε  να  διευκολυνθούν  και  να  ενταχθούν  σε

ευνοϊκές γι' αυτούς ρυθμίσεις

 Σε  11  περιπτώσεις έγιναν παρεμβάσεις σε ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς ώστε να

πραγματοποιηθούν δωρεές ή δωρεάν χρήση υπηρεσιών ( ιατρικά κέντρα, εκδοτικοί οίκοι,

φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή μέσης εκπαίδευσης)



 Διεξήχθησαν 8 κοινωνικές έρευνες σε περιπτώσεις που αυτές ήταν προαπαιτούμενες για

την  αίτηση  οικονομικών  ενισχύσεων  από  άλλους  φορείς  (  πχ  Εκκλησιαστικό  Ίδρυμα

Τήνου,  κτλ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Αριθμός ατομικών συνεδριών Κοινωνικών Λειτουργών από το 2010-2017

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

2010 164

2011 153

2012 148

2013 2420

2014 3.020

2015 3.175

2016 4.065

2017 3.803
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1.2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Άξονας Ι: Κάλυψη ειδών διαβίωσης  

 Πρόγραμμα χορηγιών

Βασική προτεραιότητα των Κοινωνικών Λειτουργών αποτελεί η κάλυψη των βασικών αναγκών

των οικογενειών και των μοναχικών ατόμων της πόλης μας. Σε αυτόν τον άξονα οργανώθηκαν

και πραγματοποιήθηκαν προγράμματα σίτισης, ενώ παράλληλα έγινε μεγάλη προσπάθεια για την

εξεύρεση χορηγών για είδη τροφίμων. Επίσης οργανώθηκαν καμπάνιες στα σχολεία της πόλης

αλλά και προς τους κατοίκους της πόλης με σκοπό την συγκέντρωση τροφίμων και σχολικών

ειδών . 

 Τράπεζα Τροφίμων                               

 Η τράπεζα  τροφίμων  καθιερώθηκε  ως  μια  δομή  υποστήριξης  δημοτών  που  βρίσκονται  σε

δυσκολία και καλύπτει οικογένειες και με σοβαρά  οικονομικά προβλήματα. Καθόλη τη διάρκεια

του 2017, η τράπεζα τροφίμων  χορήγησε 2315 πακέτα τροφίμων σε οικογένειες της πόλης με

πολύ  χαμηλό  εισόδημα,  που  αντιμετώπιζαν  έκτακτη  ανάγκη.   Ειδικότερα σε  μηνιαία  βάση

χορηγούνται πάνω από 200 πακέτα με τρόφιμα.   Επιπλέον υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

-27-01-2017 Διανομή ειδών διατροφής, ένδυσης και υπόδησης, σε 200 οικογένειες του Δήμου

μας με σοβαρά κοινωνικό - οικονομικά προβλήματα, σε συνεργασία  με τον όμιλο UNESCO. 

-27/3/2017 Διανομή ειδών διατροφής, ένδυσης και υπόδησης, σε 200 οικογένειες του Δήμου

μας με σοβαρά κοινωνικό - οικονομικά προβλήματα, σε συνεργασία  με τον όμιλο UNESCO 

-27/6/2017  Διανομή ειδών διατροφής, ένδυσης και υπόδησης, σε 300 οικογένειες του Δήμου

μας με σοβαρά κοινωνικό - οικονομικά προβλήματα, σε συνεργασία  με τον όμιλο UNESCO 

-30/08/2017 Διανομή  22.350 κιλών ροδακινων  που προσέφερε ο Συνεταιρισμός  Παραγωγών

ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας  ΗΜΑΘΙΑΣ.  

-13,14 και  15/11/2017 Διανομή   606  τεμαχίων   φρέσκου  γάλατος   και  γιαούρτι  σε   80

οικογένειες με σοβαρές ανάγκες. 

-20/12/2017 Διανομή ειδών διατροφής, ένδυσης και υπόδησης, σε 200 οικογένειες του Δήμου

μας με σοβαρά κοινωνικό - οικονομικά προβλήματα, σε συνεργασία  με τον όμιλο UNESCO 

 Διανομή τροφίμων σε οικογένειες με σοβαρές ανάγκες την περίοδο του Πάσχα και



των Χριστουγέννων                   

Κατά το  2017  οργανώθηκε και  πραγματοποιήθηκε διανομή τροφίμων κατά τις  περιόδους του

Πάσχα και των Χριστουγέννων, μέσα από την οποία  ενισχύθηκαν 450 οικογένειες της πόλης  σε

κάθε περίοδο με είδη  παντοπωλείου και κρεοπωλείου. Ειδικότερα υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

 7 Απριλίου 2017  Διανομή πακέτων  με είδη παντοπωλείου και κρεοπωλείου  σε 450

οικογένειες της πόλης εν όψει της εορτής του Πάσχα.

 18 Δεκεμβρίου 2017:  Διανομή πακέτων με είδη παντοπωλείου και  κρεοπωλείου  σε

600  οικογένειες  της πόλης.  

Τέλος τις ημέρες του Πάσχα διανεμήθηκαν 163 επιπλέον πακέτα τροφίμων  και την περίοδο

των εορτών των Χριστουγέννων 143 επιπλέον πακέτα τροφίμων από χορηγίες.      

Πρόγραμμα  δωρεάν  διανομής  τροφίμων  σε  οικογένειες  με  χαμηλό  εισόδημα  του

Προγράμματος   “Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  2014-2020”του  Ταμείου

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)

  Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου συμμετάσχει στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων του

Προγράμματος  “Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  2014-2020”του  Ταμείου

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) σε 936 δικαιούχους.  Ειδικότερα  οι διανομές

που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2017 ήταν : 

-Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 Διανομή τροφίμων στους 935 δικαιούχους του Επισιτιστικού

προγράμματος ΤΕΒΑ. 

-Πέμπτη  6  Απριλίου  2017, Διανομή  τροφίμων  στους  935 δικαιούχους  του  Επισιτιστικού

προγράμματος ΤΕΒΑ. 

-Πέμπτη  18  Μαΐου  2017 Διανομή  τροφίμων  στους  935 δικαιούχους  του  Επισιτιστικού

προγράμματος ΤΕΒΑ. 

-Τετάρτη  5  Ιουλίου  2017 Διανομή  τροφίμων  στους  430 δικαιούχους του  Κοινωνικού

Εισοδήματος Αλληλεγγύης. 

-Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017  Διανομή τροφίμων στους  833  δικαιούχους του Κοινωνικού

Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

-Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου  2017  Διανομή τροφίμων στους  833  δικαιούχους του Κοινωνικού

Εισοδήματος Αλληλεγγύης.



Άξονας II:  Εκπαίδευση  

 Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Κατόπιν πρωτοβουλίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας και σε συνεργασία με φροντιστήρια της πόλης

μας,  έχει  συγκροτηθεί  άτυπο  δίκτυο  εκπαιδευτικής  υποστήριξης  όπου  πέντε  Μαθητές

υποστηρίχθηκαν  δωρεάν  από το Δίκτυο.

Άξονας ΙII :  Εθελοντισμός και Αλληλεγγύη  

Ένας  από  τους  στόχους  της  Κοινωνικής  Υπηρεσίας  αποτελεί  η  προώθηση  της  ιδέας  του

εθελοντισμού, η ευαισθητοποίηση των πολιτών για εθελοντική δραστηριοποίηση και η διοργάνωση

εθελοντικών  προγραμμάτων  στην  πόλη  μας.   Σε  αυτή  την  κατεύθυνση  υπάρχει  αμφίδρομη

συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών «ΔΡΑΣΗ».

Δράσεις Εθελοντισμού  και  Αλληλεγγύης

Η  Κοινωνική Υπηρεσία  βρίσκεται  αρωγός και συμπαραστάτης  σε  σε κάθε πολίτη της χώρας

που  βρίσκεται σε κατάσταση  έκτακτης ανάγκης. 

-20-01-2017 Προσφορά  βρεφικών   προϊόντων  και  είδων  διατροφής  από  την  Κοινωνική

Υπηρεσία στο Κέντρο βρεφών ΜΗΤΕΡΑ.   

-Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017  Αποστολή  αποστολή τροφίμων,  ειδών πρώτης ανάγκης και

ρουχισμού  σε συνεργασία  με την Ομάδα Εθελοντών “ΔΡΑΣΗ”  στο Δήμο Μάνδρας.

Κοινωνικό Ανταλλακτήριο 

Το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο λειτουργεί από την Ομάδα Εθελοντών “ΔΡΑΣΗ”  και στόχος

του είναι η ανταλλαγή μεταξύ των πολιτών, ρούχων, υποδημάτων και μικροαντικειμένων ώστε να

καλυφθούν  οι  βασικές  τους  ανάγκες.   Το  Κοινωνικό  Ανταλλακτήριο  λειτουργεί  επί  της  οδού

Σολωμού 5 ( Άγιοι Ανάργυροι ) και είναι ανοιχτό κάθε Τετάρτη 10.00 – 14.00 για τους πολίτες

που είτε χρειάζονται ρουχισμό,  υπόδηση κλπ, είτε επιθυμούν να παραδώσουν ρούχα.  Μέχρι

σήμερα  έχουν  καλυφθεί οι ανάγκες σε είδη ένδυσης και υπόδησης  για περισσότερες από 600

οικογένειες της πόλης και έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά  πάνω από 1.800  άτομα.  Το κοινωνικό

ανταλλακτήριο έχει διαθέσει 20.000 τεμάχια ενώ παραμένουν στους χώρους φύλαξης πάνω από

4.000 τεμάχια. Επιπλέον πέρα από τα είδη ένδυσης διατίθεται: σημαντικός αριθμός παιχνιδιών,

βιβλίων,  οικιακών  ειδών  και  σκευών.   Στους  αποθηκευτικούς  χώρους  φυλάσσονται  επίσης

κλινοσκεπάσματα, στρώματα  εκστρατείας,  αναπηρικά είδη  για την χρήση  τους σε έκτακτες



ανάγκες. 

1.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

Στόχος του Γραφείου Α.με.Α. είναι η στήριξη ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, όπως είναι τα

Άτομα με Αναπηρία. 

Το έτος 2017 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες στο Γραφείο Α.με.Α.:

 Συμβουλευτική  στήριξη σε 55 Άτομα με Αναπηρία και στις οικογένειές τους. 

 Ενημέρωση για κοινωνικο-προνοιακές    παροχές. 

 Συνεργασία  με  φορείς,  υπηρεσίες  και  Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις  για  την

ορθότερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 Συνεργασία  και  κοινές  δράσεις  με  τον  Σύλλογο  Γονέων-  Κηδεμόνων  και  Φίλων

Α.με.Α «Η Ανοιχτή Αγκαλιά».  

 Στις  11/12/17 πραγματοποιήθηκε  εκδήλωση για  την παγκόσμια  ημέρα Α.με.Α,  σε

συνεργασία  με  τον  Σύλλογο Γονέων -  Κηδεμόνων και  Φίλων Α.με.Α «Η Ανοιχτή

Αγκαλιά». 

 Καθ'  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους  το  Διοικητικό  Προσωπικό  της  Διεύθυνσης

παραλαμβάνει αιτήσεις για τα μειωμένα Δημοτικά τέλη για τον γενικό πληθυσμό και

τις  ειδικές  κοινωνικές  ομάδες.  Από  το  προαναφερόμενο  κοινωνικό  μέτρο

επωφελήθηκαν 76 άτομα με ειδικές ανάγκες και οι  οικογένειες τους (σε σύνολο 168

εγκεκριμένων αιτήσεων) . 

Πίνακας 7: Αριθμός ατόμων με αναπηρία

για  κοινωνική υποστήριξη (2010-2017)
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1.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

Από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η ευαισθητοποίηση και

συμμετοχή των πολιτών σε προγράμματα πρωτοβάθμιας πρόληψης και αγωγής υγείας, όπως τα

ακόλουθα:

1.4.1  Προγράμματα υγείας για ανασφάλιστους 

 Κοινωνικό Ιατρείο  -  Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας για ανασφάλιστους πολίτες 

Η Κοινωνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Αγίων  Αναργύρων –  Καματερού,  στην  προσπάθειά  της  να

στηρίξει τους πολίτες που αντιμετωπίζουν διάφορες ανάγκες,  έχει   δημιουργήσει το Κοινωνικό

Δίκτυο  Υγείας  –  Κοινωνικό  Ιατρείο. Πρόκειται  για  μια  πρωτοβουλία  που  βασίζεται  στην

εθελοντική προσφορά,  έχει  ως στόχο την δημιουργία ενός δικτύου παρεχόμενων  υπηρεσιών

υγείας και απευθύνεται στους συμπολίτες με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.  Οι επαγγελματίες

υγείας της πόλης μας που  συμμετέχουν στο παραπάνω Δίκτυο παρέχουν εθελοντικά  υπηρεσίες

υγείας  σε  πολίτες στον χώρο των ιατρείων τους κατόπιν συνεννόησης με τους επαγγελματίες

της υπηρεσίας. 

Κατά το 2017,  εξυπηρετήθηκαν από το Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας και εκδόθηκαν πάνω

από 45 παραπεμπτικά σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας από τους συνεργαζόμενους με το δίκτυο

ιατρούς, διαφόρων ειδικοτήτων. 

 Κοινωνικό Φαρμακείο  

Παράλληλα  με την λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου λειτουργεί και το Κοινωνικό  Φαρμακείο



με στόχο την  κάλυψη  την φαρμάκων οικονομικά αδυνάτων  συμπολιτών μας. Οι εξυπηρετούμενοι

καλύπτονται με φάρμακα δωρεάν από το Κοινωνικό Φαρμακείο. Το φαρμακείο στεγάζεται στον

χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας όπου τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων  καταγραφής των

φαρμάκων  από  τις  Νοσηλεύτριες  της  Υπηρεσίας.  Συνολικά  είναι  καταχωρημένα  πάνω  από

24.300 φαρμακευτικά  σκευάσματα.   

Οι Φαρμακοποιοί της πόλης μας αγκάλιασαν  την δομή  και  λειτουργούν εθελοντικά το

Κοινωνικό Φαρμακείο σε σταθερή βάση. Τα φάρμακα προέρχονται από χορηγίες  φαρμακευτικών

εταιρειών  και κυρίως  από δωρεές από τους πολίτες καθώς και από τους ίδιους τους εθελοντές

φαρμακοποιούς. 

Στο  φαρμακείο  καθ'όλη  τη  διάρκεια  του  2017 εκτελέστηκαν  580 συνταγές  σε

ανασφάλιστους  πολίτες  και  καταχωρήθηκαν  συνολικά  πάνω  από  5.800  φαρμακευτικά

σκευάσματα, ενώ εξυπηρετήθηκαν συνολικά 130  ανασφάλιστοι δημότες. Επιπλέον μέσα  από το

Κοινωνικό Φαρμακείο  υπάρχει σταθερή συνεργασία με τα  κοινωνικά φαρμακεία όμορων δήμων. 

1.4.2 Εθελοντική αιμοδοσία  

Στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού λειτουργεί Δημοτική Τράπεζα Αίματος. Κάθε χρόνο

διοργανώνονται εθελοντικές αιμοδοσίες, τόσο στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων όσο και στην

περιοχή  του  Καματερού,  σε  συνεργασία  με  το  Ιπποκράτειο  Νοσοκομείο  και  το  Nοσοκομείο

«Αμαλία Φλέμινγκ» αντίστοιχα. 

Eιδικότερα στη διάρκεια του 2017 έγιναν οι ακόλουθες αιμοδοσίες στους Αγίους Αναργύρους : 

-Σάββατο 10 Ιουνίου 2017  Εθελοντική αιμοδοσία  σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού &

Αθλητισμού  και το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στο Δημοτικό Γηπεδο Ποδοσφαίρου Αγίων  Αναργύρων.

-Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017, Αιμοδοσία  σε συνεργασία με το  Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων

Αναργύρων και το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου και το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. 

Στο Καματερό πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αιμοδοσίες: 

-Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ

-Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ.

Συγκεντρωτικοί πίνακες αιμοδοτών ( 2011-2017)



Πίνακας 10 : Αιμοδότες Αγίων  Αναργύρων 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

2011 192

2012 97

2013 83

2014 81

2015 126

2016 52

2017 51

 Πίνακας  11 : Αιμοδότες Καματερού

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
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2012 44

2013 53
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2014 53

2015 54

2016 53

2017 53

1.4.3 Προγράμματα Αγωγής υγείας στην παιδική ηλικία  

 Πρόγραμμα Διενέργειας mantoux στους μαθητές των Νηπιαγωγείων, σε συνεργασία

με το ΠΕΔΥ

Οκτωβριος  –  Νοέμβριος  2017   Το  Γραφείο  Προαγωγής  Υγείας   της  Κοινωνικής

Υπηρεσίας  του  Δήμου  Αγίων  Αναργύρων-Καματερού,  σε  συνεργασία  με  την  Τοπική

Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ Αγίων Αναργύρων, υλοποίησαν  πρόγραμμα δερμοαντίδρασης

mantoux στους  μαθητές  των  Νηπιαγωγείων  Αγίων  Αναργύρων-Καματερού,  με

εξειδικευμένο  επιστημονικό  προσωπικό  (Παιδίατρο  και  Επισκέπτριες  υγείας),  με  τη

συμμετοχή και το συντονισμό, του νοσηλευτικού προσωπικού της κοινωνικής υπηρεσίας.

Το mantoux διενεργήθηκε συνολικά σε 219 μαθητές.



1.4.4 Προγράμματα Αγωγής Υγείας  σε ενήλικους 

 Πρόγραμμα Ψηφιακής Μαστογραφίας για ανασφάλιστες – άπορες γυναίκες 

Σε  συνεργασία  με  το  Εθνικό  ΔΔΥΠΥ,  υλοποιείται  πρόγραμμα  ψηφιακής  μαστογραφίας,  στο

πλαίσιο του οποίου εξετάζονται άπορες, ανασφάλιστες και μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, ηλικίας

40 -69 ετών. Οι ψηφιακές μαστογραφίες πραγματοποιούνται από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο

«Άγιοι  Ανάργυροι»  και  τον  Σύλλογο  Φίλων  Γενικού  Ογκολογικού  Νοσοκομείου.  Λόγω

αναπροσαρμογής των οδηγιών αλλά και των κριτηρίων από το ΕΔΔΥΠΥ, οι ομάδες γυναικών από

20μελής έγιναν 15μελής.

 27 Ιανουαρίου    2017: εξετάστηκαν  10 γυναίκες.

 16 Μαρτίου    2017:εξετάστηκαν  15 γυναίκες.

 4 Μαϊου   2017: εξετάστηκαν  10 γυναίκες.

 22 Ιουνίου  2017 :  εξετάστηκαν 12 γυναίκες.

 6 Νοεμβρίου  2017 : εξετάστηκαν 15 γυναίκες.

 15 Δεκεμβρίου  2017: εξετάστηκαν 8 γυναίκες.

Συνολικός αριθμός γυναικών που εξετάστηκαν: 70 γυναίκες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

2013 63

2014 59

2015 91

2016 62

2017 70

 Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας για ανασφάλιστες – άπορες γυναίκες    

Σε συνεργασία με  διαγνωστικό κέντρο της  πόλης μας,  η  Κοινωνική Υπηρεσία  διοργανώνει  σε

ετήσια  βάση  μετρήσεις  οστικής  πυκνότητας.  Στο  πρόγραμμα  αυτό  προληπτικής  ιατρικής

συμμετείχαν 20 άπορες, ανασφάλιστες και μακροχρόνια άνεργες γυναίκες οι οποίες εξετάστηκαν



την 1 Νοεμβρίου  2017. 

 Τεστ  Παπανικολάου  σε γυναίκες της πόλης 

Σε  συνεργασία  με το  Σύλλογο Μαιών – Μαιευτών  Αθήνας  και το Νοσοκομείο «Αττικό»

υλοποιήθηκε    το  Πρόγραμμα  πρόληψης   του  Γυναικολογικού  καρκίνου    του  Τραχήλου  της

Μήτρας ( τεστ Παπανικολάου )  σε συνολικά 100 γυναίκες  της πόλης.  Ειδικότερα έγιναν οι

ακόλουθες  λήψεις: 

-15 Μαρτίου  2017  στο Α΄ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων :  25 γυναίκες 

-27 Απριλίου 2017  στο δημ. Κατάστημα  Καματερου :   23 γυναίκες 

-2 Nοεμβρίου  2017  στο Α ΚΑΠΗ  Αγίων   Aναργύρων  :  25 γυναίκες 

-7  Δεκεμβρίου  2017  στο  ΚΑΠΗ Καματερού :  27  γυναίκες 

1.4.5 Προγράμματα Αγωγής Υγείας στους Εργαζόμενους του Δήμου.

 Αντιτετανικός Εμβολιασμός 

-29/11/2017 Το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία

με   τον  Ιατρό  Εργασίας,  πραγματοποίησε  Πρόγραμμα  Αντιτετανικού  Εμβολιασμού  στους

εργαζόμενους  που  εκτίθενται  σε  αυξημένο  επαγγελματικό  κίνδυνο,  της  Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος  και  Τεχνικών  Συνεργείων.  Ο  εμβολιασμός  υλοποιήθηκε  σε  3  δόσεις  και

εμβολιάστηκαν 34 εργαζόμενοι.  Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 102 εμβολιασμοί.  

 Εργαστηριακός έλεγχος 

-28/3/2017  Σε  συνεργασία  με  το  Ογκολογικό  Νοσοκομείο  «Αγιοι  Αναργυροι»

πραγματοποιήθηκε  προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος   εργαζομένων του Δήμου  σε  συνέχεια

της προηγούμενης χρονιάς. 

1.4.6 Προγράμματα Αγωγής Υγείας στην κοινότητα

- Η Αγωγή Υγείας αποτελεί βασικό άξονα  των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και

έχει  ως στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα υγείας  και  την αλλαγή

στάσεων και αντιλήψεών  τους  σε υγιεινό τρόπο ζωής. 

- Συμμετοχή  επαγγελματιών  υγείας   στο  Summer camp:  Βιωματικό  εργαστήρι  Αγωγής

Υγείας στα παιδιά της πόλης  με θέμα «Ομάδες τροφίμων : Φρούτα και Λαχανικά» στο 6ο

Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων & στο 7ο  Δημοτικό Καματερού. 



- 23 - 24/9/2017  Συμμετοχή στον  προληπτικό έλεγχο των μαθητών  Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  τη συμπλήρωση του ΑΔΥΜ  σε συνεργασία  με  την

Ενωση Γονέων  και του ιατρούς του Κόσμου  στο 6Ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων  Αναργύρων

και στο 6Ο Δημοτικό  Σχολείο Καματερού. 

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο θεσμός  των  ΚΕΠ Υγείας  ,  αφορά  τη  δημιουργία  ενός  Δικτύου  Κοινωνικής  Μέριμνας  και

Φροντίδας για τον Πολίτη που  κάνει την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας πράξη και

παράλληλα διασφαλίζει σε κάθε κοινωνία ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης και ποιότητας ζωής, μέσα

από δύο κεντρικούς άξονες λειτουργίας:1) την προληπτική ιατρική και  2) την ευαισθητοποίηση

του πληθυσμού σε θέματα υγείας.

Το ΚΕΠ Υγείας  σε καθημερινή βάση παρέχει  σε υγιείς πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλονται

σε εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου πριν νοσήσουν,  τους ευαισθητοποιούν σε θέματα υγείας

και πρόληψης και  τους ενημερώνουν για τις δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας της

περιοχής τους. Πάνω από  100 πολίτες έχουν συμμετέχει  στην  συμβουλευτική  καθοδήγηση

των επαγγελματιών υγείας. 

 Επιπλέον στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα υγείας υλοποιήθηκαν  οι

παρακάτω  εξειδικευμένες  δράσεις:

-Μάιος 2017  Ερευνα  από  το ΚΕΠ Υγείας  για την κατάθλιψη στα πλαίσια του πιλοτικού

προγράμματος  για την πρόληψη της νόσου  μέσα από τη συμμετοχή  στο ΕΔΔΥΠΠΥ.  

-27 Σεπτεμβρίου 2017  Εκπαίδευση  προσωπικού υγείας στις δομές του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ για τα

Προγράμματα Αγωγής Υγείας. 

-Οκτώβριος 2017  Πρόγραμμα Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου Hellenic Score με στόχο

τον  εντοπισμό  ατόμων υψηλού  κινδυνου  για εμφάνιση καρδιαγγειακών  νοσημάτων. 

-Συμμετοχή στην 4η Πανελλαδική Εκστρατεία Ενημέρωσης κοινού για την “Ορθή κατανάλωση

αλκοόλ” ( από το ΕΔΔΥΠΠΥ υπό την αιγίδα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου). 

1.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ   



1.5.1  Υπηρεσία κατ΄ οίκ ον Βοήθειας στο ΔΔ. Αγίων Αναργύρων 

Οι Υπηρεσίες Κατ’ Οίκον Βοήθειας απευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικίας, κατοίκους του Δήμου, που

αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας τα οποία συνδέονται με

την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης. Σκοπός των κατ’ οίκον υπηρεσιών είναι η παραμονή των ατόμων

στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους και η

βελτίωση της  ποιότητας  ζωής  τους.  Κατά  το  2017  εξυπηρετήθηκαν  36  άτομα συνολικά,  σε

συστηματική βάση. 

Κοινωνικοί  Λειτουργοί 

Οι Κοινωνικοί  Λειτουργοί   έχουν   την ευθύνη για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας μέσω της

οποίας κρίνεται εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ένταξης των ωφελούμενων στις υπηρεσίες κατ’

οίκον.  Παρέχουν  συμβουλευτική  υποστήριξη  στον  ίδιο  τον  εξυπηρετούμενο  αλλά  και  στο

οικογενειακό  του  περιβάλλον,  με  στόχο  την  ενδυνάμωση  και  ενίσχυσή  του  σε  ψυχοπιεστικές

καταστάσεις.  Ενημερώνουν  για  κάθε  παροχή  ή  δικαίωμά  του  από  την  Πολιτεία  και  έχει  την

ευθύνη  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  προγράμματος.  Ειδικότερα,  κατά  το  έτος 2017

πραγματοποιήθηκαν 50 κατ’ οίκον επισκέψεις.

Νοσηλεύτριες

Οι Νοσηλεύτριες ασχολούνται με τη Νοσηλευτική Φροντίδα του εξυπηρετούμενου.   Εντός του

2017 πραγματοποιήθηκαν:

 580 επισκέψεις στα περιστατικά

 190  συνταγογραφήσεις φαρμάκων από οικογενειακούς γιατρούς και ασφαλιστικούς φορείς

 210 αγορές φαρμάκων.

 45  επισκέψεις για περιποίηση τραυμάτων – κατακλίσεων.

 46 ενεσοθεραπείες, ινσουλινοθεραπείες, εμβολιασμοί.

 169 μετρήσεις σακχάρου και χοληστερίνης.

 166 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης.

 124  επισκέψεις σε νοσηλευτικά  ιδρύματα ,ιατρούς και ασφαλιστικούς φορείς 

 70  συνοδείες περιστατικών  σε νοσηλευτικά ιδρύματα και ιατρούς

 194  επισκέψεις που αφορούσαν στην ατομική υγιεινή ηλικιωμένων.

 750 τηλεφωνικές επικοινωνίες με περιστατικά και νοσηλευτικά ιδρύματα.  



Οικογενειακοί Βοηθοί 

Οι Οικογενειακοί Βοηθοί ασχολούνται με την υγιεινή του χώρου, με την προετοιμασία φαγητού και

με εξωτερικές εργασίες, όπως πληρωμή λογαριασμών, ψώνια, αγορά τροφίμων κ.λ.π.. 

Ειδικότερα, κατά το έτος 2017 οι Οικογενειακοί Βοηθοί του Προγράμματος πραγματοποίησαν:

- 404 κατ’ οίκον επισκέψεις για οικογενειακή βοήθεια. 

-250 επισκέψεις για την παραλαβή και την παράδοση φαγητού, σε συνεργασία με τα συσσίτια της

Εκκλησίας 

-7 κατ' οίκον  επισκέψεις, σε συνεργασία με τις Νοσηλεύτριες για σωματική υγιεινή.

-20 ημέρες παροχή οικογενειακής βοήθειας στο 3ο Κ.Α.Π.Η. Αγίων Αναργύρων

-7συνοδείες  περιστατικών   σε  νοσηλευτικά  ιδρύματα  και  ιατρούς   σε  συνεργασίες  με  τις

Νοσηλεύτριες.



1.5.2  Υπηρεσία κατ΄ οίκον Βοήθειας στο ΔΔ. Καματερού 

Η   Υπηρεσία  «Βοήθεια  στο  Σπίτι»   λειτουργεί  οργανωμένα  πλέον  ως  υπηρεσία  υποδοχής,

ενημέρωσης, και εξυπηρέτησης των πολιτών  στο Δημοτικό Κατάστημα του Καματερού. Στο πλαίσιο

της φιλοσοφίας παροχής αποκεντρωμένων υπηρεσιών δίπλα στον πολίτη, οι κάτοικοι  απευθύνονται

στην περιοχή τους για  οποιοδήποτε θέμα κοινωνικής πολιτικής τους  απασχολεί.  Οι  Κοινωνικοί

Επιστήμονες   συνεπώς  πέρα   από  τις  υπηρείες    Κατ΄οικον  Βοήθειας  παρεχουν   ευρύτερες

κοινωνικές  υτπηρεσίες και  όλοι  οι  εργαζόμενοι συμμετέχουν στα  προγράμματα πρόληψης και

ευαισθητοποίησης  της Διευθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. 

Σκοπός Βοήθεια στο Σπίτι 

Η παραμονή των ηλικιωμένων και  των ατόμων με αναπηρίες  (  Α.Μ.Ε.Α)  στο  οικείο  φυσικό και

κοινωνικό τους  περιβάλλον,  η  διατήρηση της  συνοχής της  οικογένειάς τους,  η  αποφυγή χρήσης

ιδρυματικής  φροντίδας  ή  καταστάσεων  κοινωνικού  αποκλεισμού,  η  εξασφάλιση  αξιοπρεπούς  και

υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στόχος  η παροχή  οργανωμένης και

συστηματικής  πρωτοβάθμιας  κοινωνικής  φροντίδας,  σε  μη  αυτοεξυπηρετούμενους  πολίτες,

ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το

εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ώστε

να  διευκολυνθεί  η  καθημερινή  τους  ζωή και  μέσω της  ενδυνάμωσης να  αποκτήσουν τη  μέγιστη

δυνατή αυτονομία και την κοινωνική ευημερία.

Επιπλέον,  η  σπουδαιότητα  των  προγραμμάτων  ενίσταται  στο  γεγονός  ότι,  δεν  προσφέρουν  τις

υπηρεσίες  τους  στους  άμεσα  ενδιαφερόμενους  μόνο,  ηλικιωμένους  και  ΑΜΕΑ,  αλλά  και  στις

οικογένειες τους αποδεσμεύοντας τους από ένα μεγάλο μέρος από την καθημερινή φροντίδα τους.

Κατά το 2017 εξυπηρετήθηκαν  κατ’ οίκον 113 άτομα συνολικά , σε συστηματική βάση 

Το προσωπικό των Υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Βοήθειας απαρτίζουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες. 

-Ψυχολόγοι (1)

-Κοινωνικοί Λειτουργοί (3)

-Νοσηλεύτριες (3)

-Οικογενειακοί  Βοηθοί  (4)

Ψυχολόγος και Κοινωνικοί Λειτουργοί

‘Έχουν την ευθύνη για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας μέσω της οποίας κρίνεται εάν συντρέχουν



οι προϋποθέσεις ένταξης των ωφελούμενων στις υπηρεσίες κατ’ οίκον. Παρέχουν συμβουλευτική

υποστήριξη στον ίδιο τον εξυπηρετούμενο αλλά και στο οικογενειακό του περιβάλλον, με στόχο την

ενδυνάμωση  και  ενίσχυσή  του  σε  ψυχοπιεστικές  καταστάσεις.  Ενημερώνουν  για  κάθε  παροχή  ή

δικαίωμά του από την Πολιτεία και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. 

Ειδικότερα, κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν  1595 κατ’ οίκον επισκέψεις.

Ταυτόχρονα οι Κοινωνικοί Επιστήμονες έχουν μέλημα  την υποδοχή και διαχείριση των ποικίλλων

αιτημάτων που απασχολούν τον τοπικό πληθυσμό. Ειδικότερα 

-Οι Κοινωνικοί Επιστήμονες  ανέλαβαν 27  Κοινωνικές Έρευνες 

-Διαμεσολάβηση με την κοινότητα και με άλλες Υπηρεσίες.

-Προγράμματα για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, τσιγγάνοι, άποροι , άστεγοι  κ.ά.).

-Παρέμβαση  σε  υπηρεσίες  του  Δήμου  ή  σε  άλλες  δημόσιες  υπηρεσίες  για  την  αντιμετώπιση

έκτακτων αναγκών.

-Αναζήτηση αρμόδιου φορέα για παραπομπή και πραγματοποίηση παραπομπής

-Ενέργειες οργάνωσης και συντονισμού του Προγράμματος  

-Αιτήσεις για τρόφιμα Πάσχα – Χριστούγεννα και τράπεζα τροφίμων  (390 άτομα)

-Σχεδιασμός,  οργάνωση και συντονισμός του σισσιτίου. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εξεύρεση

χορηγών  και υποστήριξη των ωφελούμενων.  

-Ηλεκτρονική  Υποβολή  αιτήσεων  για  το  Κοινωνικό  Εισόδημα  Αλληλεγγύης  (ΚΕΑ)  2017 -

διεκπεραίωση 2750 αιτήσεων.

Κατά  το  έτος  2017  προσήλθαν  στην  Κοινωνική  Μέριμνα  και  υποστηρίχθηκαν    από  τη

Ψυχολόγο  37 άτομα  σε  958 συνεδρίες.  Περιστατικά  που  αδυνατούσαν  να  προσέλθουν  στην

Υπηρεσία, πραγματοποιήθηκαν  επισκέψεις συμβουλευτικής κατ’ οίκον. Η Ψυχολόγος διαχειρίζεται

τα  περιστατικά  κυρίως  με  επαναλαμβανόμενες  τακτικές  συναντήσεις  σε  μια  προσπάθεια

συστηματικής παρακολούθησης και στήριξης. 

Νοσηλεύτριες

Οι Νοσηλεύτριες ασχολούνται με τη Νοσηλευτική Φροντίδα του εξυπηρετούμενου.  Εντός του 2017

πραγματοποιήθηκαν:

-4800 επισκέψεις στα περιστατικά

-180 συνταγογραφήσεις φαρμάκων από οικογενειακούς γιατρούς και ασφαλιστικούς φορείς



-180 αγορές φαρμάκων.

-144 επισκέψεις για περιποίηση τραυμάτων – κατακλίσεων.

-83 ενεσοθεραπείες, ινσουλινοθεραπείες, εμβολιασμοί.

-90 μετρήσεις σακχάρου και χοληστερίνης.

-4800 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης.

-175 επισκέψεις σε νοσηλευτικά  ιδρύματα ,ιατρούς και ασφαλιστικούς φορείς 

-97 συνοδείες περιστατικών  σε νοσηλευτικά ιδρύματα και ιατρούς.

-616 επισκέψεις που αφορούσαν στην ατομική υγιεινή ηλικιωμένων.

-20 μετρήσεις σακχάρου  στην  ενορία  του Δήμου:  Αγίου Νικολάου

-Εξυπηρέτηση  στα  3  ΚΑΠΗ  της  περιοχής  3  φορές  την  εβδομάδα  για  μετρήσεις  σακχάρου-

χοληστερίνης και αρτηριακής πίεσης.

-Συμμετοχή σε εκδηλώσεις-ομιλίες της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.

-Οργάνωση και υλοποιήση τεστ Παπανικολάου στις κατοίκους του Δήμου.

-Καθημερινή  Μέτρηση  σακχάρου  σε  μαθήτρια  δημοτικού  της  κοινότητας  του  Καματερού  για  την

σχολική χρονιά 2017.

    

Οικογενειακοί βοηθοί

Οι Οικογενειακοί Βοηθοί ασχολούνται με τη διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικίας, με

τη διασφάλιση της ατομικής υγιεινής, με τις αγορές ειδών πρώτης ανάγκης τροφίμων και ατομικής

υγιεινής και με την πληρωμή λογαριασμών. Ειδικότερα, κατά το έτος 2017 οι Οικογενειακοί Βοηθοί

του Προγράμματος πραγματοποίησαν:

-1056 κατ’ οίκον επισκέψεις.

- 144 κατ’ οίκον επισκέψεις,σε συνεργασία με τις νοσηλεύτριες, για περιποίηση τραυμάτων 

-720 κατ' οίκον  επισκέψεις , σε συνεργασία με τις νοσηλεύτριες, για σωματική υγιεινή.

-Παροχή οικογενειακής βοήθειας στa  Κ.Α.Π.Η.. ( Κεντρικό ΚΑΠΗ, ΚΑΠΗ Γεροβουνού, ΚΑΠΗ Αγ.

Τρύφωνα ) 1 οικογενειακή βοηθός μόνιμα στο ΚΑΠΗ, 2 οικογενειακοί βοηθοί καθημερινά στα ΚΑΠΗ

μέχρι της 11πμ.. Μετά τις 11πμ. εξυπηρετούν τις ανάγκες του προγράμματος. 

-Συνεργασία  κατά τη διανομή έτοιμου φαγητού.  



1.5.3 Καθημερινό Πρόγραμμα  σίτισσης  σε συνεργασία με την Εκκλησία

Η  Κοινωνική  Υπηρεσία  βρίσκεται  σε  συνεργασία  με  την  Ιερά  Μητρόπολη  Ιλίου,  Αχαρνών,

Πετρουπόλεως και Καματερού για την παραλαβή έτοιμου  μαγειρεμένου φαγητού  καθώς και με  τις

Επιτροπές Αγάπης των Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, Αγίων Ακινδύνων, Αγ. Δημητρίου και Αγ. Νικολάου.

Εντός του έτους 2017, καλύφθηκαν μέσα από τα συσσίτια της Εκκλησίας περίπου 450 συμπολίτες

μας  σε  καθημερινή  βάση ενώ  παράλληλα  ο  Δήμος έχει  αναλάβει  τη μεταφορά του φαγητού  σε

καθημερινή  βάση   σε  45 άτομα που  αδυνατούν  να  παραλάβουν  το  φαγητό  από  την  Εκκλησία.

Συνολικά 9.800  μερίδες φαγητού  διανεμήθηκαν   σε  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους   από  τους

Οικογενειακούς Βοηθούς της Διεύθυνσης  στους ωφελούμενους.

 Πρόγραμμα σίτισης τους θερινούς μήνες           

Με  αφορμή  τη  διακοπή  της  λειτουργίας  των  συσσιτίων   της  εκκλησίας  τους  θερινούς  μήνες

δημιουργήθηκε  ένα  άτυπο  δίκτυο  εταιρειών  από  το  χώρο  της  εστίασης,  οι  οποίες  κάλυψαν  τις

ημερήσιες ανάγκες σε μερίδες φαγητού για  μη αυτοεξυπηρετούμενους  συμπολίτες μας   κατά τους

μήνες  Ιούνιο,  Ιούλιο  Αύγουστο  και  Σεπτέμβριο.  Επιπλέον   σε  καθημερινή  βάση    αξιοποιείται

φαγητό από χορηγία  του Στρατιωτικού Εργαστάσιου  Βάσης 401. 

1.6 ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης παρέχει πολυεπίπεδες υπηρεσίες τόσο προς τους πολίτες όσο

και προς όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. Ειδικότερα , το προσωπικό του

Γραφείου ασχολείται με την : 

-Υποδοχή κοινού & παραπομπή στα αρμόδια τμήματα.

-Ενημέρωση των πολιτών για δράσεις κοινωνικού περιεχομένου που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο

αλλά και για εθνικά προγράμματα (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) 

-Ενημέρωση και διασύνδεση πολιτών με λοιπές υπηρεσίες

-Διεκπεραίωση αλληλογραφίας και σύνταξη κειμένων  .

- Σύνταξη μελετών ( προς το Γραφείο Προμηθειών) 

- Παραλαβή αιτήσεων για μείωση Δημοτικών Τελών (καθ’ όλη την διάρκεια του έτους).



- Παραλαβή αιτήσεων για όλες τις δράσεις που υλοποιεί η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής είτε

μόνη της ( τρόφιμα Χριστουγέννων και Πάσχα) είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς.

-Τηλεφωνική  ενημέρωση  (ή  και  μέσω  ομαδικών  e-mail)  των  ωφελουμένων  του  ΤΕΒΑ  για  τις

διανομές προϊόντων. 

Καθ' όλη  τη διάρκεια του χρόνου  η Διοικητική  Υπηρεσία παραλαμβάνει αιτήσεις για την εγγραφή

στο αρχείο απόρων της Υπηρεσίας. 

Κοινωνικό  Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α)

O Δήμος  Αγίων  Αναργύρων  Καματερού  συμμετέχει   με  ένα  εκτεταμένο  δικτυο  υπηρεσιών  και

εργαζόμενων σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» του

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  Πάνω από 5.000 άτομα

προσήλθαν στην Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής από 1η  Φεβρουαρίου 2017 όπου ξεκίνησαν  και οι

αιτήσεις ΚΕΑ και  καθ΄ολη τη διάρκεια του ετους. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

αφορά στα νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας με κύριο στόχο την εξασφάλιση

εισοδήματος ή τη συμπλήρωσή αυτού. 

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα  

Ο Δήμος  Αγίων  Αναργύρων   Καματερού  συμμετέχει  στο  κατασκηνωτικό  πρόγραμμα  του  Δήμου

Αθηναίων που υλοποιείται στη Θαλάσσια Περιοχή του Αγίου Ανδρέα Αττικής.  Ειδικότερα κατά τη

διάρκεια του καλοκαιριού του 2017, φιλοξενήθηκαν  21  παιδιά.   Ειδικότερα:

 Β' Περίοδος  11/07/2017 έως 25/07/2017:  21 παιδιά

Προϊόντα χωρίς Μεσάζοντες            

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού υλοποιεί πλέον σε σταθερή βάση πρόγραμμα προμήθειας

των κατοίκων της πόλης μας με αγροτικά προϊόντα, απευθείας από τους παραγωγούς, χωρίς τη

διαμεσολάβηση μεσαζόντων δίνοντας  έτσι  την  ευκαιρία  στους  πολίτες   να  αγοράζουν   προϊόντα

υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος. 

Ειδικότερα  για το 2017 πραγματοποιήθηκαν  12 διανομές προϊόντων “Χωρίς Μεσάζοντες” στο Νέο

Δημαρχείο (Λ. Δημοκρατίας 61 ). Επίσης κατά το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες 12

δράσεις και στο Καματερό ( Ιφιγενείας & Γληνού ) . Μέσα από τις  δράσεις υποστηρίζεται η Τράπεζα

Τροφίμων με προϊόντα που διατίθενται στις οικογένειες του Δήμου μας με πολύ σοβαρά προβλήματα.



1.7 ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ                                  

Ο  Δήμος  Αγίων  Αναργύρων  Καματερού,  με  αφορμή  τα  έντονα  προβλήματα  ανεργίας  που

αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία, συνεχίζει τη λειτουργία του Δημοτικού Γραφείου Απασχόλησης &

Διαμεσολάβησης,  το  οποίο  αποτελεί  πλέον  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής

Πολιτικής. Η λειτουργία του έχει αναδειχθεί σ'έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες δράσης της

Κοινωνικής Υπηρεσίας , λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ποσοστό ανεργίας, κυρίως μακροχρόνιας .  

Ειδικότερα,  η  λειτουργία  του  Γραφείου  Απασχόλησης  &  Διαμεσολάβησης  παρέχει  τις

ακόλουθες υπηρεσίες προς τον πολίτη :

 Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος.

 Επικαιροποίηση των ανέργων του Δήμου .

 Καθορισμός  ατομικού  σχεδίου  δράσης,  βάσει  του  οποίου  θα  οργανωθούν  οι  επόμενες

ενέργειες.

 Ατομική συμβουλευτική και υποστήριξη.

 Αναζήτηση εργασίας με τη χρήση του διαδικτύου.

 Ενημέρωση  για  νέες  θέσεις  εργασίας,  οι  οποίες  συνάδουν  με  τα  προσόντα  του  κάθε

εξυπηρετούμενου.

 Ενημέρωση για προκηρύξεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή του Δήμου ( με την αποστολή

e-mail στους ενδιαφερόμενους και δια ζώσης ). Σε ορισμένες προκηρύξεις το προσωπικό του

Γραφείου Απασχόλησης βοήθησε στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ΑΣΕΠ (όπως για την

προκήρυξη 6Κ).

 Αναρτήσεις στη σελίδα facebook της Κοινωνικής Υπηρεσίας (προς ενημέρωση του κοινού).

 Δωρεάν  διανομή  της  εφημερίδας  SKYWALKER  ,  που  αφορά  θέσεις  απασχόλησης  στον

ιδιωτικό τομέα. 

 Ενημέρωση κοινού για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και υποβολή

ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

 Ανανεώσεις  κάρτας  ανεργίας  και  εκτύπωση  βεβαιώσεων  χρόνου  ανεργίας  για  όσους

εξυπηρετούμενους δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ και internet. 

 Ενημέρωση τηλεφωνική , μέσω e-mail ή δια ζώσης για προκηρύξεις που αφορούν όχι μόνο

τον Δήμο μας αλλά και άλλους Δήμους. 

 Συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ  & ενημέρωση σχετικά με προγράμματα για



την  ένταξη  νέων  ανέργων–(NEETs)  ηλικίας  15  έως  29  ετών  στο  πλαίσιο  του

συγχρηματοδοτούμενου  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Προσαρμογής  στην  Παγκοσμιοποίηση

περιόδου 2014-2020.

Αναλυτικότερα,  κατά  την  διάρκεια  του  2017, 524 συνολικά πολίτες  προσήλθαν  στο Γραφείο

Απασχόλησης  &  Διαμεσολάβησης  με  αιτήματα  όπως:  ενημέρωση  για  προκηρύξεις,  συμπλήρωση

αιτήσεων,  ανανέωση  κάρτας  ανεργίας  κλπ.  Ειδικότερα  από  αυτά 213 άτομα  απευθύνθηκαν  στο

Γραφείο και ζήτησαν υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική για πρώτη φορά, ενώ συντάχθηκαν

82 νέα βιογραφικά ανέργων. Επίσης, το προσωπικό του Γραφείου Απασχόλησης εξυπηρέτησε πάνω

από 30 ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Απασχόλησης, βοηθώντας τους στην

υποβολή  της  ηλεκτρονικής  αίτησης,  πάνω από  94 ανανεώσεις  κάρτας  ανεργίας  και  εκτυπώσεις

βεβαιώσεων χρόνου ανεργίας  για  χρήση στα ΜΜΜ. Επίσης,  3 γράφτηκαν στο μητρώο ανέργων,

έγιναν 8 διαθέσεις εντύπων ΑΣΕΠ, 11 αιτήσεις ΑΣΕΠ, 2 αιτήσεις για τους ΤΟΜΥ, 4 αιτήσεις για το

ΨΝΑ, 1 αίτηση ΟΑΕΔ για την Υγεία και έγιναν και 29 ενημερώσεις για αποτελέσματα προγραμμάτων

ΟΑΕΔ(κοινωφελούς κλπ). 

Επιπρόσθετα,  το  Γραφείο  Απασχόλησης  και  Διαμεσολάβησης,  ενταγμένο  πλέον  στη

Διεύθυνση  Κοινωνικής  Πολιτικής  του  Δήμου  μας,  αποτελεί  τμήμα  μίας  δέσμης  ολοκληρωμένων

παρεμβάσεων  που   παρέχονται  από  το  εξειδικευμένο  προσωπικό  της  ΚΥ  προς  τους  πολίτες.

Αποτελεί μέρος των επιλογών που έχει ο ενδιαφερόμενος για να καταστρώσει ένα “βιώσιμο πλάνο”

επίλυσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα. Ανάμεσα στα υπόλοιπα , ο πολίτης

που θα απευθυνθεί στο Γραφείο Απασχόλησης και Διασύνδεσης μπορεί να λάβει την πληροφορία

που  μπορεί να αφορά τα ελλιπή τυπικά προσόντα που κατέχει ο ίδιος και συνεπώς να κατευθυνθεί ,

στις κατάλληλες δομές  και δράσεις. 

1.8 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                            

Σε  συνεργασία  με ομαδες εθελοντισμού και  τοπικούς συλλόγους και φορείς  σχεδιάστηκαν και

πραγματοποιήθηκαν  οι  ακόλουθες  δράσεις   με  στόχο  την  ευαισθητοποίηση  της  κοινότητας   σε

θέματα  ενημέρψωσης και κοινωνικής αλληλεγγυης. 

-14 Ιανουαρίου 2017 Εκδήλωση  αλληλεγγύης για τα παιδιά της πόλη με προβολή  ταινί

ας και διανομή δώρων.

-10 Μαρτίου  2017.  Εκδήλωση  με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα  της Γυναίκας  στο Πολιτιστικό



Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου»  σε  συνεργασία με τη Διευθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

-22 Μαρτίου  2017  Εκδήλωση  με θέμα : “Πρόληψη και διάγνωση του Γυναικολογικού καρκίνου”  

σε συνεργασία  με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και τον Συλλογο «Αλμα Ζωής» στο ΑΚΑΠΗ 

Αγ.Αναργύρων. 

 -7 Απριλίου 2017 Εκδήλωση  ευαισθητοποίησης  των πολιτών  με  αφορμή την Παγκόσμια ημέρα

Υγείας  αφιερωμένη στην κατάθλιψη.    H  εκδήλωση που είχε  ως βασικό σύνθημα  “ Ας μιλήσουμε”

(Let's talk),   πραγματοποιήθηκε   με βιωματικές διεργασίες  στα πλαίσια του ΕΔΔΥΠΠΥ  και του

Δικτύου  Υγιών Πόλεων,  

-29 Μαΐου 2017 Εκδήλωση με θέμα “Βιωματικό  εργαστήρι : τρία  χρόνια μετά” με στόχο την

απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης  στα μέλη  των βιωματικών  εργαστηρίων.

-08  Σεπτεμβρίου  2017  Εκδήλωση  αλληλεγγύης  για  την  συγκέντρωση  σχολικών  ειδών  στην

Πλατεία Ανάκασας Αγ.Ανάργυροι, με τη συμμετοχή του Βαγγέλη Κονιτόπουλου.

-15  Σεπτεμβρίου  2017  Εκδήλωση  αλληλεγγύης  για  την  συγκέντρωση  σχολικών  ειδών  στην

Πλατεία Δημοκρατίας Καματερό, με τη συμμετοχή του συγκροτήματος Ελαία.

-8 Σεπτεμβρίου  2017  Διανομή   σχολικών   ειδών   σε  120  μαθητές   της  πόλης  με  σοβαρά

οικονομικά προβλήματα.

- -25 Οκτωβρίου 2017 Ημερίδα ‘Μην Κλικάρεις Εν Λευκώ’ σε συνεργασία με το γραφείο Α’ θμιας

Εκπαίδευσης απευθυνόμενη σε εκπαιδευτικούς  της πόλης. 

- -24 Ι/11/2017 Πρόγραμμα ΄΄Μην Κλικάρεις Εν Λευκώ΄΄με Ομιλητή τον κ. Κορμά Γεωγιο,  Ιατρό,

Υπεύθυνο της Γραμμής Βοήθειας του  Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, σε ηλικιωμένους-

μέλη του  Β’ ΚΑΠΗ Αγίων. Αναργύρων -Καματερού. 

-Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017  Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Αλληλεγγύης  σε συνεργασία  με

τη Διεύθυνση Αθλητισμού & και Πολιτισμού   στο CAFESPRESSO, για την ενίσχυση του Κοινωνικού

παντοπωλείου.  

-Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017  Χριστουγεννιάτικο Γεύμα  Αγάπης για τους ωφελούμενους της

υπηρεσίας   Βοήθεια  στο  Σπίτι  από  τα  μέλη  της  ομάδας  αλληλεγγύης  του  Β΄  ΚΑΠΗ   Αγίων

Αναργύρων. 

1.8.1  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΕ   ΛΟΙΠΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 



-Κυριακή 28 Μαϊου 2017  Συμμετοχή  στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων του 1ο

Δημοτικού Σχολείου Καματερού σε συνεργασία  με  το  Σύλλογο  Γονέων του 2ου ΓΕΛ Καματερού

στην εκδήλωση “SURVIVOR KΙDS” με στόχο  την ενίσχυση  της τράπεζας  τροφίμων. 

-Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017   Συμμετοχή  στην Εκδήλωση Αλληλεγγύης που διοργάνωσε το

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στον Πευκώνα. Διανεμήθηκαν πακέτα με τρόφιμα και παιχνίδια σε 30

οικογένειες της Πόλης μας, με ανήλικα τέκνα και σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα.

-Σάββατο και την Κυριακή 16-17 Δεκεμβρίου 2017  Συμμετοχή της Κοινωνικής Υπηρεσίας  στη

Χριστουγεννιάτικη εορτή που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού

Σχολείου Καματερού  με στόχο τη συλλογή  καινούριων  παιχνιδιών  για τα παιδιά της πόλης μας. 

-Δευτέρα 18 και  24 Δεκεμβρίου 2017  Συμμετοχή   εργαζομένων    για   την  ενίσχυση  του

Κοινωνικού  Παντοπωλείου  στο  Χριστουγεννιάτικο   χωριό   στους  Αγίους  Αναργύρους  και  στο

Καματερό. 

1.9   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

-1 έως 3 Μαρτίου 2017: Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού στο ετήσιο Συνέδριο

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) στο Pecs της Ουγγαρίας με τίτλο : “Δημιουργώντας

Υγιείς Πόλεις: Περιεκτικές, Ασφαλείς, Ανθεκτικές και Βιώσιμες” . Ο Δήμος μας εκπροσώπησε το

Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα :utilising resources in

order to achieve social cohesion in local Administration : the example of the Municipality of

Aghii Anargiri Kamatero” (Αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους με στόχο την κοινωνική συνοχή

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση : το παράδειγμα του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού) 

- 13 έως 15 Ιουνίου 2017 : ο ΔΑΑΚ συμμετείχε ως μέλος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου

Υγιών Πόλεων στην 6η Σύνοδο των υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος , που πραγματοποιήθηκε

στην  Οστράβα  (Τσεχία).  Στόχος  της  Συνόδου  ήταν  η  ανάδειξη  της  ανάγκης  κλιμάκωσης  των

δράσεων των κρατών- μελών για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της Υγείας εστιάζοντας στους

στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

-7 & 8 Ιουλίου 2017: Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού στο 13ο Συνέδριο του



ΕΔΔΥΠΠΥ με θέμα: “Υγιείς Πόλεις: Ανθεκτικές -Βιώσιμες-Συμμετοχικές”, που πραγματοποιήθηκε

στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος . Συγκεκριμένα, τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Εντεταλμένος

Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας , κος Παντελιάς Νίκος, ο οποίος συντόνισε το 1ο

μέρος της Συνάντησης εργασίας των Υγιών Πόλεων με θέμα:Ενημέρωση για το πρόγραμμα Υγιείς

Πόλεις του ΠΟΥ στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Επίσης  το  στέλεχος  της  Κ.Υ.  και  μέλος  της  Επιστημονικής  Επιτροπής  του  ΕΔΔΥΠΠΥ  ,κα

Κεντεποζίδου Αναστασία έκανε αναλυτική παρουσίαση της Συνόδου για το Περιβάλλον και την Υγεία

που έγινε στην Οστράβα της Τσεχίας (13-15 Ιουνίου ) με τίτλο : “ Τεχνική Ενημέρωση από τη

Συνοδο Υπουργών στην Οstrava της Τσεχίας” . Επίσης η Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής του

Δήμου μας , κα Οικονομοπούλου Αγγελική, παρουσίασε τις βιωματικές δράσεις που υλοποιήθηκαν

στις 7 Απριλίου 2017, με αφορμή την Ημέρα αυτή στον Δήμο μας. Τέλος το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

στο στρογγυλό τραπέζι  με  τίτλο  “Πολιτικές  Υγείας  του Ελληνικού  Διαδημοτικού Δικτύου  Υγιών

Πόλεων  .  Υγιής  Γήρανση,  Ψυχική  Υγεία,  Φυσική  Ασκηση  ,  Διατροφή.  Καλές  Πρακτικές.”  ,  η

προϊσταμένη του Τμήματος ΚΑΠΗ , κα Πομώνη Διονυσία , παρουσίασε τη “Διαγενεακή επικοινωνία:

μία καινοτόμο πρακτική για την ενεργό και υγιή γήρανση στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού” . 

 

1.9.1  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΕ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Ο Δήμος  μας  αποτελεί έναν  από τους   Πρεσβευτές  για την υλοποίηση δράσεων  σχετικά με την

ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Ειδικότερα  υλοποιούνται δράσεις σε συνεργασία με το Ελληνικό

Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου  σε θέματα Ασφαλούς Πλοήγησης.    Eπιπλέον με πρωτοβουλία της

Κοινωνικής  Υπηρεσίας  μαθητές  από  Γυμνάσια  της  πόλης  μας  συμμετέχουν  στο  πανελλήνιο

δεκαπενταμελές  πάνελ Νέων με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους  σε θέματα

Ασφαλούς πλοήγησης.  Ειδικότερα  υλοποιήθηκαν : 

-7 Φεβρουαρίου 2017 Συμμετοχή εργαζομένων  στην Εκδήλωση  του Ελληνικού  Κέντρου Ασφαλούς

Διαδικτύου   στο Υπουργείο Μεταφορών με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας ασφαλούς

διαδικτύου.

- -4  Μαίου  2017 Συνάντηση   των  μαθητών   από  την  πόλη  μας  στο   πάνελ  Νέων   για  το

ΑσφαλέςΔιαδίκτυο  στο Δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής. 



-             -27 Σεπτεμβρίου 2017 Συμμετοχή στην Εκπαιδευτική  Συνάντηση   που διοργανωσε το ΕΔΔΥΠΠΥ

με θέμα: “Δράσεις  2017- 2018». 

- -19 Οκτωβρίου 2017  Στελέχη της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Πολιτικής  συμμετείχαν   στη 2 η

Συνάντηση  Συμβουλευτικού Οργάνου  που  διοργάνωσε  το  Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου

με θέμα : “ Η προστασία  των δεδομένων  των παιδιών βάσεη του νέου κανονισμού για τα προσωπικά

δεδομένα”. 

-13-15 Νοεμβρίου 1017 Εκπαίδευση  εργαζόμενης  με θέμα : «Παιδική προστασία – υποστηριξη

οικογένειας»  από  το ΣΚΛΕ  και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγυης. 

-Στελέχη της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Πολιτικής  αποτελούν μέλη της  Επιστημονικής  Επιτροπής

του ΕΔΔΥΠΠΥ και  συμμετεχουν  στις επιστημονικές συναντήσεις κάθε διμηνο. 

1.10  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ &    ΕΣΠΑ 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ως φορέας υλοποίησης έχει την εποπτεία δύο προγραμμάτων

ΕΣΠΑ: 

1.10.1 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Από 1 Αυγούστου 2017 λειτουργεί στον Δήμο μας Κέντρο Κοινότητας ενταγμένο στη Διευ-

θυνση  Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επι-

χειρησιακού Προγράμματος <<ΑΤΤΙΚΗ>> 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) (Κωδι-

κός πρόσκλησης: ΑΤΤ 025, MIS 5002224) . Η περίοδος λειτουργίας του Κ.Κ. εκτείνεται έως τις 30

Ιουλίου 2020.  Πρόκειται για μία Κοινωνική Δομή  πουι αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για τον

πολίτη μέσα από το οποίο ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς,

υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο

Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας. 

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής,

οι  οποίοι  αντιμετωπίζουν  κάποιο  κοινωνικό  πρόβλημα  οι  ίδιοι  ή  τα  μέλη  της  οικογένειάς  τους.

Αντίστοιχα, η συγκεκριμένη δομή εξυπηρετεί στην υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη αυτών των

πολιτών με σκοπό την συνεργασία και δικτύωση με υπηρεσίες, φορείς και δομές παροχής υπηρεσιών

κοινωνικής προστασίας για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ωφελούμενων και τη διασφάλιση



της κοινωνικής τους ένταξης. 

    Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού ξεκίνησε την 1η

Αυγούστου 2017 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 συμπεριέλαβε ενέργειες προκειμένου να

επιτευχθεί  ο  στόχος  της  συγκεκριμένης  δομής  και  τα  προσληφθέντα  στελέχη  του  Κέντρου

Κοινότητας (δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί και μία επισκέπτρια Υγείας ) ακολούθησαν τις παρακάτω

ενέργειες:

Α. Χρήση και αξιοποίηση του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος: καταγραφή ωφελούμενων στην

πλατφόρμα του Κέντρου Κοινότητας ώστε να φανεί τι είδους συνδρομή μπορεί να τους δοθεί για να

επιλύσουν το πρόβλημα και από ποιο πρόγραμμα, υπηρεσία ή φορέα θα εξυπηρετηθούν. Κατά το

2017 εξυπηρετήθηκαν  421 ωφελούμενοι. 

B.  Συστηματική  επικοινωνία  και  συνεργασία  με  φορείς  και  υπηρεσίες  του  Δήμου,  όπως

ΚΑΠΗ,«Βοήθεια στο Σπίτι», σχολεία, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, εθελοντικές ομάδες, πολιτιστικούς

συλλόγους του Δήμου Α.Α.Κ., για ενημέρωση και εξασφάλιση αμεσότητας στη συνεργασία,πνεύματος

αλληλέγγυας δράσης και εντοπισμού ευκαιριών για ανάπτυξη συνεργασιών, καθώς αποτελούν τους

βασικούς πάροχους υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του Κέντρου  Κοινότητας.

Γ. Κινητοποίηση και εμπλοκή στις δράσεις κάθε τοπικής ομάδας που μπορεί να συνεισφέρει στους

παραπάνω στόχους, έπειτα από συνεργασία με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας. Συνεργασία με

ΚΚ άλλων δήμων για ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν το έργο της δομής, αλλά και

άλλων  Υπηρεσιών,  συμμετοχή  σε  εκδηλώσεις  για  συγκέντρωση  σχολικών  ειδών  σε  άπορες

οικογένειες  του  Δήμου  Αγίων  Αναργύρων  Καματερού.  Επίσης  τα  στελέχη  συμμετείχαν  στον

σχεδιασμό και  την οργανωση των λοιπών δράσεων της  Διεύθυνσης Κοινωνικής. Συμμετοχή της

Κοινωνικής λειτουργού στο πρόγραμμα με τίτλο   “Βασικές Αρχές Οργάνωσης & λειτουργίας του

Εθνικού  μηχανισμού  συντονισμού  &  παρακολούθησης  των  πολιτικών  κοινωνικής  ένταξης  &

κοινωνικής συνοχής : τα Κέντρα Κοινότητας”,  το οποίο υλοποιήθηκε στο ΕΚΔΔΑ από τις 6/11 έως

τις 9/11/17

 Δ.  Κοινοποίηση  Δελτίου  Τύπου  για  την  έναρξη  λειτουργίας  της  Δομής  ,  δημιουργία  έντυπου

φυλλαδίου το οποίο διανεμηθηκε στις εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας αλλά και στην ίδια την

Κοινωνική Υπηρεσία και ανάρτηση αφισών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ε. Συνεργασία με το Γραφείο Απασχόλησης που λειτουργεί στον Δήμο και παραπομπή ωφελούμενων



στο Γραφείο αυτό.

ΣΤ. Ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του προγγράμματος ΚΕΑ (διαδικασία υποβολής

αίτησης, απαραίτητες ενέργειες για την προσκόμιση και παραλαβή δικαιολογητικών).

Ζ. Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων για την Προαγωγή της Υγείας των πολιτών. Συμμετοχή σε

προγράμματα αγωγής υγείας καθώς και σε θέματα ευαισθητοποίησης του γενικότερου πληθυσμού. 

1.10.2 Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο

    Από τις 9 Οκτωβρίου 2017 λειτουργούν στον Δήμο μας δύο επιπλέον δομές : Κοινωνικό Παντοπω-

λείο και Κοινωνικό Φαρμακείο οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού

Προγράμματος <<ΑΤΤΙΚΗ>> 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) (Κωδικός πρόσκλη-

σης: ΑΤΤ024 ,  MIS 5001484) με τίτλο: “ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ . Ειδικότερα: 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί μία δομή κοινωνικής φροντίδας για την κάλυψη των βασικών

αγαθών, τη διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες αλλά και την ενεργοποίηση προς μία θετική στάση

ζωής των ωφελούμενων που βρίσκονται στην ακραία φτώχεια. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι

Δομή που λειτουργεί στον Δήμο μας και στόχο έχει να διανέμει , σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα

άτομα, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη βασικής υλικής συνδρομής κ.α. Ωφελούμενοι των υπηρε-

σιών που παρέχει η δομή είναι μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση

φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια και ανέρχονται στους 100. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στελε-

χώνεται από 1 Κοινωνική Λειτουργό και 1 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό. 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί μία δομή, απ΄ όπου παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης της φαρμα-

κευτικής περίθαλψης ατόμων, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα χρηματικά μέσα για την αγορά φαρμάκων,

είναι ανασφάλιστοι και δεν έχουν πρόσβαση στην δωρεάν περίθαλψη. Οι ωφελούμενοι του Κοιν. Φαρ-

μακείου στους οποίους παρέχεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανέρχονται στους 100 . Το Κοιν. Φαρ-

μακείο στελεχώνεται από 1 Κοινωνική Λειτουργό και 1 ΠΕ Φαρμακοποιών.

Οι Δομές Καταπολέμησης της φτώχειας λειτουργούν καθημερινά από τις 8.00 έως τις 16.00, στον

χώρο της ΔΕ Καματερού ( Κάδμου & Κιλελέρ)



Η περίοδος λειτουργίας των Δομών εκτείνεται έως τις 8 Οκτωβρίου 2020.

1.10.3 Ευρωπαικό Πρόγραμμα «Συμμαχία αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών

μηνυμάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους»

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμος συμμετέχει στην υλοποίηση του εγκεκριμένου ευρω-

παϊκού πρ/τος με τίτλο: “Συμμαχία αγγελιοφόρων για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών μηνυ-

μάτων ενάντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους”. Συντονιστής του έργου είναι ο Αναπτυξιακός

Σύνδεσμος Σόφιας (Βουλγαρία),  το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Γλώσσας και Επικοινωνίας (Ιταλία),

την Εταιρία Γλωσσών (Μεγάλη Βρετανία), το Κέντρο Ειρήνης (Κροατία), τον φορέα “Άνθρωποι που

χρειάζονται Βοήθεια” (Τσεχία), την Ένωση  Divers (Ρουμανία) και την Ένωση  Forma.Azione (Ιτα-

λία). 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου ολοκληρώθηκε η έκθεση ( national report) που αφορά την

αποτύπωση του Εθνικού Πλαισίου της διαδικτυακής Ρητορικής Μίσους στην Ελλάδα. Επίσης πραγμα-

τοποιήθηκε τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τη ρητορική μίσους και αφορούσε τόσο τους

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας και επαγγελματίες κοινωνικής

πολιτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2, 3 και 4 Οκτωβρίου 2017 στο Πάρκο Ανακύκλωσης του

Δήμου μας) . 

Από τα τέλη του 2017 ξεκίνησε η  καμπάνια ευαισθητοποίησης για τη ρητορική μίσους που

αφορούσε εκπαιδευτικούς της α/ βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και την τρίτη ηλικία. 

Τέλος μέλη της ομάδας εργασίας συμμετείχαν στην 3η συνάντηση εργασίας που υλοποιήθηκε

από τις 29 Νοεμβρίου 2017 έως την 1η Δεκεμβρίου στην Τσεχία. Κατά τη συνάντηση  εργασίας  η

επιστημονική ομάδα   του Δήμου  παρουσίασε  στους συμμετέχοντες τις δραστηριότητες που έλαβαν

χώρα  στο  Εκπαιδευτικό Τριήμερο  που υλοποιήθηκε στην πόλη μας κατά τον Οκτώβριο 2017. 

1.10.4 AboVe (Abilities on the move) ERASMUS + (ικανότητες εν κινήσει) 

Τον Σεπτέμβριο 2017 εγκρίθηκε το έργο με τίτλο AboVe (Abilities on the move), της πρωτοβουλί-

ας ERASMUS +. Το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη και αξιολόγηση των αναγκών των ατόμων με ψυ-

χικές διαταραχές, την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους και την κοινωνική ενσωμάτωση μέσα από την

επαγγελματική τους αποκατάσταση. Συντονιστής φορέας του έργου είναι η Περιφέρεια της Val-de-

Marne (Γαλλία) ενώ ως λοιποί εταίροι συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Paris -Est Creteil (Γαλλία), το



Γραφείο Απασχόλησης της Περιφερειας Veneto (Ιταλία), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων & Περιφε-

ρειών ENSA (Ιταλία) και η Οργάνωση για άτομα με αναπηρίες “Bubamara” (Κροατία). Στόχοι της

παραπάνω συνεργασίας είναι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εταίρων, η ανάδειξη του νομοθετικού

πλαισίου σε κάθε χώρα σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχικές διατα-

ραχές, η αναγνώριση των προκλήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι των υπη-

ρεσιών, η αξιολόγηση των πρακτικών που εφαρμόζονται, η ανάδειξη καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό

επίπεδο και τέλος η αξιοποίησή τους και η δημιουργία νέων στρατηγικών που θα εφαρμοστούν από

τις υπηρεσίες. 

Η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια της  Val-de-Marne

(Παρίσι) 18 έως 20 Οκτωβρίου 2017 με τη συμμετοχή όλων των διακρατικών εταίρων όπου και  πα-

ρευρέθηκε στέλεχος  από τη Κοινωνική Υπηρεσία. 

1.11 ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ( SUSTAINABLE GREECE 2020) 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας συμμετέχει για δεύτερη

χρονιά  στο  Παρατηρητήριο  Βιωσιμότητας  Sustainable  Greece  2020  στην  κατηγορία  BRAVO

SOCIETY με 3 καλές πρακτικές. Πρόκειται για την υπηρεσία “Δίκτυο Υγείας-Κοινωνικό Φαρμακείο”

και το πρόγραμμα “Διαγενεακή επικοινωνία, ενεργής γήρανση και προγράμματα δια Βίου Μάθησης για

την Τρίτη ηλικία” και τα “Βιωματικά Εργαστήρια”. 

Στις  25 Μαΐου 2017 ο Δήμος μας συμμετείχε στην Ετήσια Εκδήλωση του Θεσμού BRAVO 2017

(Sustainability Dialogue που διοργανώνεται από την QUALITY NET FOUNDATION , που έγινε

στο Μεγαρο Μουσικής και βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά για το πρ/μα “Διαγενεακή επικοι-

νωνία, ενεργής γήρανση και προγράμματα δια Βίου Μάθησης για την Τρίτη ηλικία” ενώ παρέλαβε τι-

μητική διάκριση για τα Βιωματικά εργαστήρια. 

Τέλος, δυο στελέχη της Κ. Υ. συμμετείχαν ενεργά στις ομάδες αξιόλογησης των λοιπών δράσεων που

υπέβαλαν υποψηφιότητες. 

 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Οι επαγγελματίες της Υπηρεσίας συνεργάζονται για την υλοποίηση των προγραμμάτων  με φορείς

όπως: Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα Ψυχιατρικού  Νοσοκομείου Αττικής ,



το Κέντρο Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΦΑΕΘΩΝ,  το Εθνικό Δίκτυο Δήμων

Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.ΔΥ.ΠΥ.) το Κέντρο Βρεφών “Μητέρα”, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο ΜΕΛΙΑ  Ι

και ΜΕΛΙΑ ΙΙ, Σύμμαχοι Υγείας, ΚΕΘΕΑ. 

2. ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2.1 ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ          

Από τον Οκτώβριο 2013 λειτουργεί στον Δήμο μας γραφείο Κοινωνικής προστασίας που στόχο έχει

την διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτων,  σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν στους

Δήμους  μέσω του Προγράμματος  Καλλικράτη.  Ειδικότερα  κατά  το  2017,  προσήλθαν  στο  Τμήμα

Κοινωνικής  Προστασίας  περίπου  600 πολίτες  για  εγγραφή  στο   Μητρώο  Ανασφαλίστων,  για

μηδενική ασφάλιση στα φάρμακα ή για παροχή σχετικής πληροφόρησης.

Μετά την εφαρμογή του υπ' αριθ. 908/4-4-2016 ΦΕΚ και του νέου νόμου 4368/2016:

Εξυπηρετήθηκαν εκτυπώνοντας αποφάσεις  220 ανασφάλιστοι πολίτες από τους οποίους 178 ήταν

άμεσα ανασφάλιστοι και οι 41 εξαρτώμενα μέλη για ανανέωση και έκδοση της μηδενικής συμμετοχής

ανασφαλίστων σχετικά με την φαρμακευτική τους κάλυψη .Επίσης έγινε 1 ένσταση κατά επιβολής

ποσοστού συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη για οικονομικά αδύνατους σύμφωνα με το άρθρο 6

παρ. 2Α.

Αναλυτικότερα για την διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών έγιναν οι απαραίτητες διοικητικές

πράξεις όπως:

-Συγγραφή  αποφάσεων,  χρέωση  και  ξεχρέωση   αυτών  στο  πρωτόκολλο   από  το  τμήμα  κοιν.

προστασίας, έλεγχος δικαιολογητικών και ενημέρωση δικαιούχων όλων των δράσεων της Υπηρεσίας.

-Ενημέρωση  δικαιούχων  για  την  διανομή  τροφίμων  κατά  την  διάρκεια  περιόδου  διανομής   και

υποβολή αιτήσεων κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης . 

-Επίσης  στο  τμήμα  προσήλθαν  περίπου  200  άτομα  για  τροποποιήσεις,  αναστολές,  ανακλήσεις,

ερωτήσεις, για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. 

 

2.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των

Φύλων ανέλαβε δημόσια επίσημη δέσμευση για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων

εντός της επικράτειας του με την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα Των Φύλων



στις Τοπικές Κοινωνίες». Για την ουσιαστική εφαρμογή της δέσμευσής του αυτής προχώρησε στη

σύσταση και λειτουργία εξειδικευμένου Γραφείου Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, το οποίο ανήκει

στο  Τμήμα  Εφαρμογής  Κοινωνικών  Προγραμμάτων  και  Κοινωνικής  Προστασίας  της  Διεύθυνσης

Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

Το έργο του γραφείου  κατά το 2017 ήταν ως επί το πλείστον ερευνητικό καθώς επικεντρώθηκε

στην μελέτη μέσα από την οπτική του φύλου μιας ιδιαίτερα ευπαθούς ομάδας του πληθυσμού αυτής

των  μεταναστριών   και  δη  των  οικιακών  εργατριών  στην  Ελλάδα  της  κρίσης. Κατεγράφησαν

προβλήματα φτώχειας, ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού. 



3. ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟY

Στην Ελλάδα τα  ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων) είναι  μια σύγχρονη κοινοτική

πρωτοποριακή κοινωνική δομή  η οποία συμβάλλει   στην   ενεργό και υγιή γήρανση αποτελώντας

καλή πρακτική ολοκληρωμένης φροντίδας,   ως ανοικτή  δομή,  προς τους ηλικιωμένους.  

Στο  Δήμο   Αγίων  Αναργύρων-Καματερού  από  το  1983  λειτουργούν  7  ΚΑΠΗ,  προσφέροντας

υπηρεσίες σε 6.103 εγγεγραμμένα μέλη. Μέσα από τα εξειδικευμένα προγράμματα  των  ΚΑΠΗ  του

Δήμου μας, επιτυγχάνεται  η ενδυνάμωση των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων, η ενεργοποίηση και

ενθάρρυνση σε δημιουργικές δραστηριότητες,  η συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

μέσω των  επιτροπών,   η  συμμετοχή τους  σε προγράμματα  δια  βίου μάθησης,  η  ενίσχυση της

εθελοντικής προσφοράς τους με απώτερο στόχο τη   μείωση  της μοναξιάς και  της κοινωνικής

απομόνωσης  και την ενίσχυση  της ισότιμης κοινωνικής συμμετοχής τους.

Το 2017 παρείχαν υπηρεσίες  στα ΚΑΠΗ 5 μόνιμοι υπάλληλοι 5 αορίστου. Συμπληρωματικά τις

ανάγκες του τμήματος ΚΑΠΗ κάλυψαν υπάλληλοι από το πρόγραμμα βοήθεια  στο σπίτι  (ΚΑΠΗ

Καματερού)   και    υπάλληλοι   όλων  των  ειδικοτήτων  με  σύμβαση  ορισμένου  χρόνου  μέσω του

προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ .    

Α’ ΠΥΛΩΝΑΣ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

     Ο Κοινωνικός Λειτουργός παρέχει,  στα μέλη των ΚΑΠΗ,  Κοινωνική Εργασία  και συμβουλευτική

σε  ατομικό,  οικογενειακό,  ομαδικό  επίπεδο.  Διατήρηση  και  ενίσχυση  της  λειτουργικότητας  των

εξυπηρετούμενων,  υποστήριξη  των ψυχοκοινωνικών αναγκών  τους,  ενημέρωση  και  δικτύωση  με

υπηρεσίες,  παροχή  πληροφοριών  για  τα  δικαιώματά  τους  και  την  επιδοματική  πολιτική,  τις

κοινωνικές  παροχές  από  το   Δήμο.  Ακόμα  πραγματοποιεί  κατ’  οίκον  επισκέψεις  σε  μέλη,  όταν

παραστεί ανάγκη για ατομική και οικογενειακή  ψυχοκοινωνική υποστήριξη.  Επίσης  κινητοποιεί και

εντάσσει  τα  μέλη  σε  ομάδες  δραστηριοτήτων.  Έχει  ρόλο  συντονιστικό,  οργανωτικό  και

διαμεσολαβητικό και συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ειδικότητες του κάθε ΚΑΠΗ για την υλοποίηση

των προγραμμάτων και δράσεων.  

Στην  Κοινωνική Υπηρεσία των ΚΑΠΗ πραγματοποιήθηκαν  το 2017 :

 ανανεώσεις  εγγραφών των παλαιών  μελών. 



 καθημερινά νέες εγγραφές μελών- στα ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων  119 νέες εγγραφές και στα

ΚΑΠΗ Καματερού 64  νέες εγγραφές.

 καθημερινά ατομική συμβουλευτική  και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μέλη - 

     συμβουλευτική σε οικογένειες. 

 Οι  Κοινωνικοί  Λειτουργοί  εξυπηρέτησαν  39  κατοίκους  νεώτερης  ηλικίας.  στους  οποίους

παρείχαν   συμβουλευτική,   ενημέρωση,  κατευθύνσεις   για  κοινωνικά  προγράμματα,  και

παραπομπή σε υπηρεσίες που εξατομικευμένα τους αφορούσαν.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αναπτύσσει  δράση  σε  τρεις  τομείς:  προληπτική,  συμβουλευτική  και  αποκατάσταση.Κατόπιν

διάγνωσης αρμοδίου ιατρού ενεργεί αυτοδύναμα εφαρμόζοντας φυσικοθεραπευτικές μεθόδους για τη

βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, χρόνιων παθήσεων σπονδυλικής στήλης,

επίκτητων,  τραυματικών  καθώς  και  νευρολογικών  παθήσεων.  Δίνει  οδηγίες  για  οστικά  ή  μυϊκά

προβλήματα,  συμβουλές  σωστού  χειρισμού  του  σώματος  στην  καθημερινή  ζωή  προς  αποφυγή

τραυματισμών  ή  υποτροπών  των  υπαρχόντων  παθήσεων,  παρέχει  ψυχολογική  υποστήριξη  σε

επώδυνες  καταστάσεις  και  τους  εντάσσει  σε  ειδικό  πρόγραμμα  θεραπευτικής  γυμναστικής  και

αποκατάστασης με εξειδικευμένες ασκήσεις και κινήσεις.

Το 2017 αντιμετωπίστηκαν κυρίως Ορθοπεδικά περιστατικά όπως αυχενικά σύνδρομα, οσφυαλγίες,

περιαρθρίτιδες  ώμου,  δύσκαμπτες  αρθρώσεις.  Επίσης  και  νευρολογικά  περιστατικά  όπως

νευροπάθεια κάτω άκρων, Α.Ε.Ε. Τα φυσικοθεραπευτικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι

Διαδυναμικά,  Διαθερμία,  Υπέρηχοι,  Ηλεκτρομάλαξη  και  συσκευή  Ηλεκτροθεραπείας  (TENS),

Παραφινόλουτρα, Δινόλουτρα και  Laser (ΚΑΠΗ Καματερού) . Εκτός των μηχανημάτων  η κάθε

συνεδρία περιελάμβανε, κινησιοθεραπεία και χειρομαλάξεις. 

 Πραγματοποιήθηκαν 970 συνεδρίες σε  97 μέλη των ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων που έχρηζαν

θεραπείας, αποκατάστασης αλλά και πρόληψης. 

 Επίσης  στο  Α΄&  Β΄  ΚΑΠΗ  Αγίων  Αναργύρων  με  ευθύνη  των  Φυσικοθεραπευτών

λειτούργησαν  τμήματα  Θεραπευτικής Γυμναστικής από δύο φορές την εβδομάδα (61 άτομα

στο Α΄ ΚΑΠΗ και  45 άτομα στο Β΄ ΚΑΠΗ ).



 Κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  πραγματοποιήθηκαν   στο  φυσικοθεραπευτήριο  του  Κ.Α.Π.Η.

Καματερού 965 επισκέψεις από ασθενείς  που έχρηζαν θεραπείας, αποκατάστασης αλλά και

πρόληψης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 5008 φυσικοθεραπευτικές πράξεις στο Κ.Α.Π.Η.

Καματερού.  Επιπλέον  από  τα  αναφερόμενα  στα  ιατρικά  παραπεμπτικά  φυσικοθεραπευτικά

μέσα η θεραπεία πλαισιώθηκε με ασκήσεις ισορροπίας στα περιστατικά με αυξημένο κίνδυνο

πτώσεων, όπως επίσης και συμβουλές σωστού χειρισμού του σώματος στην καθημερινή ζωή

προς  αποφυγή  τραυματισμών  ή  υποτροπών  των  υπαρχόντων  παθήσεων  ,καθώς  και

θεραπευτικές ασκήσεις  ενδυνάμωσης των μυών πυελικού εδάφους.   Δόθηκαν προσωπικά

προγράμματα ελαφρών ασκήσεων και διατάσεων που μπορούν να γίνονται στο σπίτι από τους

ίδιους τους ασθενείς  με στόχο να παραταθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα των συνεδριών

φυσικοθεραπείας. Επίσης δόθηκαν προγράμματα ενδυνάμωσης.

 Τέλος   η  φυσ/τρια  του  Κ.Α.Π.Η.  Καματερού   πραγματοποίησε  δώδεκα  (12)  κατ’  οίκον

επισκέψεις  σε   ασθενείς,  οι  οποίοι  δεν  μπορούσαν  να  προσέλθουν  στο  κέντρο.  Έγιναν

κινησιοθεραπείες,  δόθηκαν  οδηγίες  αυτοεξυπηρέτησης  και  υποδειχτήκαν  θεραπευτικές

ασκήσεις.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μέσα  από  την  ατομική  και  ομαδική  προσέγγιση  των  μελών  στοχεύει  στην  εκμάθηση  νέων

δεξιοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της συνεργατικότητας των μελών.

Αναπτύσσει συγκεκριμένες δραστηριότητες με στόχο την  βελτίωση των γνωστικών και κινητικών

δεξιοτήτων , την ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Εφαρμόζει διαδικασίες εμπλοκής των

μελών  σε  ομάδες  με  βιωματικό  χαρακτήρα  και  στοχεύει  στην  ανάπτυξη  της  αυτογνωσίας,  της

αλλαγής στάσης ζωής,  στην συναισθηματική έκφραση.

Στο Β΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων η Εργοθεραπεύτρια δημιούργησε δύο ομάδες: 

 Ομάδα Δημιουργικής  Απασχόλησης, συμμετείχαν 25 μέλη σε εβδομαδιαία συνάντηση των 2

ωρών και

 Ομάδα θεατρικού παιχνιδιού  των 15 ατόμων  σε εβδομαδιαία συνάντηση 2 ωρών. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 



Ο Νοσηλευτής/τρια εφαρμόζει προγράμματα υγείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, με στόχο τη

σωματική  και  ψυχική  ευεξία  των  μελών.  Δημιουργήθηκαν  ειδικές  ομάδες  υγείας,  όπως,

υπερτασικών, σακχαροδιαβητικών, καρδιοπαθών, οστικών παθήσεων. Επίσης  είναι υπεύθυνοι για

την οργάνωση και τη λειτουργία του ιατρείου. 

Στα  ΚΑΠΗ  Αγίων  Αναργύρων  –  Καματερού  το  2017  πραγματοποιήθηκαν  1676  νοσηλευτικές

πράξεις:

 Καθημερινή μέτρηση  αρτηριακής πίεσης, μέτρηση σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, διενέργεια

ηλεκτροκαρδιογραφημάτων.

 Επισκέψεις κατ’ οίκον για ενεσοθεραπεία.

 Επισκέψεις κατ’ οίκον με σκοπό την εκπαίδευση  του οικογενειακού περιβάλλοντος για τη σωστή

φροντίδα  του  ηλικιωμένου  (με  προβλήματα  κινητικά,  άνοιας,  σακχαροδιαβητικοί,  αλλά  και  την

εκπαίδευσή του  για αυτοεξυπηρέτηση και αυτοφροντίδα.

 Συνοδεία μοναχικών μελών σε ιατρικά ραντεβού και σε διαγνωστικά κέντρα.

 Διαμεσολάβηση για τακτοποίηση ραντεβού μελών σε γιατρούς, σε Νοσοκομεία ή στις υπηρεσίες του

ΠΕΔΥ και στα ΚΕΠΑ.

 Η νοσηλεύτρια του ΚΑΠΗ Καματερού ανέλαβε την ινσουλινοθεραπεία διαβητικού παιδιού, μαθήτριας

Δημοτικού Σχολείου του Καματερού, 2 -3 φορές την εβδομάδα στο χώρο του Σχολείου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ

Οι Οικογενειακοί Βοηθοί  έχουν την ευθύνη για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό  των κτιρίων

των  ΚΑΠΗ, καθώς και την εξυπηρέτηση των μελών στο εντευκτήριο  που βρίσκεται στο χώρο των

ΚΑΠΗ. Επίσης,  συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των ΚΑΠΗ και τα μέλη της επιτροπής δράσης,

για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων όπως και για την  διαχείριση   των  ειδών  καθαριότητας

και εντευκτηρίου.  Στα ΚΑΠΗ Αγίου Τρύφωνα και του Γεροβουνού παρείχαν  πληροφορίες για τα

προγράμματα  του  ΚΑΠΗ,  έκλειναν   τα  ραντεβού  για  το  επιστημονικό  προσωπικό  (κοινωνική

λειτουργό, νοσηλεύτρια).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ

Οι υπάλληλοι του ΚΑΠΗ παράλληλα : 

 Ήταν  υπεύθυνοι για την λειτουργία των χώρων των Κέντρων σε περιπτώσεις εκτάκτων δυσκολιών

κυρίως καιρικών συνθηκών (πλημμύρες, καύσωνας, παγετώνας).



 Κινητοποίησαν τα  μέλη  για  συγκέντρωση τροφίμων,  σχολικών ειδών,   παιχνιδιών,  φαρμάκων και

ρουχισμού.

 Πιστοποιημένοι  υπάλληλοι  του  ΚΑΠΗ  συμμετείχαν  στην  παραλαβή,  έλεγχο   και  καταχώριση

αιτήσεων  των δικαιούχων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

 Έχουν αναλάβει τη λειτουργία του Γραφείου Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου.

 Συνοδεία των μελών του ΚΑΠΗ σε εκδρομές, περιπάτους, θεατρικές παραστάσεις και γενικά σε

εκδηλώσεις που οργανώνονται από την υπηρεσία του ΚΑΠΗ. 

 Συμμετείχαν στην υλοποίηση προγραμμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του  Δήμου.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ  ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Επιτροπή Εκδρομών 

 Επιτροπή Εκδηλώσεων -Ψυχαγωγίας

 Επιτροπή  Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 Ομάδα Γυναικών 

 Επιτροπή προγραμματισμού 

 Επιτροπή αυτοδιαχείρισης εντευκτηρίου

 Επιτροπή δανειστικής βιβλιοθήκης 

 Οικονομικών 

 Βεστιάριου 

 Επιτροπή  Αλληλοβοήθειας και φροντίδας

 Επιτροπή δράσης

 Επιτροπή αυτοδιαχείρισης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν μηνιαίες διεπιστημονικές συναντήσεις

των υπαλλήλων του ΚΑΠΗ με τη παρουσία της Διευθύντριας και του Εντεταλμένου Σύμβουλου της

Διεύθυνσης Κοινωνική Πολιτικής του Δήμου, με σκοπό τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την

αξιολόγηση δράσεων μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ανοδική εξέλιξη της Δομής,  συμβάλλοντας

στην υγιή  και ενεργή γήρανση των μελών των Κέντρων. 

ΠΥΛΩΝΑΣ Β: ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ 

Ζούμε την ανάπτυξη μιας νέας Ευρώπης με έναν πιο ηλικιωμένο πληθυσμό. Οι μεγάλοι ευρωπαίοι



πολίτες διατηρούν την επιθυμία για γνώση και δημιουργία. Το ΚΑΠΗ με τα προγράμματα Διά Βίου

Μάθηση,  επιδιώκει,  την  περίοδο  ωρίμανσης  του  ανθρώπου  να  την  μεταμορφώνει  σε  χρόνο

αναζήτησης, εκπαίδευσης και εσωτερικής εμβάθυνσης. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η μάθηση στην

μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να επιφέρει πολλά και ποικίλα οφέλη για τα άτομα, τις οικογένειες, τις

κοινότητες και τα κράτη, εντός και εκτός Ευρώπης και να προωθήσει την ενεργό γήρανση.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

          Το 2017 λειτούργησαν Ομάδες Εκμάθησης Αγγλικών στο Α΄& Β΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων

με την ευγενική χορηγία  των Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών «ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ» Συμμετείχαν  συνολικά

29  μέλη. Οι   εθελόντριες  καθηγήτριες  Κουτίβα Μαρία     και Εμμανουέλα Σκαλίδη δίδαξαν  έως

και το Μάιο   στα μέλη την αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας   μεθόδους  διδασκαλίας κατάλληλες

για μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Το Φθινόπωρο έως και το τέλος του 2017, η ομάδα συνεχίστηκε

με  την  ευθύνη  της   εθελόντριας  Λάζου  Ναταλίας  ,  η  οποία  χρησιμοποιούσε   απλή  μέθοδο

διδασκαλίας με βιωματικό τρόπο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ 

Μέλη  των  ΚΑΠΗ  Αγίων  Αναργύρων-Καματερού   συμμετείχαν  στο  πρόγραμμα  εκμάθησης

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τον τίτλο:  «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ», το οποίο

υλοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά  με ευθύνη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και του

τμήματος    ΚΑΠΗ,    από  την   Κοινωνική   Οργάνωση  “50  και  Ελλάς”  με  την  υποστήριξη  της

COSMOTE. 

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που παραχώρησε ο δήμος,  μέλη του ΚΑΠΗ εκπαιδεύτηκαν στην

επεξεργασία κειμένου, στο διαδίκτυο, σε διαδικτυακά εργαλεία, σε υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή,

όπως,  καλύτερη  γνωριμία  με  το  κινητό,  τα  tablet,  χρήση  της  πιστωτικής   κάρτας,  δημιουργία

ιστοσελίδας. Το πρόγραμμα δεν απευθυνόταν μόνο στα   μέλη των ΚΑΠΗ αλλά και  σε όλους τους

κατοίκους του δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού 50 χρονών και άνω. 

ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τα  μέλη  των  ομάδων  Δημιουργικής  Απασχόλησης,  γνωρίζουν  και  εμπλέκονται  σε  νέες

δραστηριότητες, μαθαίνουν  νέες τεχνικές, έρχονται σε επαφή με τη χρήση νέων εργαλείων και

μοιράζονται την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. 



 Στο Α΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων 2 μέλη της Ομάδας Γυναικών διδάξαν στα υπόλοιπα μέλη

(48 άτομα)  την κατασκευή πλεκτής τσάντας και την τεχνική ντεκουπάζ σε πέτρα και γυαλί. 

 Στο  Β΄  ΚΑΠΗ  Αγίων  Αναργύρων  λειτούργησε   ομάδα  εργοθεραπειας   25  ατόμων

(πραγματοποίησε 13 δίωρες συναντήσεις). Τα μέλη της ομάδας δημιουργικής απασχόλησης

εκθέτουν σε χριστουγεννιάτικη αγορά τις δημιουργίες τους. 

 Στο ΚΑΠΗ Καματερού τα μέλη της  Ομάδας Δημιουργικής Απασχόλησης – Κατασκευών με

εκπαιδεύτρια  από  τη  Δ/νση  Πολιτισμού   &  Αθλητισμού  του  Δήμου  εκπαιδεύτηκαν  στην

κατασκευή  παραδοσιακής κούκλας, από κάλτσες κ.λπ.)  στην αναπαλαίωση ξύλου  καθώς και

κατασκευή   χριστουγεννιάτικων  και  πασχαλινών   καρτών.  Μέλος  της  ομάδας  αυτής,

συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης με θέμα: Κούκλα

και Κουκλοθέατρο «Μια κούκλα… μια Ιστορία». Σχηματίστηκε ομάδα απασχόλησης και στο

ΚΑΠΗ  Γεροβουνού.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

Λειτούργησαν Ομάδες  Χορωδίας στα Α΄,Β΄, Γ΄& Δ΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων  σε συνεργασία με τη

Διεύθυνση   Πολιτισμού  του Δήμου μας. Συμμετείχαν 95  μέλη. 

Επίσης  λειτούργησαν  Ομάδες   Χορωδίας  με  έντεχνα  λαïκά  και  ρεμπέτικα  τραγούδια  όπως  και

επετειακά, στα ΚΑΠΗ Καματερού, σε συνεργασία με τη  Διεύθυνση   Πολιτισμού  & Αθλητισμού του

Δήμου μας. Συμμετείχαν 43 μέλη.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Λειτούργησαν Ομάδες   Παραδοσιακών  Χορών  στο  Α΄,  Β΄&,  Γ΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων σε

συνεργασία με τη  Διεύθυνση   Πολιτισμού  & Αθλητισμού του Δήμου μας. Συμμετείχαν 81 μέλη.

Επίσης  λειτούργησαν  Ομάδες   Παραδοσιακών  και  Λαïκών  Χορών  στα  ΚΑΠΗ  Καματερού  σε

συνεργασία με τη  Διεύθυνση   Πολιτισμού  & Αθλητισμού του Δήμου μας. Συμμετείχαν 12 μέλη.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

Στο Α΄ ΚΑΠΗ  Αγίων Αναργύρων λειτούργησε θεατρικό Εργαστήρι  σε συνεργασία με τη  Διεύθυνση

Πολιτισμού  & Αθλητισμού του Δήμου μας. Συμμετείχαν 12 μέλη. 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ



Τα  μέλη  των  ΚΑΠΗ  Αγ.  Αναργύρων,  δημιούργησαν  δανειστικές  βιβλιοθήκες  με  σκοπό  την

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, τη διατήρηση του λόγου, της μνήμης, την απόκτηση γνώσης μέσα

από την ανάγνωση.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας τα μέλη της Επιτροπής βιβλιοθήκης του Β ΄ ΚΑΠΗ

Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία με  βιβλιοπωλείο  της περιοχής  οργάνωσαν εκδήλωση στην οποία

έγινε παρουσία του βιβλίου. 

Μέλη των ΚΑΠΗ παρακολούθησαν παρουσιάσεις  βιβλίων που οργανώθηκαν  από τη Διεύθυνση

Πολιτισμού του Δήμου μας.

ΠΥΛΩΝΑΣ Γ’ : ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

 Το πρόγραμμα Νοητικής Εκπαίδευσης  εφαρμόζεται έκτη  χρονιά  στο Β΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων

και το 2017 επεκτάθηκε στο Α΄ και στο Γ΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων. Έχουν λάβει μέρος  συνολικά

στο πρόγραμμα τα έξι χρόνια εφαρμογής του 201 μέλη,  εντοπίστηκαν 4 άτομα με σοβαρό πρόβλημα. 

Με εργαλεία όπως  τις ατομικές αναμνήσεις, το σχολιασμό της επικαιρότητας, παιχνίδια μνήμης,

σταυρόλεξα, μουσική, επιτραπέζια παιχνίδια, γίνεται παρέμβαση στη βελτίωση της μνήμης του λόγου,

της  συγκέντρωσης,  της  συμπεριφοράς,  και  της  εκτέλεσης  καθημερινών  δραστηριοτήτων.  Το

πρόγραμμα εφαρμόστηκε  το 2017 σε 3 ΚΑΠΗ του τμήματος με την  συμμετοχή συνολικά 60 μελών.

Αναλυτικότερα: 

 Στο  Α΄ ΚΑΠΗ  Αγίων Αναργύρων με τη συμμετοχή  16 μελών σε εβδομαδιαίες 2ωρες

συναντήσεις υπό το συντονισμό της  Κοινωνικής  Λειτουργού κ. Πομώνη. 

 Στο Α΄ ΚΑΠΗ   Αγίων Αναργύρων   με τη συμμετοχή 13 μελών  και πραγματοποιήθηκαν 10

2ωρες συναντήσεις υπό το συντονισμό της  Κοινωνικής  Λειτουργού κας Στυλιανοπούλου

Χριστίνας. 

 Στο Β΄ ΚΑΠΗ   Αγίων Αναργύρων  συμμετείχαν  15 μέλη,   και  πραγματοποιήθηκαν 10

2ωρες συναντήσεις υπό το συντονισμό της  Κοινωνικής  Λειτουργού κας Διονυσίας Πομώνη. 

 Στο  Γ΄ ΚΑΠΗ  Αγίων Αναργύρων με τη συμμετοχή  15 μελών σε εβδομαδιαίες δίωρες

συναντήσεις υπό το συντονισμό της  Κοινωνικής  Λειτουργού κας Διονυσίας Πομώνη. 



ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με  θέμα «Διατροφή και υγεία, διαχείριση σωματικού βάρους» με την

ευθύνη της  Επισκέπτριας Υγείας  του Β΄ ΚΑΠΗ.  Ενδεικτικά η θεματολογία του προγράμματος

αφορούσε στη σχέση διατροφής και υγείας, στην κατάρτιση εξατομικευμένου διαιτολογίου καθώς και

στην υπόδειξη  διατροφικών οδηγιών για τη χοληστερίνη, το σακχαρώδη διαβήτη και την αρτηριακή

πίεση. Επίσης, αναφορά έγινε στην ψυχολογία της διατροφής, στις στρατηγικές αντιμετώπισης της

βουλιμίας και στις συμπεριφορικές τεχνικές. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε  σε 3 ΚΑΠΗ του τμήματος.

Αναλυτικότερα: 

 Στο Β΄ ΚΑΠΗ   Αγίων Αναργύρων  πραγματοποιήθηκαν  6 δίωρες συναντήσεις με τη συμμετοχή 10

μελών. 

 Στο  Γ΄ ΚΑΠΗ  Αγίων Αναργύρων πραγματοποιήθηκαν  6 δίωρες συναντήσεις με την συμμετοχή  15

μελών.

 Στα  μέλη του ΚΑΠΗ Καματερού όπου πραγματοποιήθηκαν  6 δίωρες συναντήσεις   για δύο (2)

ομάδες των 18 ατόμων. 

Συνολικά στο παραπάνω πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 61 μέλη.

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο Α΄ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων με  θέμα «Δυσλιπιδαιμία» με ευθύνη της

Επισκέπτριας Υγείας.  Πραγματοποιήθηκαν  2 ωριαίες  συναντήσεις   για δύο (2) ομάδες . Συνολικά

συμμετείχαν 30 μέλη. 

Ομαδικές δρασεις Αγωγής Υγείας 

Τα μέλη των ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων – Καματερού το 2017 συμμετείχαν σε 4 ομαδικές δράσεις

αγωγής υγείας.

 Το προσωπικό και τα μέλη Α΄  ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων παρακολούθησαν,  με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα Αλτσχάιμερ, την 1η  Ενημερωτική Ημερίδα (Ελληνικού  Δικτύου  Φροντιστών) ΕΠΙΟΝΗ με

θέμα    :  "Φροντίζοντας  τους  φροντιστές"  στο  αμφιθέατρο  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  στην

Ελλάδα. 

 Με  αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, διαβητικά μέλη του Α΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων αλλά

και  μέλη που ενδιαφέρονταν  για πρόληψη,  παρακολουθήσαν την Επιστημονική διημερίδα με θέμα:

«Σακχαρώδης Διαβήτης 2017, Η παθολογία συνεργάζεται και... περιποιεί το διαβήτη» επιλέγοντας



τη θεματολογία που τους ενδιέφερε.

 Μέλη του Β΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων καθώς  & του ΚΑΠΗ Καματερού παρακολούθησαν διαλέξεις

σχετικές με μυοσκελετική υγεία και διατροφή  στο   το 110   ενημερωτικό Συνέδριο Σκελετικής

Υγείας που οργάνωσε  με αφορμή την Παγκόσμια  Ημέρα Οστεοπόρωσης,  ο Σύλλογος Σκελετικής

Υγείας "Πεταλούδα" σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

 Μέλη  και  προσωπικό  του  Α΄&  Β΄  ΚΑΠΗ  Αγίων  Αναργύρων  συμμετείχαν  στην  εκδήλωση

ευαισθητοποίησης που οργάνωσε  η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα Υγείας η οποία   για το 2017 ήταν αφιερωμένη στην κατάθλιψη .

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 Τα  μέλη  των  ΚΑΠΗ  Αγίων  Αναργύρων  –  Καματερού  το  2017  είχαν  την  ευκαιρία  να

παρακολουθήσουν  9 ομιλίες με θέματα  που αφορούσαν στην υγεία τους αλλά και στην προστασία

τους από σύγχρονους κινδύνους (εγκληματικές ενέργειες, κακή διαχείριση διαδικτύου) 

 Τα μέλη του Α ΄ ΚΑΠΗ Α.Α παρακολούθησαν ομιλία με θέμα « Η Άσκηση  στην Τρίτη Ηλικία» από

το Νοσηλευτή του Α΄ ΚΑΠΗ   Γιώργο Πλακούτση.   

 ΟΜΙΛΙΑ  Β΄  ΚΑΠΗ  Α.Α  ΜΕ  ΘΕΜΑ:  «Μέτρα  προφύλαξης  των  μεγαλύτερων  ανθρώπων  από

εγκληματικές ενέργειες».  Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα των

Αγίων Αναργύρων 

 ΟΜΙΛΙΑ  Β΄  ΚΑΠΗ  Α.Α  ΜΕ  ΘΕΜΑ:  «Προάγοντας  τη  γνώση  για  τον  Σακχαρώδη  Διαβήτη»

Ομιλήτρια: Τσενικλίδη Ερμιόνη (Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος)  

 ΟΜΙΛΙΑ Β΄ ΚΑΠΗ Α.Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μην Κλικάρεις  εν λευκώ». Η ομιλία αναφερόταν στην καλή

διαχείριση του διαδικτύου. Ομιλητής: Κορμάς Γεώργιος (Ιατρός)  (24-11-2017)

 Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, τα μέλη του  Β΄ ΚΑΠΗ Α.Α παρακολούθησαν προβολή

ταινίας με σχετικό θέμα και ακολούθησε ανάλυση.

 Ομιλία στο Γ΄ ΚΑΠΗ Α.Α. με θέμα «Καρκίνος και Τρίτη Ηλικία» από τη Γιατρό Νομικού Χριστίνα

Πρόεδρο της Μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ.



 Ομιλία  στο  Γ΄  ΚΑΠΗ  Αγίων  Αναργύρων  με  θέμα  «Η  νόσος  Alzheimer»  από  την  Κοινωνική

Λειτουργό του Γ΄ ΚΑΠΗ Καραγιώργου Θεοδώρα

 Ομιλία της κ. Αφορδακού Δέσποινας  μικροβιολόγου – βιοπαθολόγου με θέμα «Οι τιμές των λιπιδίων

στο αίμα και οι επιπτώσεις στην υγεία», για τα μέλη του ΚΑΠΗ Καματερού.

 Τα μέλη του ΚΑΠΗ Καματερού παρακολούθησαν μαθήματα Πρώτων Βοηθειών για την αντιμετώπιση

οικιακού ατυχήματος και παροχή βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης, από διασώστες της Ε.ΕΝ.ΕΡ.Δ.

Ακολούθησε εμπειρική εκπαίδευση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Στα πλαίσια της  Θεραπευτικής γυμναστικής καταρτίστηκε και   υλοποιήθηκε  με επιτυχία  στο Α΄ &

Β΄ ΚΑΠΗ  Αγίων Αναργύρων πρόγραμμα κατάλληλων ασκήσεων, σεβόμενο τις  δυνατότητες του

σώματος στην τρίτη ηλικία. Αποσκοπεί στην αύξηση της τροχιάς κίνησης και της ευλυγισίας μέσω

της σωστής κινητοποίησης του σώματος. Στόχος επίσης είναι και η βελτίωση της μυϊκής δύναμης και

αντοχής δίνοντας επίσης ιδιαίτερο βάρος στην επανεκπαίδευση της ισορροπίας. Όλα τα μέλη του

ΚΑΠΗ που παρακολούθησαν  το πρόγραμμα ανέφεραν βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης. Το

πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την ευθύνη των Φυσικοθεραπευτών των ΚΑΠΗ. 

Συνολικά συμμετείχαν 106 μέλη  με 2 ωριαίες εβδομαδιαίες συναντήσεις.

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Στα ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων – Καματερού το 2017 πραγματοποιήθηκαν 6 Ομαδικά προγράμματα

Δευτερογενούς Πρόληψης  στα οποία συμμετείχαν  πάνω από 374 άτομα.

 Γυναίκες μέλη  των ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων –Καματερού αλλά  και γυναίκες κάτοικοι   του δήμου

μας άνω των 35 ετών μας  συμμετείχαν σε πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίας και ψηλάφησης, επίσης

έγινε έλεγχος με υπέρηχο μαστών  όταν θεωρήθηκε αναγκαίο.  Το πρόγραμμα  υλοποιήθηκε   σε

συνεργασία του Τμήματος ΚΑΠΗ, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας  με το

νοσοκομείο «Ελπίς». Η μεταφορά των γυναικών ήταν δωρεάν  με πούλμαν του Δήμου. Υπεύθυνη για

την  επικοινωνία   με  το  νοσοκομείο  «Ελπίς»  καθώς  και  τη  συνοδεία  των  μελών   είναι  η

Φυσικοθεραπεύτρια του ΚΑΠΗ Καματερού  και  συμμετείχαν στο πρόγραμμα 126 γυναίκες. Επίσης

πραγματοποιήθηκαν υπέρηχοι μαστών σε 34 γυναίκες του Δήμου μας.



 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού στο πλαίσιο των

δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας των δημοτών, σε συνεργασία με το Νοσηλευτικό Δίκτυο

A.P.C. διοργάνωσε πρόγραμμα δωρεάν δερματολογικού ελέγχου στα ΚΑΠΗ του Δήμου. Ειδικότερα

εξετάστηκαν από το Δερματολόγο κ. Κατσαγάνη Ζήση στις 30 μέλη συνολικά του Γ΄ ΚΑΠΗ της

Δημοτικής  Κοινότητας  Αγίων  Αναργύρων  και  41μέλη  των   ΚΑΠΗ  της  Δημοτικής  Κοινότητας

Καματερού.

 Τα μέλη του ΚΑΠΗ Καματερού, με προβλήματα οστικής πυκνότητας, μέχρι τέλος Απρίλη, είχαν τη

δυνατότητα για δωρεάν ακτινογραφία(DEΧΑ) στην σπονδυλική στήλη, με πρωτοβουλία του συλλόγου

«Πεταλούδα» και το ιατροδιαγνωστικό Κέντρο «Βιοïατρική», που υλοποιείται από τη νοσηλεύτρια

του ΚΑΠΗ Καματερού, στα πλαίσια της προαγωγής της σκελετικής υγείας.

 Μέτρηση- έλεγχος χοληστερόλης του αίματος, μέτρηση αρτηριακής πίεσης και συμπλήρωση σχετικού

ιστορικού 47 ατόμων του ΚΑΠΗ Καματερού για δωρεάν έλεγχο της καρδιαγγειακής λειτουργίας, που

επιμελήθηκε ο κ. Απόστολος Κατσαρός (καρδιολόγος). 

 49 μέλη του ΚΑΠΗ Καματερού εξετάστηκαν από ιατρό - ορθοπεδικό για κλινικό ορθοπεδικό έλεγχο,

της ισορροπίας και κίνησης του σώματος.

 Στα πλαίσια ημερίδας που οργάνωσε ο σύλλογος «Πεταλούδα» με αφορμή την παγκόσμιο ημέρα για

την οστεοπόρωση, η υπηρεσία του ΚΑΠΗ Καματερού, οργάνωσε ραντεβού για ιατρικές προληπτικές

εξετάσεις  για  την  ξηροφθαλμία,  βυθοσκόπηση,  σπειρομέτρηση,  μέτρηση  οστικής  πυκνότητας,

πελματογράφημα, δείκτη μάζας σώματος, λιπομέτρηση, θυρεοειδικός έλεγχος κλπ , για τα 35 μέλη

του ΚΑΠΗ Καματερού και  για 12 μέλη  του  Β΄ ΚΑΠΗ Α.Α. 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 Στο Α΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων    υλοποιήθηκαν 2 Βιωματικά  Εργαστήρια  για την  Τρίτη Ηλικία

με τίτλο  «Στην Παρέα της Ελπίδας μια Νότα Αισιοδοξίας» και «Ζωντανό  Κύτταρο Χαράς, Ελπίδας

και γνώσης», σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία  του Δήμου μας . Συμμετείχαν συνολικά και

στα δυο εργαστήρια 20    γυναίκες μέλη . 

 Μέλη του Β΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων    συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήρι με τίτλο: «Σύμμαχοι

της Ελπίδας και της Αγάπη» με την υποστήριξη της Ψυχολόγου της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.



(12 άτομα).  

 Τα μέλη του ΚΑΠΗ Καματερού συμμετείχαν  στο βιωματικό  σεμινάριο «Αρνητισμός και  θετική

ενέργεια». Στόχος των δύο αυτών συναντήσεων ήταν να προετοιμάσουν ομάδα αυτογνωσίας που θα

λειτουργούσε   το 2018 στο ΚΑΠΗ Καματερού. Υπεύθυνη του σεμιναρίου η κοινωνική λειτουργός του

ΚΑΠΗ.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Με  αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας η οποία ήταν αφιερωμένη στην κατάθλιψη, τα μέλη της

ομάδας θεατρικού παιχνιδιού του Β΄ ΚΑΠΗ Α.Α, συμμετείχαν σε εκδήλωση της Δ/νσης Κοινωνικής

Πολιτικής, με διαδραστικό παιχνίδι με θέμα: «Στον πλανήτη των συναισθημάτων». 

ΟΜΑΔΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

Στα ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων και Καματερού λειτούργησαν Ομάδες  Γυμναστικής  σε συνεργασία με

τη  Διεύθυνση   Πολιτισμού  & Αθλητισμού του Δήμου μας.  Συμμετείχαν :στο Α ΚΑΠΗ Α.Α. 57

μέλη, στο Β΄ ΚΑΠΗ Α.Α. 25 μέλη ,  στο Γ΄ ΚΑΠΗ Α.Α. 25 μέλη,  στο Δ΄ ΚΑΠΗΑ.Α.  13 μέλη,  στο

ΚΑΠΗ Καματερού 18 μέλη και στο ΚΑΠΗ  Γεροβουνού  19 μέλη. Συνολικά σε όλα τα ΚΑΠΗ του

Δήμου μας στο πρόγραμμα γυμναστικής  συμμετείχαν 144 μέλη.

 ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Επειδή  η  ζωή  είναι  παιχνίδι  στο  Β΄  ΚΑΠΗ  Αγ.  Αναργύρων  η  Εργοθεραπεύτρια  δημιούργησε

αντίστοιχη  ομάδα, (15 άτομα), όπου τα μέλη μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, όπως παιχνίδια

ρόλων,  παιχνίδια  φαντασίας,  την  επαφή  με  το  χορό,  τα  εικαστικά,  τη  μουσική,  καλλιεργούν  και

γνωρίζουν  τον  εαυτό  τους,   εκφράζονται  ελεύθερα,  συγκινούνται,  αποκτούν  μεγαλύτερη

ενσυναίσθηση,  αμβλύνουν  τις  ανασφάλειες,  τους  φόβους  και  τις  αναστολές  τους,  ανακαλύπτουν

κρυμμένες πλευρές τους εαυτού τους, νιώθουν μέλη μιας ομάδας, η οποία συνεχώς εξελίσσεται.

Τα μέλη της ομάδας πραγματοποίησαν 11 συναντήσεις.

ΠΥΛΩΝΑΣ Δ΄ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

Οι ηλικιωμένοι διαθέτουν σοφία, εμπειρία, υπομονή και ελεύθερο χρόνο. Επίσης μεγάλωσαν σε μια

εποχή  όπου  η  έννοια  της  αυτοδιάθεσης,  της  προσφοράς,  της  αλληλεγγύης  προς  τον  γείτονα-

συνάνθρωπο ήταν αυτονόητη.



Οι  εξειδικευμένοι  επαγγελματίες  των  ΚΑΠΗ  αξιοποιώντας  τις  αξίες  και  τις  ικανότητες  των

ηλικιωμένων ατόμων σχηματίζουν ομάδες εθελοντισμού. Τα μέλη των ομάδων δέχονται επιμόρφωση,

εκπαίδευση και καθοδήγηση ώστε να είναι ικανοί να προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στα σύγχρονα

προβλήματα της κοινωνίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος υλοποιήθηκαν δύο (2) εθελοντικές

αιμοδοσίες  στο  ΚΑΠΗ Καματερού,  σε  συνεργασία  με  το   Κέντρο  Αιμοδοσίας   του  νοσοκομείου

«Αμαλία Φλέμινγκ». Υπεύθυνη για την οργάνωση τον συντονισμό και την υλοποίηση  της αιμοδοσίας

είναι η  Φυσικοθεραπεύτρια του ΚΑΠΗ  Καματερού.  Στις αιμοδοσίες έδωσαν  αίμα 53 εθελοντές

αιμοδότες. Με ενέργειες μας καλύφθηκαν με αίμα 52 Δημότες που είχαν ανάγκη. 

 Μέλη των ΚΑΠΗ προσέφεραν  πασχαλινά και  χριστουγεννιάτικα γλυκών στα μοναχικά μέλη και

συνόδευσαν μοναχικά μέλη των  ΚΑΠΗ στις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας . 

 Μέλη των ΚΑΠΗ παρείχαν τηλεφωνική επικοινωνία και συντροφιά σε μοναχικά μέλη.

 Η ομάδα Αλληλεγγύης (34 άτομα )  του Β’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων το 2017  πραγματοποίησε: 

 Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, ή με επισκέψεις (φυσική παρουσία) σε 8 μοναχικά μέλη του Β΄ ΚΑΠΗ

Α.Α.  κατά τη διάρκεια των εορτών.

 Μηνιαία  οικονομική  στήριξη  μιας  οικογένειας  με  άνεργους  γονείς  και  δύο  νήπια  με  προβλήματα

υγείας και σε 1 άνεργο  νέο Β’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων.

 Συγκέντρωσαν τρόφιμα  στο ΚΑΠΗ για  έκτακτη ενίσχυση συνανθρώπων μας.

 Εξακολουθούν να πληρώνουν το λογαριασμό ΕΥΔΑΠ σε  δύο άνεργους δημότες μας.

Η ομάδα Αλληλεγγύης του  ΚΑΠΗ Καματερού  πραγματοποίησε τις δράσεις:

 Υιοθεσία 1 οικογένειας με άνεργους γονείς και  1 μοναχικού ατόμου για κάλυψη των απαραίτητων για

την επιβίωση τους, διευκόλυνση πληρωμής λογαριασμών ΔΕΚΟ. 

 Οικονομική κάλυψη 4 φορές συνεργείου καθαριότητας και απολύμανσης σε σπίτια οικογενειών με



σοβαρές  δυσκολίες  αυτοεξυπηρέτησης,  κατόπιν  υπόδειξης  των  εργαζομένων  στα  προγράμματα

κοινωνικής μέριμνας.

 Καθαριότητα ρούχων με το πλυντήριο  που υπάρχει  στο χώρο του ΚΑΠΗ Αγιου Τρύφωνα.

 Συγκέντρωση,  κατανομή,  έλεγχος  και  έκθεση  δύο  έως  τρεις  φορές  ετησίως,  ειδών  ιματισμού,

υπόδησης, κλινοσκεπασμάτων κ.λπ.

 Πραγματοποίηση καμπάνιας  συγκέντρωσης πλαστικών πωμάτων για την ενίσχυση της προσπάθειας

ενός ατόμου κατοίκου του Δήμου μας για την προμήθεια αναπηρικού αμαξίδιου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 Μέλη των ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων & Καματερού ανταποκρινόμενα    στο  κάλεσμα  της

Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Πολιτικής,  συγκέντρωσαν  τα  απαραίτητα  σχολικά  είδη

(ολοκαίνουργες σάκες, κασετίνες, μολύβια, τετράδια κ.λ.π.) τα οποία διέθεσε  η Κοινωνική

Υπηρεσία προς  ανακούφιση των οικογενειών του Δήμου μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές

οικονομικές δυσκολίες. 

 Μέλη  των  ΚΑΠΗ  Αγίων  Αναργύρων  &  Καματερού    συμμετείχαν  και  ενίσχυσαν   την

χριστουγεννιάτικη  κοινωνική  εκδήλωση  που  διοργάνωσαν   η  Διεύθυνση  Κοινωνικής

Πολιτικής  και  η  Διεύθυνση  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού  του  Δήμου  μας   με  σκοπό  τη

συγκέντρωση τροφίμων για κατοίκους του Δήμου μας  με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

 Τα μέλη των ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων - Καματερού    συμμετείχαν στην αλυσίδα αγάπης και

αλληλεγγύης  του  δήμου,  ο  οποίος  ήταν  μέτοχος  της  μεγάλης  προσπάθειας  του

τηλεμαραθώνιου  αγάπης που διοργάνωσε η UNICEF με  το σύνθημα “Ένα ευρώ, μία ζωή”  

και    βασικό  στόχο  να  μην  μείνει  κανένα  παιδί  στην  Ελλάδα  χωρίς  την  προστασία  των

εμβολίων.

 Μέλη  των   ΚΑΠΗ Αγίων  Αναργύρων  -  Καματερού     συμμετείχαν  και  ενίσχυσαν   την

πρωτοβουλία  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων

και ειδών πρώτης ανάγκης των  κατοίκων της Μάνδρας Αττικής που επλήγησαν από ακραία

καιρικά φαινόμενα. 



 Μέλη των ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων  & Καματερού συνέβαλαν στη συγκέντρωση φαρμάκων με

σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού φαρμακείου της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.

 Τα  μέλη  των  ΚΑΠΗ  Αγίων  Αναργύρων  και  Καματερού  ενισχύουν   το  Κοινωνικό

Ανταλλακτήριο με είδη ένδυσης και υπόδησης, πάνες ακράτειας, αλλά και πάνες για βρέφη,

κλινοσκεπάσματα, είδη οικιακής χρήσης.

 Τα  μέλη  της  ομάδας  Αλληλεγγύης  του  Β’  ΚΑΠΗ  Αγ.  Αναργύρων  διοργάνωσαν

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Αγάπης με εξαιρετική επιτυχία. 

 Τα μέλη της εθελοντικής ομάδας Β’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων σε συνεργασία με τους εθελοντές

της «ΔΡΑΣΗΣ» ετοίμασαν ρουχισμό για αποστολές στον Ορχομενό και στη Μυτιλήνη.

 Μέλη του Β’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων συνέβαλαν στο Γεύμα αγάπης που διοργάνωσε η Δ/νση

Κοινωνικής Πολιτικής για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» .

 Μέλη της ομάδας αλληλεγγύης του Β΄ ΚΑΠΗ Α.Α. συγκέντρωσαν κουβέρτες και ενίσχυσαν

τη δράση της ομάδας «ΠΑΡΕΑ» για τις ενέργειές της: α) βοήθεια των αστέγων στον Πειραιά

β) αγορά εσωρούχων και  ειδών προσωπικής  υγιεινής,  για  την κάλυψη των αναγκών των

φιλοξενούμενων παιδιών στο Χατζηκυριάκειο ίδρυμα. Τμήμα από τις κουβέρτες, δόθηκαν σε

αστέγους του δήμου μας μέσω του προγράμματος «ΜΕΡΙΜΝΑ». 

 Διοργάνωση φιλανθρωπικής Χριστουγεννιάτικης γιορτής στο ΚΑΠΗ Καματερού με Bazaar

δώρων, μικροαντικειμένων, κ.λπ. με σκοπό την ενίσχυση των ανάλογων προγραμμάτων της

Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής. 

 Συμμετοχή της εθελοντικής ομάδας του ΚΑΠΗ Καματερού σε δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης

(τέσσερα  μέλη  εξ  αυτών  συμμετέχουν  σε  εβδομαδιαία  βάση  στον  εθελοντικό  φορέα

Δ.Ρ.Α.Σ.Η.) Επίσης πολλοί ανήκουν στις επιτροπές φιλόπτωχων ταμείων των ενοριών τους,

όπου προσφέρουν και εθελοντική εργασία. 

 Η ομάδα μελών του ΚΑΠΗ Καματερού, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα Εκκλησίας,

συγκέντρωσαν μεταχειρισμένα και πολυφορεμένα ρούχα για ανακύκλωση.



ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Τα  μέλη  της  ομάδας  χορωδίας  και  της  ομάδας  αλληλεγγύης  Β΄  ΚΑΠΗ Αγ.  Αναργύρων

επισκέφτηκαν τους ενοίκους του Γηροκομείου Αρχιεπισκοπής στη Θήβα και τους πρόσφεραν

ψυχαγωγικό πρόγραμμα .

 Οι ομάδες δημοτικών και λαϊκών χορών των ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας  Καματερού

ψυχαγώγησαν τους ηλικιωμένους που διαμένουν στο Γηροκομείο «Το σπίτι της Αγάπης » στα

Μελίσσια Αττικής παρουσιάζοντας 8 δημοτικούς χορούς.  

 Οι  τρεις  Ομάδες  Χορωδίας  των  ΚΑΠΗ  Καματερού   σε  συνεργασία  με   τη  Διεύθυνση

Πολιτισμού  –Αθλητισμού του  Δήμου  μας,  παρουσίασαν  έντεχνο  μουσικό  πρόγραμμα,  στην

εκδήλωση  που  οργάνωσε  το  προσωπικό  του  Εθνικού  Ιδρύματος  Αποκατάστασης  -

Θεραπείας,  για την επετειακή εκδήλωση, αφιέρωμα στην «Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή».

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 Δ/νση Πολιτισμού – Αθλητισμού

 Κέντρο Πολιτισμού «Μαρία – Έλενα»

 Ένωση  Γονέων Αγ. Αναργύρων Καματερού

 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων

 ΜΚΟ Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

 ΜΚΟ «Φίλοι του Πάρκου»

 Εθελοντική ομάδα  Αγίων Αναργύρων «Δ.Ρ.Α.Σ.Η.»

 Σχολή Βρεφονηπιοκομίας ΟΑΕΔ ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ Αγ. Αναργύρων

 Σισμανόγλειο Νοσοκομείο – Τμήμα Εργοθεραπείας

 Γηροκομείο Αρχιεπισκοπής Θήβας

 Κοινωνική Οργάνωση 50 και Ελλάς

 COSMOTE

 Κίνηση πολιτών «Παρέα Αλληλεγγύης»

 ΕΔΔΥΠΠΥ

 Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων

 Ιδιώτες γιατροί



 Βιβλιοπωλείο «Στίγκας»

 Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Αγ. Ακίνδυνων 

 Παράρτημα Α΄ Παιδικού Σταθμού Καματερού

 Κοινωνική Υπηρεσία του Γηροκομείου «Το Σπίτι της Αγάπης»

 Σύλλογος για την μυοσκελετική υγεία του σώματος «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ»

ΠΥΛΩΝΑΣ Ε΄: ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σκοπός της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών είναι η ανατροφοδότηση της τρυφερής σχέσης

παππού – γιαγιάς – εγγονών, απαραίτητη για την ψυχική ανάπτυξη του παιδιού και την δημιουργία

ευτυχισμένων συναισθημάτων στους ηλικιωμένους. Ο ηλικιωμένος μεταβιβάζει στη νεότερη γενιά

μέρος της  πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Τμήμα ΚΑΠΗ με τις Ομάδες Διαγενεακής Επικοινωνίας συμμετείχε

σε  χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  της  Ένωσης  Γονέων  του  Δήμου.  Ειδικότερα  τα  μέλη  και  οι

εργαζόμενοι των ΚΑΠΗ υποδέχτηκαν παιδιά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Χωριά του Αι Βασίλη

που δημιουργήθηκαν γι’ αυτά, τόσο στους Αγίους Αναργύρους, όσο και στο Καματερό. 

Αναλυτικότερα  :

 Τα μέλη του Α΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων  αφηγήθηκαν παραμύθια στα παιδιά, κατασκεύασαν

μαζί  τους  χριστουγεννιάτικες κάρτες και  στολίδια  και  έφτιαξαν γλυκά στο χωριό του Αη

Βασίλη στους  Αγίους Αναργύρους.  

 Τα μέλη της ομάδας διήγησης  παραμυθιού του Β΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων    με την τεχνική

της διάδρασης διηγήθηκαν στα παιδιά χριστουγεννιάτικα  παραδοσιακά παραμύθια, καθώς και

επίκαιρα έθιμα της  χώρας μας στο χωριό του Αη Βασίλη στους  Αγίους Αναργύρους και στο

Καματερό.  

 Τα  μέλη  του  Γ΄  ΚΑΠΗ  στους  Αγίους  Αναργύρους  αφηγήθηκαν  παραμύθια  στα  παιδιά,

κατασκεύασαν μαζί  τους  χριστουγεννιάτικες  κάρτες  και  στολίδια και  έφτιαξαν γλυκά,  στο

χωριό του Αη Βασίλη στους  Αγίους Αναργύρους.

 Η Διαγενεακή  ομάδα και   η  ομάδα  χορωδίας  του ΚΑΠΗ Καματερού με  ένα  διαδραστικό

παραμύθι στόλισαν δέντρο με κλαδιά, κατασκεύασαν πολλά διαφορετικά στολίδια κυρίως με

ανακυκλώσιμα  υλικά,  έφτιαξαν  χριστουγεννιάτικες  λιχουδιές,  κατασκεύασαν  ευχητήριες

κάρτες και έγραψαν ευχές και τέλος όλοι μαζί τραγούδησαν γύρω από το χριστουγεννιάτικο



δέντρο στο χωριό του Αη Βασίλη στο Καματερό. 

 Μέλη  του Α’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων με  εγγόνια τους, επισκέφτηκαν το πρώτο στην Ευρώπη

“Πάρκο  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  &  Ανακύκλωσης”,   στον   ευρύτερο  χώρο  του

Δημαρχείου  μας.  Ξεναγήθηκαν  στο  μοναδικό  Πολυκέντρο  Ανταποδοτικής  Ανακύκλωσης

συσκευασιών, ενημερωθήκαν  στο  Αμφιθέατρο για την αναγκαιότητα και ωφελιμότητα της

ανακύκλωσης,  ανακυκλώσαν   συσκευασίες από γυαλί,  πλαστικό και αλουμίνιο, που είχαν

συλλέξει   και  θαύμασαν   τον  πρότυπο  βοτανικό  κήπο  με   τα  περισσότερα  από  100

διαφορετικά είδη ελληνικών ενδημικών φυτών. 

 Δημιουργία Γωνιάς Παραμυθιού στο Β΄  ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων . 

 Μέλη του Β΄  ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων  σε συνεργασία με τους «Φίλους του Πάρκου» και

την Ορνιθολογική Εταιρεία, εκπαίδευσαν  τους μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου στην

κατασκευή  χελιδονοφωλιών  με  πηλό.  Κατά  τη  διάρκεια  της  δράσης  ακούστηκε  σχετικό

παραμύθι και η ιστορία του ταξιδιού των χελιδονιών. Κατασκευάστηκαν 170 χελιδονοφωλιές

τις οποίες πήραν τα παιδιά στα σπίτια τους.

 Τα  μέλη  της  ομάδας  Διαγενεακής  Επικοινωνίας  του  Β΄   ΚΑΠΗ  Αγίων  Αναργύρων,

οργάνωσαν τη διήμερη εκδήλωση «ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ» όπου την 1η μέρα, σε συνεργασία με

τους  μαθητές  του  6ο  δημοτικού  σχολείου,  αναβίωσαν  τα  παιχνίδια  των  παιδικών  τους

χρόνων σε φυσικό περιβάλλον στο Πάρκο Περιβαλλοντικής  Ευαισθητοποίησης  «Αντώνης

Τρίτσης».  Την    δεύτερη  μέρα,  στο  Κέντρο  Τέχνης  και  Πολιτισμού  «Μαρία  Έλενα»,

παρουσίασαν με μουσική, θέατρο και χορό ένα αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.

 Για  τέταρτη  συνεχή  χρονιά  η  Ομάδα  Διαγενεακής  Επικοινωνίας  του  Γ΄  ΚΑΠΗ  Αγίων

Αναργύρων  υλοποίησε Πασχαλινό Εργαστήρι στο 8ο  και 12ο Νηπιαγωγείο  του Δήμου με

σκοπό τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές καθώς και τη

διαφύλαξη  και  διάδοση  της  πολιτιστικής  και  περιβαλλοντικής  κληρονομιάς.  Σε  αυτή  τη

συνεύρεση κλήθηκαν μικροί - περί τα 70 νήπια  - και μεγάλοι – 22 μέλη του ΚΑΠΗ - να

ταξιδέψουν στο παρελθόν και να ανακαλύψουν παραδοσιακούς τρόπους βαφής πασχαλινών

αυγών.

 Η  ομάδα  διαγενεακής  επικοινωνίας  του  Γ΄  ΚΑΠΗ  Αγίων  Αναργύρων   -  στην  οποία

συμμετείχαν 12 άτομα – αναβίωσε το έθιμο «Η κυρά-Σαρακοστή»  με μια διαδραστική δράση

που απευθυνόταν σε 70 παιδιά νηπιακής ηλικίας του 8ου και 12ου Νηπιαγωγείου  Αγίων



Αναργύρων .

 Τα μέλη της Διαγενεακής ομάδας του ΚΑΠΗ Καματερού συμμετείχαν στην αποχαιρετιστήρια

γιορτή των Παιδικών Σταθμών.

 Τα μέλη των ομάδων Χορωδίας του ΚΑΠΗ Καματερού, με τη συνοδεία ορχήστρας μαθητών

λαϊκών οργάνων συμμετείχαν σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου». 

 Τα μέλη της Διαγενεακής ομάδας του ΚΑΠΗ Καματερού σε συνεργασία με το παράρτημα του

Α΄ Παιδ. Σταθμού, στα αποκριάτικα έθιμα ασχολήθηκαν με παιδικό παραδοσιακό τραγούδι,

Παρασκευή παραδοσιακών ζυμαρικών, αποκριάτικο χορό (το γαϊτανάκι).

 Παρουσίαση  κουκλοθέατρου  με  προετοιμασία  της  Διαγενεακής  ομάδας,  της  θεατρικής

παρέας  και της ομάδας εικαστικών του ΚΑΠΗ Καματερού, όπως και του προσωπικού του Α΄

Παιδ  Σταθμού,  των  παιδιών.  Το  έργο  ήταν  «ο  ΚΑΚΟΣ  Ο  ΛΥΚΟΣ  και  τα  ΤΡΙΑ

ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ». Τα παιδιά παίζουν και ξαναπαίζουν το παραμύθι με το σκηνικό και τις

κούκλες που τους δώρισε  η Διαγενεακή ομάδα.

 Τα μέλη του ΚΑΠΗ Καματερού με τα εγγόνια τους αναβίωσαν τα πασχαλινά έθιμα, παιχνίδια,

αναστάσιμους ύμνους, και έβαψαν  αυγά με παραδοσιακό τρόπο.

ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤ΄: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στα ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων & Καματερού από το Δήμαρχο,

απολογισμός  δραστηριοτήτων  του  Τμήματος  από  τους  υπαλλήλους.  Τις  εκδηλώσεις

πλαισίωσαν οι ομάδες Χορωδίας και Παραδοσιακών Χορών των ΚΑΠΗ. 

 Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρας  της

Γυναίκας.

 Αποκριάτικες ψυχαγωγικές  εκδηλώσεις οργανώθηκαν από τα ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων και

Καματερού. 

 Αποκριάτικο πάρτι της ομάδας γυμναστικής του Α΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων.

 Ψυχαγωγικές  εκδηλώσεις στα  ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων και   Καματερού  με  αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων  και την έναρξη των προγραμμάτων.

 Χριστουγεννιάτικες γιορτές για τα μέλη στα  ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων και  Καματερού. 

 Προς τιμή των μεγάλων  σε ηλικία ανθρώπων και μελών των ΚΑΠΗ,  το   Τμήμα ΚΑΠΗ  της



Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής  του Δήμου Αγ. Αναργύρων  – Καματερού, σε συνεργασία

με τη Διεύθυνση Πολιτισμού Αθλητισμού,   διοργάνωσε εκδήλωση για  τον  εορτασμό της

Παγκόσμιας Ημέρας  Τρίτης Ηλικίας  στο  Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού «Μαρία Έλενα».

 Πρωινά ή απογευματινά ουζάκια στις αίθουσες εκδηλώσεων των ΚΑΠΗ .

 Συμμετοχή  των  μελών  των  Ομάδων  Χορωδίας   ΚΑΠΗ Καματερού  στην  εκδήλωση  που

διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης παράρτημα Καματερού για την επέτειο της «Αντίστασης των

Λαών»

 Τα μέλη του ΚΑΠΗ Καματερού συμμετέχουν στον τοπική Εθνική επέτειο, τα   «Βουρβάχεια».

 Αποχαιρετιστήριες  –  απολογιστικές-  ψυχαγωγικές   συναντήσεις  όλων  των   ομάδων  των

ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων με αφορμή τη διακοπή, λόγω καλοκαιριού.

 Αποχαιρετιστήριες  συγκεντρώσεις  για  τα  μέλη  που  ενημερώνονται  και  για  την  εξέλιξη

λειτουργίας των υπηρεσιών και προγραμμάτων του ΚΑΠΗ Καματερού.

 Τα μέλη των ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων - Καματερού συμμετείχαν  στις εορταστικές εκδηλώσεις

του Δήμου για τις Εθνικές Επετείους με κατάθεση στεφάνου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα μέλη των ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων και Καματερού συμμετείχαν το 2017  σε 7  πολιτιστικές

ομαδικές δράσεις.

 Οι Ομάδες Χορωδίας των ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων συμμετείχαν

στο 5ο  Φεστιβάλ   Χορωδιών  ΚΑΠΗ  που  οργάνωσε ο Δήμος Ελευσίνας παρουσιάζοντας

αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα.

 Η Ομάδα Θεατρικού Παιχνιδιού του Β΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων καθώς και  οι  Ομάδες

Χορωδίας  και  Παραδοσιακών  Χορών  του  Α΄,  Β΄  &  Γ΄  ΚΑΠΗ  Αγίων  Αναργύρων

πραγματοποίησαν εκδήλωση στο Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού «Μαρία Έλενα» με προβολή

των δράσεων τους.

 Συμμετοχή των μελών των  ΚΑΠΗ Καματερού  στην παρέλαση αρμάτων, στο αποκριάτικο

καρναβάλι ΄17 του δήμου μας , στο Καματερό.

 Τα μέλη των Ομάδων  Χορού των Α΄, Β΄, Γ΄, ΚΑΠΗ  Αγίων Αναργύρων  συμμετείχαν στις

πολιτιστικές  εκδηλώσεις  «Πεισιστράτεια»   που οργάνωσε η Διεύθυνση  Πολιτισμού  &

Αθλητισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. 



 Συμμετοχή   των   τριών   Ομάδων   Χορωδίας  των  ΚΑΠΗ  της  Δημοτικής  Κοινότητας

Καματερού στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Αναργύρων «Σπύρος Αποστόλου» με λαϊκό μουσικό

πρόγραμμα   με  τη  συνεργασία  της  Διεύθυνσης  Πολιτισμού  -  Αθλητισμού,   αλλά  και  με

συμμετοχή   των μελών της ομάδας Δημοτικών Χορών του ΚΑΠΗ. 

 Τα μέλη του ΚΑΠΗ Καματερού συμμετείχαν στο τοπικό πανηγύρι  «ΧΟΡΟΣ της ΤΡΑΤΑΣ»

Μεγάρων όπου παρουσιάζονται τοπικά έθιμα, η τοπική τους ενδυμασία, και η ντοπιολαλιά

τους.

 Τα μέλη των Ομάδων Χορωδίας  έψαλλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Δήμαρχο.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 

Στα  ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων Καματερού το 2017  πραγματοποιήθηκαν 4 πολυήμερες εκδρομές (2 στο

εξωτερικό) , 15 μονοήμερες εκδρομές  και 15 πρωινοί ή  απογευματινοί περίπατοι.

 Τα μέλη του Α΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων πραγματοποίησαν 6ήμερη εκδρομή στην Κύπρο, 3

μονοήμερες εκδρομές  και  5 πρωινούς περίπατους .

 Τα μέλη του Β΄ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων πραγματοποίησαν  4  ημερήσιες  εκδρομές   και  2

περίπατους.

 Τα  μέλη  του  Γ΄  ΚΑΠΗ Αγίων  Αναργύρων  πραγματοποίησαν  πενθήμερη  εκδρομή   στην

Κύπρο, 2  ημερήσιες εκδρομές και  2 πρωινούς περίπατους.

 Τα μέλη του Δ΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων πραγματοποίησαν 2 απογευματινούς περίπατους.

 Τα μέλη του ΚΑΠΗ Καματερού πραγματοποίησαν 4ήμερη στην  ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ -

ΦΛΩΡΙΝΑ κλπ , 2ήμερη στην ΤΗΝΟ,  6 μονοήμερες, 4 πρωινούς περιπάτους. 

 Πεζοπορία  των  μελών  του  ΚΑΠΗ  Καματερού  στην  Πάρνηθα  με  την  επιμέλεια  της

φυσικοθεραπεύτριας του ΚΑΠΗ και την συμμετοχή της νοσηλεύτριας. 

ΜΟΥΣΕΙΑ

Κατά το 2017  τα ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων  και Καματερού πραγματοποίησαν  21 επισκέψεις  σε

αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες, σπήλαια κ.λ.π.   

 Τα μέλη του Α΄ ΚΑΠΗ Αγίων  Αναργύρων  είχαν τη ευκαιρία να συμμετέχουν   σε δωρεάν

πρόγραμμα τεσσάρων (4) ξεναγήσεων του Μουσείο Μπενάκη στις εξής συλλογές:

 Στη συλλογή Αρχαίων Ελληνικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων

 Στη συλλογή  Νεοελληνικής  Περιόδου



 Στη συλλογή Ζωγραφικής, Σχεδίων και Χαρακτικών 

 Στη Βυζαντινή  συλλογή

 Τα μέλη του Α΄ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων ακόμα επισκέφτηκαν: 

 Το Σπήλαιο Κουτούκι Παιανίας

 Τη  μόνιμη έκθεση Φυσικής Ιστορίας -Κέντρο Γαία του Μουσείου Γουλανδρή.

 Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο  Κέντρο Επισκεπτών στην Πεντέλη.

 Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

 Τα μέλη του Β’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων επισκέφτηκαν: 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας 

 Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου».

 Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας

 Λαογραφικό Μουσείο Κεφαλαρίου

 Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

 Σπήλαιο Κουτούκι Παιανίας 

 Τα μέλη  του Γ΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων επιλέγοντας  τη  Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18

Μαΐου) επισκέφθηκαν το Μουσείο της Ακρόπολης.

 Τα μέλη των ΚΑΠΗ Καματερού επισκέφτηκαν :

 Βυζαντινό Μουσείο (έκθεση κάποιων αντικειμένων, από το ΕΡΜΙΤΑΖ της Πετρούπολης)

 Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή   

 Επίσκεψη στην Πινακοθήκη Καβουρτσάκη     

 Επίσκεψη στο Μουσείο ΜΕΓΑΡΩΝ      

 Στύλοι Ολυμπίου ΔΙΟΣ 

 Νομισματικό Μουσείο   στο Μοναστηράκι   

ΘΕΑΤΡΟ –ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 Τα μέλη του Α’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων παρακολούθησαν 3 θεατρικές παραστάσεις.

 Τα μέλη του Β’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων παρακολούθησαν 6 θεατρικές παραστάσεις.

 Τα μέλη του Γ΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων  παρακολούθησαν 1 θεατρική παράσταση. 

 Τα  μέλη  του  ΚΑΠΗ Καματερού  παρακολούθησαν  6  θεατρικές  παραστάσεις,  μεταξύ  των

οποίων  και  θεατρική  παράσταση  «ΕΙΡΗΝΗ»  του  Αριστοφάνη  στο  Αρχαίο  θέατρο  της

Επιδαύρου.



 Συνολικά τα μέλη των ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων και  Καματερού το 2017   παρακολούθησαν 16

θεατρικές παραστάσεις.

 Επίσης τα μέλη του Β’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων παρακολούθησαν στην αίθουσα εκδηλώσεων

του ΚΑΠΗ την προβολή 4 ταινιών. 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

 Τα μέλη του  Α΄ Β΄& Γ΄ ΚΑΠΗ  Αγίων Αναργύρων πραγματοποίησαν  7ήμερο πρόγραμμα

θερινών  διακοπών στην Αιδηψό   για θερμά  λουτρά  αλλά  και  θαλάσσια   μπάνια (135 μέλη).

 Σε  συνεργασία  με  το  Α΄  και  Β΄   Τμήμα  Προστασίας  Ηλικιωμένων,  της  Διεύθυνσης

Οικογενειακού  προγραμματισμού,  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  &

Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα μέλη των   ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων – Καματερού συμμετείχαν

σε δεκαήμερο  κατασκηνωτικό πρόγραμμα στην κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα Αττικής (56

μέλη). 

ΠΥΛΩΝΑΣ Ζ΄: ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ   

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ

Το προσωπικό παρακολούθησε επιμορφωτικά  προγράμματα  Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑ) με θέματα:

 «Κοινωνικός σχεδιασμός στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και εξατομικευμένο σχέδιο παρέμβασης

για την ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων» (Α’   ΚΑΠΗ Α.Α.) 

 «Δικτύωση  και  συνεργασία  εθελοντών  και  εθελοντικών  ομάδων  σε  επίπεδο  τοπικής

αυτοδιοίκησης   για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας» (Α’ ΚΑΠΗ Α.Α.)

 «Πόλη σε κρίση» (ΚΑΠΗ Καματερού)

 «Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας  (ΚΑΠΗ Καματερού)

 Συμμετοχή της Εργοθεραπεύτριας σε 6ήμερο σεμινάριο Αυτογνωσίας – Αυτοανάπτυξης και

Θεατρικού παιχνιδιού με  θέμα:  «Τα μυστικά για  ηρεμία,  ευτυχία,  επιτυχία και  εσωτερική

γαλήνη» Γ’ Κύκλος  (Β’ ΚΑΠΗ Α.Α.)

 Παρακολούθηση επαγγελματιών του  βιωματικού σεμιναρίου  με θέμα το φόβο,  στο Μουσείο

Συναισθημάτων (Β’ ΚΑΠΗ Α.Α.).

 Προσωπικό  και  μέλη  παρακολουθούν  Βιωματικό  πρόγραμμα  για  την  «Κατασκευή  και

Εμψύχωση κούκλας» (Β’ ΚΑΠΗ Α.Α. &  ΚΑΠΗ Καματερού)



 Επαγγελματίες των ΚΑΠΗ παρακολουθούν ημερίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ με θέμα: «Κοινότητες

φιλικές προς την άνοια. Δημιουργία δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια στους

δήμους  της  Ελλάδας». (Β΄& Γ΄ ΚΑΠΗ Α.Α.).

 Συμμετοχή σε διαρθρωμένη διαβούλευση για θέματα ισότητας των Φύλων στην Περιφερειακή

Ενότητα του Δυτικού Τομέα (Γ΄ ΚΑΠΗ Α.Α.).

 Παρακολούθηση του 13ου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου  Υγιών Πόλεων

με θέμα: Υγιείς Πόλεις Ανθεκτικές – Βιώσιμες – Συμμετοχικές (Β΄ ΚΑΠΗ Α.Α. & ΚΑΠΗ

Καματερού).

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Συμμετοχή  υπαλλήλου σε ομάδα εργασίας στο πλαίσιο προδιαβούλευσης για την κατάρτιση σχεδίου

δράσης για  θέματα Ισότητας των Φύλων στην Περιφερειακή Ενότητα του  Δυτικού Τομέα  (Γ΄

ΚΑΠΗ Α.Α.).

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων και το Τμήμα ΚΑΠΗ απέσπασαν για δεύτερη φορά τη διάκριση

«BRAVO SOCIETY» για τα προγράμματα Διαγενεακής Επικοινωνίας, Ενεργής Γήρανσης και

Διά  Βίου  Μάθηση  της  Γ’  Ηλικίας  από το  QualityNet Foundation  Οργανισμό  Κοινωνικής

Δικτύωσης και Ανάπτυξης Διαλόγου για θέματα μιας βιώσιμης Οικονομίας και Κοινωνίας με

βασική παράμετρο την ποιότητα Ζωής για όλους. 

 Η Κοινωνική οργάνωση 50 και   Ελλάς σε συνεργασία με την Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και

το τμήμα ΚΑΠΗ, απένειμε τιμητικά διπλώματα σε μέλη των ΚΑΠΗ που συμμετείχαν στο

πρόγραμμα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ»

 Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού απένειμε  τιμητικό  έπαινο  σε  μέλος   του  Α΄

ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων, για την εισαγωγή της σε Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής  Πολιτικής,  το  Τμήμα  ΚΑΠΗ σε  συνεργασία  με  την  Κοινωνική

Οργάνωση “50 και Ελλάς”  πραγματοποίησαν το Φεβρουάριο του 2017 Εκδήλωση Απονομής

Βεβαιώσεων Παρακολούθησης  για εκείνους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Πρόσβαση

στον Ψηφιακό Κόσμο: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Η/Υ για άτομα 50 ετών και άνω» κατά το

έτος 2017.



 Τα  μέλη  του  Α΄&  Β΄  ΚΑΠΗ  Αγίων  Αναργύρων  που  παρακολούθησαν  τα  βιωματικά

εργαστήρια  συμμετείχαν στην τιμητική εκδήλωση "βιωματικά εργαστήρια: τρία χρόνια μετά "

που οργάνωσε η κοινωνική υπηρεσία του δήμου. 

 Απονομές (κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων) των βεβαιώσεων παρακολούθησης  των μέλη των

ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων και Καματερού που συμμετείχαν στο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα

Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας.  

  ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ

Παρουσίαση  του  προγράμματος  Διαγενεακής  Επικοινωνίας  στο  13ου  Συνεδρίου  του  Ελληνικού

Διαδημοτικού  Δικτύου   Υγιών  Πόλεων  με  θέμα:  Υγιείς  Πόλεις  Ανθεκτικές  –  Βιώσιμες  –

Συμμετοχικές από την Προϊσταμένη του Τμήματος, κα Διονυσία Πομώνη.

Προβολή της  Διαγενεακής Δράσης στην ΕΡΤ.

   ΕΡΕΥΝΕΣ

Σε  συνεργασία  με  τη  Δ/νση  Κοινωνικής  Πολιτικής  πραγματοποιήθηκε  έρευνα  σύμφωνα  με  την

κλίμακα Αυτοαξιολόγησης κατά τον W.K.ZUNG. 

Σε  συνεργασία  με  το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου,  πραγματοποιήθηκε  κοινωνική  έρευνα  στα  μέλη  του

ΚΑΠΗ με θέμα: «Ποιότητα ζωής και κατάθλιψη στην Γ’ ηλικία» 

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. – Πρακτική άσκηση Προγράμματος Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και στον

Προσανατολισμό – Βούλγαρη Μαρία (27/3-2/6)

 ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ – Κλινική άσκηση Βοηθών Εργοθεραπευτών – Μίγδου Χριστίνα, Ηλία Ειρήνη

(21/3-20/6)

 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ – Πρακτική άσκηση Κοινωνικής Εργασίας – Λάζου Ναταλία (2/10-29/12)

   

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ  ΝΙΚΟΣ 




