
 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ 

 
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ 

Μέτρηση οστικής πυκνότητας, μαστογραφία απόρων και ανασφάλιστων, 
εκστρατεία ενημέρωσης κοινού για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, 
περιβαλλοντικός καθαρισμός, πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού στα σχολεία 
σε συνεργασία με τη Μεσόγειος S.O.S., ΚΑΡΠΑ, δωρεάν μέτρηση 
δυσλιπιδαιμίας, δωρεάν εξετάσεις για πρόληψη του καρκίνου του παχέος 
εντέρου, δωρεάν προληπτικός έλεγχος για την πρόληψη του σακχαρώδους 
διαβήτη, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του καρκίνου για μακροχρόνια 
άνεργους και ανασφάλιστους πολίτες ηλικίας 40-60 ετών, σε συνεργασία με 
ΙΚΠΙ, διοργάνωση σχετικής επιστημονικής ομιλίας για το ευρύ κοινό, 
ενημερωτική εκδήλωση – ομιλία με θέμα «Εμβολιασμοί Ενηλίκων» στο ΚΑΠΗ. 
 

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Υλοποίηση Αρχών Συμφώνου Δημάρχων, εμβολιασμοί παιδιών, δράσεις 
προαγωγής υγείας, δράσεις περιβάλλοντος-πολεοδομίας, δράσεις κοινωνικής 
πολιτικής, δημοτικής αστυνομίας, μελέτη για προστασία και αξιολόγηση ΑΠΕ, 
κατασκευή αγωγών άρδευσης με σκοπό την επικοινωνία πηγών και δεξαμενών 
άρδευσης, ποδηλατικός γύρος, φεστιβάλ πόλης κ.α. 
 

 Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία 

ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 
 

 Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - Προγράμματα που 
αφορούν στην αναβάθμιση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και 
του φυσικού περιβάλλοντος.(πχ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, 
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα, 
κλπ) 

Αναπλάσεις πλατειών, γηπέδου, παιδικών χαρών, αγωγός όμβριων υδάτων, 
βιοκλιματική. 
 

 Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας 
περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων. 

Προγράμματα προαγωγής υγείας, εμβολιασμοί, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων, 
Κοινωνική Υπηρεσία, Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, Κέντρο Πρόληψης 
της Εξάρτησης Σταθμός, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ-ΜεΑ, ΚΔΑΠ σε 
συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή. 
 
 
 



 Οικονομική κρίση - Δράσεις και Προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος 
λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Προνοιακή στήριξη, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Τράπεζα τροφίμων, μείωση και 
απαλλαγή δημοτικών τελών, διανομή προϊόντων κατευθείαν από τους 
παραγωγούς, παροχή ειδών ένδυσης, υπόδησης, παιχνιδιών κλπ, 
ανταλλακτικά-χαριστικά παζάρια, «Κοινωνικό Εισιτήριο», εθελοντές ιατροί, 
κοινωνικά φροντιστήρια, προγράμματα θερινών παιδικών εξοχών, δέματα για 
άπορες οικογένειες από την ΄Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών, πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους, έκτακτο 
χρηματικό βοήθημα σε άπορους δημότες από τον προϋπολογισμό του Δήμου 
 

 Παιδιά - Προγράμματα που έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους 

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, δράσεις προαγωγής υγείας, ομάδες 
εφήβων, ομάδες γονέων, κέντρο πρόληψης της εξάρτησης σταθμός, 
προγράμματα θερινών παιδικών εξοχών, δράσεις πνευματικού κέντρου 
(ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, χορός, δημοτικό ωδείο, βιβλιοθήκη), 
αθλοδιακοπές (πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών και εφήβων στα δημοτικά 
γυμναστήρια κατά τους θερινούς μήνες), αθλοπαιδίες, ρυθμική γυμναστική 
κλπ., ΚΔΑΠ σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή 
 

 ΑμεΑ - Προγράμματα και δράσεις για τα άτομα με αναπηρία. 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ΚΗΦΗ, 
πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι 
 

 Μετανάστες.- Προγράμματα και Δράσεις που υλοποιούνται και 
σχετίζονται με τους μετανάστες 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών , όλα τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής 


