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ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, 

εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις 

πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων, συμπληρώνουν ένα Ερωτηματολόγιο 

Απολογισμού  στο οποίο σκιαγραφείται η πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος 

“Υγιείς Πόλεις” από τους Δήμους μέλη και η ενσωμάτωση των βασικών αρχών και 

της πολιτικής του προγράμματος στην λειτουργία του Δήμου και στην υλοποίηση των 

επί μέρους δράσεων.  

Το 2020 ήταν η 2η χρονιά της 7ης Φάσης, με βασικούς άξονες πολιτικής των Υγιών 

Πόλεων 6 νέους Πυλώνες Πολιτικής που ψηφίστηκαν από τους Δημάρχους στην 

Σύνοδο της Κοπεγχάγης του 2018, καθώς και τους 17 Στόχους της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης που ψήφισαν τα Ηνωμένα Εθνη και έχουν ενσωματωθεί στην πολιτική 

των Υγιών Πόλεων, θέτοντας την Υγεία στο Κέντρο όλων των Πολιτικών.  

To 2020 ήταν επίσης η Χρονιά που η ανθρωπότητα επλήγη από την πανδημία covid- 

19 και η Υγεία βρέθηκε εκ των πραγμάτων στην πρώτη θέση της Ατζέντας όλων μας. 

Οι Δήμοι εκλήθησαν να υποστηρίξουν τους πολίτες τους με κάθε δυνατό τρόπο και 

πολλές νέες πολιτικές ξεκίνησαν.  

Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο σε δύο μέρη.  

Το πρώτο μέρος που αφορά τα κριτήρια που θέτει ο Π.Ο.Υ. όλα τα χρόνια 

λειτουργίας των Υγιών Πόλεων παραμένει το ίδιο, και αναπροσαρμόζεται το δεύτερο 

μέρος που αφορά τις πολιτικές που αποφασίζονται και τα προγράμματα που 

εφαρμόζονται.  
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Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αυτό που αφορά την 

χρονική περίοδο από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 

05-05-2021. 

 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: Μοσχάτου - Ταύρου 

Όνομα: Λουκάκη Ντένια,  Παπαγεωργίου Δήμητρα 

Θέση: ΠολιτικόςΥπεύθυνος,  Συντονίστρια 

Ηλ. Δ/νση: loukaki@kedke.gr,     tkm@0144.syzefxis.gov.gr 

 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. 24 Μαΐου 2011 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός.  

Όνομα: Λουκάκη Ντένια 

Θέση: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος ΔΟΠΑΚΑ 

Διάρκεια θητείας: Από Οκτώβριο 2014 

Ηλ. Δ/νση: loukaki@kedke.gr,      

Συντονιστής 

Όνομα: Παπαγεωργίου Δήμητρα 

Θέση: Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας Συμβουλευτικής και Ισότητας 

των Φύλων  

Ειδικότητα: Ψυχολόγος 

Ηλ. Δ/νση: tkm@0144.syzefxis.gov.gr 

     Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: 9 
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Ημερομηνία Σύστασης: 21/2/2012 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 

Σύνθεση  

 

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα :  ΟΧΙ 

Κατά πλειοψηφία:  ΝΑΙ 

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν:      ΟΧΙ ΟΛΑ 

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή:  ΝΑΙ 

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας :  

Σε μια   

Σε δύο 

Σε τρείς   

Σε καμία   

ΣΕ ΟΛΕΣ 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

ΝΑΙ                                    

     Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

ΝΑΙ 

 

Αν Ναι, σε ποιές    

Δήμαρχος, πολιτικά υπεύθυνος ΕΔΔΥΠΠΥ, Συντονίστρια ΕΔΔΥΠΠΥ,  οι εκάστοτε  
αντιδήμαρχοι για θέματα κοινωνικής πολιτικής, υγείας, περιβάλλοντος, καθαριότητας 
και πρασίνου, παιδείας, παιδικών σταθμών, νεολαίας και άθλησης, πολιτισμού, ένας 
δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, διευθυντές ή προϊστάμενοι των ανωτέρω 
τομέων. 
 

Ίδρυση Συμβουλευτικού  Σταθμού  για την άνοια, απόφαση Δ.Σ. για 

δημιουρτία ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, Μαστογραφίες απόρων και ανασφάλιστων 
γυναικών, συμμετοχή κοινωνικού φαρμακείου στο πρόγραμμα GIVMED, 
συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας και στο ετήσιο συνέδριο 
ΕΔΔΥΠΠΥ, συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή ΕΔΔΔΥΠΠΥ, 
συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για τη διαχειριση της πανδημίας, 
Συμμετοχή στις τακτικές συναντήσεις που διοργάνωσε η Περιφέρεια 
Αττικής για το Νότιο Τομέα. 
Επιπλέον, διοργανώθηκαν εθελοντικές αιμοδοσίες, δράσεις προαγωγής υγείας σε συνεργασία με 
διάφορους φορείς, δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας σε συνεργασία με διάφορους φορείς. 
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Οχι    

       

 

 

 

Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2020 στο Δικτυο? 

ΝΑΙ 

 

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2020? 

Ναι 

Οχι 

Αν Οχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει? Ετήσιο και τετραετές 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 
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Ναι 

Οχι 

Αν Ναι ποιές? 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

 

     

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές? 

 

Διατομεακή Συνεργασία 

Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία  

περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε 

 

 

 

Ποιά από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την 

υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε. 

 

 

Συμμετοχή της Κοινότητας 

΄Εχει ο Δήμος σας πολιτικές στην διαμόρφωση των οποίων να συμμετέχουν οι πολίτες 

είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?  

Ναι 

Δράσεις προαγωγής υγείας, ,Κοινωνικής  Πολιτικής   Ίδρυση κοινωνικού ιατρείου , 
ΚΕΠ  Υγείας κ.α., δράσεις για την καθαρίοτητα, το περιβάλλον , τον χωροταξικό 
σχεδιασμό κλπ 

 

Κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο, συσσίτιο, τράπεζα τροφίμων και ειδών, 
Δημοτική Ιματιοθήκη, μείωση  ή απαλλαγή δημοτικών τελών,  επιδοματική πολιτική  
Κέντρο Κοινότητας ,κ.α. 
 
 

 

Ανάπλαση πλατειών, πεζοδρομίων, πάρκου ενόπλων δυνάμεων,  παιδικών χαρών, 
ποδηλατοδρόμων, διαμόρφωση παραλιακής ζώνης, κατασκευή Μητροπολιτικού πάρκου 
στον Φαληρικό όρμο, έργα βιοκλιματικής βελτιστοποίησης, αναβάθμιση δημοτικής 
συγκοινωνίας και υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, 
ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, Αντιπλημμυρικά έργα και έργα προστασίας 
του Κηφισού-Ιλισού, Φύτευση δέντρων, Αξιοποίηση των νερών από Β΄ βάθμια 
επεξεργασία για την άρδευση, Μεγάλο Πράσινο Σημείο, Κατασκευή   νέου βιοκλιματικού 

παιδικού σταθμού,  Αναβάθμιση παλαιών, Πρόγραμμα Περίθαλψης-Στείρωσης 
αδέσποτων ζώων κ.α. 

 

ΝΑΙ. Υλοποίηση Αρχών Συμφώνου Δημάρχων, Πρόγραμμα Υγιών Πόλεων , ΔΟΠΑΚΑ, εμβολιασμοί 
παιδιών, δράσεις προαγωγής υγείας, δράσεις περιβάλλοντος-πολεοδομίας, δράσεις κοινωνικής πολιτικής 
και καταπολέμησης της φτώχειας, μελέτες, χρηματοδοτούμενα προγράμματα , ποδηλατικός γύρος, 
φεστιβάλ πόλης , Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων, ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΚΑΤΑ COVID -19 κ.α. 
 

Δράσεις προαγωγής υγείας και κοινωνικής πολιτικής, Πολιτική προστασία,  δράσεις προστασίας 
περιβάλλοντος  κ.α 
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Οχι  

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

 

Εχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή διαβούλευσης, Επιτροπή ποιότητας ζωής, Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, 
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, δράσεις εθελοντισμού, σωματεία, αιμοδοσία, μαζικός αθλητισμός κ.α. 

Εθελοντισμός, Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού, Μαθητικό Φεστιβάλ, δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού κ.α. 
Κοινοτικά Συμβούλια, κ.α. 
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7η Φάση- Πολιτική των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. 

Σύμφωνο Κοπεγχάγης- 6 Πυλώνες Πολιτικής 

Το 2020 είναι το δεύτερο έτος υλοποίησης της 7ης πενταετίας λειτουργίας των Υγιών 

Πόλεων του Π.Ο.Υ. Ευρώπης. Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, οι πόλεις έχουν 

προκρίνει 6 μεγάλους άξονες πολιτικής για να χαράξουν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό τους 

και να εντάξουν σε αυτούς όλα τους τα προγράμματα.  

 

 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ . Περιγράψτε την Πολιτική και τα κυριότερα προγράμματα που έχετε 

και αφορούν τον Πυλώνα ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Επιγραμματικά) 

 

 

ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ . Περιγράψτε την Πολιτική και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που αναπτύσσετε και προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα 

ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ  
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ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα  

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

 

 

 

ΕΙΡΗΝΗ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΙΡΗΝΗ.  

 
 

 

 

 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά  τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα  ΠΛΑΝΗΤΗΣ 

 

 

 

 
(ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνική Υπηρεσία, 
Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, Κέντρο Πρόληψης  της Εξάρτησης «ΣΤΑΘΜΟΣ», 
παιδική προστασία, 2  προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΔΑΠ-ΜεΑ, ΚΔΑΠ σε 
συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή, Προγράμματα προαγωγής υγείας, εμβολιασμοί, 
αιμοδοσία, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων , Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, 
κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικές υποτροφίες,  διάθεση δωρεάν εισιτηρίων σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου και στα Δημοτικά Γυμναστήρια, προγράμματα καταπολέμησης 
της φτώχειας, έκδοση αποφάσεων για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, 
επιδόματα πρόνοιας, ΚΕΑ, μείωση και απαλλαγή δημοτικών τελών σε ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού , Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Κοινωνικά παντοπωλεία , Κοινωνικό 
Φαρμακείο, διανομές   συσσιτίου,  ίδρυση ΚΕΠ Υγείας 
Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, 
δράσεις εθελοντισμού, σωματεία 
Ανάπλαση πάρκων. Σχεδιασμός, υπογειοποίηση δικτύου, πύκνωση φωτιστικών 
σωμάτων. 
Ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. 
Σχεδιασμός χώρων πρασίνου με θέσεις στάθμευσης.  
Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Ταύρου, κατασκευή κόμβων. 
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. 
Τοποθέτηση κοινόχρηστων ανελκυστήρων σε 9 εργατικές πολυκατοικίες στον 
Ταύρο. 
Εκπόνηση πρότυπων περιβαλλοντικών μελετών για γήπεδα. Υλοποίηση μέτρων 
ενεργητικής πυροπροστασίας στα γήπεδα, ασφαλών κερκίδων για θεατές και 
χλοοτάπητα. 
Ανακαίνιση χώρων γηπέδων. 
Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής υπαίθρου χώρου. 
Συντήρηση ανοιχτών σχολικών και αθλητικών χώρων. 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση σχολικών κτιρίων. 
Προμήθειες παγίου εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες. 
Πλήρης ανακατασκευή παιδικών χαρών. 
 Σχέδιο Δράσης Πράσινου σημείου με χωροθέτηση σε χώρο 12 στρεμμάτων 
Αποκομιδή αστικών οικιακών απορριμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών και ογκωδών 
αντικειμένων, τοποθέτηση νέων κάδων. 
Σταθερά δημοτικά τέλη και μείωση για τις μικρές επιχειρήσεις. 
Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε άπορες οικογένειες. 
Υλοποίηση επιχορηγούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ για καταπολέμηση ανεργίας. 
Μουσική γωνιά, θεατρικό εργαστήρι «εν δράσει», τμήματα παραδοσιακών χορών, 2 
θερινοί Δημοτικοί κινηματογράφοι, Δημοτικό Ωδείο. 
Εργαστήρια ζωγραφικής, κεραμικής, εικαστικού κοσμήματος, βιτρώ, αγιογραφίας, 
ομάδες χοροθεάτρου, σωματικού θεάτρου, μπαλέτου και μοντέρνου χορού, 
εργαστήριο υφαντικής και κοπτικής ραπτικής, 2 Δημοτικές βιβλιοθήκες. 
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Διαδημοτικό φεστιβάλ θεάτρου, «Φεστιβάλ  τεχνών» στο πάρκο Ενόπλων 
Δυνάμεων στον Ταύρο. 
Ταύρεια,  Μαθητικό Φεστιβάλ, Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. 
 καρναβάλι 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
«Αθλοδιακοπές» πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης, 
διοργάνωση σχολικών αγώνων σε αθλήματα, αθλητικές εκδηλώσεις. 
Μελέτη για την ίδρυση Μουσείου Τοπικής Ιστορίας της πόλης, στα Σφαγεία. 
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μοσχάτου. Πρόσβαση της πόλης στη θάλασσα με 
τη δημιουργία αντιπλημμυρικού καναλιού. 
Ερασιτεχνικός, μαθητικός και μαζικός αθλητισμός για όλες τις ηλικίες (μυϊκή 
ενδυνάμωση, πιλάτες, just dance, zumba, ρυθμική γυμναστική, latin, αεροβική και 
θεραπευτική γυμναστική, ταε-κβο-ντο, πινγκ-πονγκ, τένις κα. Δωρεάν εγγραφή ή 
μεγάλες εκπτώσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
Θέσπιση  «Αγώνα Δρόμου στην παραλία». 
Συμμετοχή στους φιλανθρωπικούς αγώνες του «όλοι μαζί μπορούμε» για την 
ενίσχυση των Κοινωνικών Παντοπωλείων του Δήμου. 
Διαμόρφωση οδηγού τυφλών στα πεζοδρόμια. Τοποθέτηση νέων πινακίδων 
οδοσήμανσης στους δρόμους της πόλης.  
Ορισμός  υπάλληλου  για  την παρακολούθηση σε τοπικό επίπεδο της εφαρμογής 
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. 
 
Δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ σε κεντρικά σημεία της πόλης. 
Περίθαλψη και φροντίδα αδέσποτων ζώων. Σύμβαση με κτηνίατρο, επιχορήγηση 
φιλοζωικών σωματείων του Δήμου, συνεργασία με Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο. 
Διεύρυνση Καινοτόμου Δικτύου social wifi  (Βραβείο best city awards). 
Έξυπνη πόλη (αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων για την άμεση και οικονομική 
διαχείριση καθημερινών ζητημάτων όπως το σύστημα διαχείρισης 
ηλεκτροφωτισμού και ποτίσματος, το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) 
κα. 
Ανανέωση στόλου οχημάτων καθαριότητας με νέα ασφαλέστερα οχήματα. 
Συνεχείς ψεκασμοί για κουνούπια, πιτυόκαμπια κλπ για προστασία των δέντρων 
αλλά και των ευάλωτων ομάδων από αλλεργίες. 
1η Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Υγείας. Παραχώρηση χώρου από το Δήμο.  
Δράσεις προαγωγής υγείας, προγράμματα συναισθηματικής ανάπτυξης.  
Πρόγραμμα συναισθηματικής ανάπτυξης από την κοινωνική υπηρεσία που 
βασίζεται στην επαφή με τη φύση μέσα στον αστικό ιστό και διεξάγεται σε χώρους 
πρασίνου στην πόλη. 
Οργάνωση Δικτύου Εθελοντών που υποστηρίζει κοινωνικές δράσεις του Δήμου. 
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, 
Ενίσχυση γραφείου πολιτικής προστασίας, ενίσχυση πλημμυροπαθών, 
σεισμοπαθών, πληγέντων από πυρκαγιές. 
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Δημιουργία «Νέας Δομής Κοινωνικής Πολιτικής &Αλληλεγγύης κατά covid -19» για 
την υποστήριξη των πολιτών και κυρίως των μοναχικών και των ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού από τις συνέπειες της πανδημίας. (συνταγογράφηση  και παράδοση 
φαρμάκων, παράδοση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, έκδοση πάσης φύσεως 
πιστοποιητικών, δωρεάν χορήγηση φαρμάκων και τροφίμων σε οικονομικά 
αδύναμους πολίτες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη από εξειδικευμένους 
επαγγελματίες.) Διαχείριση περιπτώσεων εργαζομένων που νόσησαν από covid-19. 
Συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον ΕΟΔΥ με σκοπό την εφαρμογή των 
μέτρων για την πανδημία. Διαγνωστικά τεστ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. 
Διανομή  υγειονομικού υλικού σε αστέγους κατά την πανδημία 
Παροχή τεχνολογικών ειδών σε μαθητές  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω 
της πανδημίας 
Ενίσχυση των έμψυχου δυναμικού καθαριότητας στα σχολεία και την παροχή 
μασκών, αντισηπτικών υγρών και ειδών απολύμανσης 
Στήριξη επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 
Διανομή  εισιτηρίων για παιδικές  θεατρικές παραστάσεις σε ωφελούμενους των 
Κοινωνικών Δομών 
Διανομή μερίδων μαγειρεμένων Πασχαλινών μερίδων σε ωφελούμενους του 
συσσιτίου το Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. 
Ενημερωτικές  συναντήσεις  με τους Σχολικούς  Σύμβουλους, Διευθυντές Σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μοσχάτου και Ταύρου και 

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων (10/1/20). 

 Συνεργασίες με τα σχολεία  και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 

Σχεδιασμός ομιλιών για τη σχολική χρονιά 2020- 2021 για γονείς και εκπαιδευτικούς  
προσχολικής αγωγής σε συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.  
Έναρξη λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια,  
Πρόγραμμα Συναισθηματικής Ανάπτυξης σε ενήλικες  ωφελούμενους των 
κοινωνικών δομών του Δήμου με τίτλο «Συνδέομαι με την πόλη, συνδέομαι με τη 
φύση, συνδέομαι με τον εαυτό». 4 ομαδικά βιωματικά εργαστήρια που 
διεξήχθησαν  στο Πάρκο πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». 
Συμμετοχή στις μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια 
Αττικής για τα προγράμματα πρόληψης για την υγεία  και προσυμπτωματικού 
ελέγχου των Δήμων και της Περιφέρειας Νότιου Τομέα Αττικής.  
Συμμετοχή σε πρόγραμμα της Caritas Hellas για  παραπομπή πληγέντων 
οικογενειών από τον covid – 19     για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. 
Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του Επιστημονικού Συμβουλίου του  ΕΔΔΥΠΠΥ για 
επεξεργασία υλικού σχετικά με την πανδημία. 
Ενέργειες για δημιουργία ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ στο Δήμο μας. Λήψη Απόφασης από Δημοτικό 
Συμβούλιο και οργάνωση λειτουργίας. 
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκή έρευνα μέσω του προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. 
με θέμα τη βία κατά γυναικών και παιδιών κατά την  πανδημία : «COVID -19 Rapid 
assessment - strengthening public health responses  to violence against women and 
children», 
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Σεμινάριο ενδυνάμωσης για τους επαγγελματίες υγείας του Δήμου για την 
υποστήριξη των ευπαθών ομάδων, το οποίο υλοποιήθηκε  από το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο πλαίσιο  του 
προγράμματος Active citizen fund, με φορέα υλοποίησης το GIVMED. 
Παρουσίαση καλών πρακτικών του Δήμου στο πλαίσιο  επαφών εκπαιδευτικής 
φύσεως της  αποστολής του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας από το WHOEMRO και το 
Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ 
Συμμετοχή στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ με θέμα «Υγιείς και ανθεκτικές 
πόλεις στην περίοδο της κρίσης: η εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
μέσω των 6 πολιτικών του Π.Ο.Υ. για τον άνθρωπο» 
 

 
 

 
 

ΤΟΠΟΣ 
 

Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μοσχάτου. Εργασίες για πρόσβαση της πόλης στη 
θάλασσα, δημιουργία αντιπλημμυρικού καναλιού. 
Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων. 
Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας. 
Έργο βιοκλιματικής αναβάθμισης στο ΒΑ Μοσχάτο. 
Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Μοσχάτου με στόχο την λειτουργική αισθητική 
και βιοκλιματική αναβάθμισή της. 
Αναπλάσεις πάρκων 
 Σχεδιασμός, υπογειοποίηση δικτύου, πύκνωση φωτιστικών σωμάτων. 
Ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. 
Σχεδιασμός  χώρων πρασίνου με θέσεις στάθμευσης. 
Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Ταύρου, κατασκευή κόμβων. 
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. 
Εκπόνηση μελετών για αξιοποίηση των Δημοτικών Σφαγίων σε συνεργασία με το 
Δήμο Αθηναίων. 
Αξιοποίηση κτιριακού Αποθέματος για την ανάπλαση της οδού Πειραιώς. 
Αντιπλημμυρικά έργα  
Εξασφάλιση χρηματοδότησης για τοποθέτηση κοινόχρηστων ανελκυστήρων σε 9 
εργατικές πολυκατοικίες στον Ταύρο. 
Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  
Έργα συντήρησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών όπως 
ασφαλτοστρώσεις, συντήρηση και επισκευές πεζοδρομίων, διαγράμμιση 
διαβάσεων, σημάνσεις οδών, καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής, αποξήλωση 
παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. 
Εκπόνηση πρότυπων περιβαλλοντικών μελετών για γήπεδα  
Υλοποίηση μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας στα γήπεδα, ασφαλών κερκίδων 
για θεατές και χλοοτάπητα. 
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Τοποθέτηση νέων οργάνων γυμναστικής υπαίθρου χώρου. 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση σχολικών κτιρίων. 
Προμήθειες παγίου εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες. 
Πλήρης ανακατασκευή παιδικών χαρών. 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
Ανακατασκευή πεζοδρομίων και ραμπών ΑΜΕΑ. 
Εργασίες ασφαλτόστρωσης. 
Αγορά οικοπέδων με σκοπό μελλοντικές επενδύσεις προς όφελος των πολιτών. 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων, 
λειτουργία φωτοβολταϊκών σε σχολεία. 
Ανακαίνιση και κατασκευή νέων γηπέδων. 
Συντήρηση ανοιχτών σχολικών και αθλητικών χώρων. 
Ενεργειακή αναβάθμιση βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων, λειτουργία 
φωτοβολταϊκών σε σχολεία. 
Διαμόρφωση οδηγού τυφλών στα πεζοδρόμια. Τοποθέτηση νέων πινακίδων 
οδοσήμανσης στους δρόμους της πόλης. 
Δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ σε κεντρικά σημεία της πόλης. 
Ανανέωση στόλου οχημάτων καθαριότητας με νέα ασφαλέστερα οχήματα. 
Συνεχείς ψεκασμοί για κουνούπια, πιτυόκαμπια κλπ για προστασία των δέντρων 
αλλά και των ευάλωτων ομάδων από αλλεργίες. 
Δεντροφυτεύσεις, κηποτεχνικές δραστηριότητες , υπηρεσίες πρασίνου. 
Πρόγραμμα συναισθηματικής ανάπτυξης από την κοινωνική υπηρεσία που 
βασίζεται στην επαφή με τη φύση μέσα στον αστικό ιστό και διεξάγεται σε χώρους 
πρασίνου στην πόλη. 
Δημοτική συγκοινωνία, ποδηλατόδρομοι, ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου. 
Προμήθεια για τη βελτίωση και τη συντήρηση των η/μ εγκαταστάσεων του 
γηπέδου Χ. Παυλίδης 
Διαγωνισμός για σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών – κατεδαφίσεων 
κατασκευών για εναπόθεση αυτών σε εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης , 
διάθεσης, διαλογής, αξιοποίησης και επεξεργασίας.  
Σύστημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων, 
 Συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου και του Δημάρχου 
Αθήνας, Κώστα Μπακογιάννη για την η ανάπλαση των π. Δημοτικών Σφαγείων και τα έργα 
της ΟΧΕ στην Κοινότητα Ταύρου. 
Δημιουργία  Μουσείου Ιστορίας της πόλης.  Εκπόνηση   μελετών  και συγκέντρωση υλικού. 
Τοποθέτηση ασανσέρ στις προσφυγικές πολυκατοικίες 
Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις πεζοδρομίων και δημιουργίας ραμπών ΑΜΕΑ. 
Εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης με λειτουργία των όλων των συστημάτων. 
Παραλαβή και  τοποθέτηση προς χρήση καφέ κάδων. 
Παραλαβή νέου σύγχρονου εξοπλισμού καθαριότητας, λεωφορείων της δημοτικής 
συγκοινωνίας και μηχανημάτων έργου,  
Νέος, διεθνής διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων σε εξέλιξη 
Αναβάθμιση αθλητικών χώρων. Διαγωνισμοί για νέο τάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου, 
μετατροπή σε κλειστό του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ,  συντήρηση και εργασίες στο γήπεδο 
Σπύρος Γιαλαμπίδης, νέος ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο Χάρης Παυλίδης, αντικατάσταση 
παρκέ στο γήπεδο του Αιόλου, κατασκευή νέων γηπέδων ποδοσφαίρου .  
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Αναβάθμιση και συντήρηση σχολικών κτιρίων   
Έργο ανάπλασης της Πλατείας Παπαντώνη  προς ολοκλήρωση. 
Έργο ανάπλασης αισθητικά αναβαθμισμένου χώρου στάθμευσης στο οικόπεδο Πασά στο 
Ταύρο προς ολοκλήρωση. 
Ανακατασκευή  παιδικών  χαρών 
Αντιπλημμυρικά έργα προς  ολοκλήρωση 
Ανανέωση  στόλου  δημοτικής συγκοινωνίας. 
 Δημοπράτηση ανάπλασης της Πλατείας  Παπαδημητρίου στο Μοσχάτο. Δημοπράτηση 
ανάπλασης  του Πάρκου Ενόπλων δυνάμεων στο Ταύρο.  
Ανακατασκευή και αναβάθμιση 9 παιδικών χαρών στην Κοινότητα Ταύρου 
Αντιπλημμυρικό έργο παραλιακού μετώπου/καθαρισμός υδάτων Κηφισού (υλοποιείται) 
Αντιπλημμυρικό έργο Βορείων περιοχών Μοσχάτου, Ταύρου, Αγ. Ιωάννη Ρέντη 
(υλοποιείται) 
Αντιπλημμυρικό έργο Β.Α. Μοσχάτου (υπό δημοπράτηση) 
Αντιπλημμυρικό έργο Χαμοστέρνας (υλοποιείται) 
Αντιπλημμυρικό έργο χείμαρρου Προφήτη Δανιήλ (υλοποιείται) 
Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για αντιπλημμυρικά έργα στον Ιλισό ποταμό 
Συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για την πλήρη ανάληψη των εξόδων 
αποκατάστασης των ζημιών στα Δημοτικά Σφαγεία Ταύρου 
Ολοκλήρωση  για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, της πρώτης 
φάσης της Μελέτης των Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών για τον Δήμο. Παράδοση πρώτων  
σχέδιων  16 δομών με οδηγίες, μνημόνια και Σχέδια Διάσωσης & Διαφυγής έτοιμα προς 
ανάρτηση. 
Συνάντηση του Δημάρχου Μοσχάτου – Ταύρου με τον Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πολεοδομικά περιβαλλοντικά 
θέματα της πόλης, τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα έργα ανάπλασης της 
παραλίας και θέματα ιδιοκτησίας των Περιβολίων. 
Σύσκεψη με τον  Διευθύνοντα Συμβούλο του ΟΣΕ, σχετικά με την αντικατάσταση των 
μεταλλικών ηχοπετασμάτων στις γραμμές του Προαστιακού στην Κοινότητα Ταύρου και την 
αντικατάστασή τους με νέα, καλαίσθητα ηχοπετάσματα. Διεκδίκηση για την υπογειοποίηση 
των γραμμών στον Ταύρο. 

 
 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ 
Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνική Υπηρεσία, 
Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, Κέντρο Πρόληψης  της Εξάρτησης «ΣΤΑΘΜΟΣ», 
παιδική προστασία, 2  προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΔΑΠ-ΜεΑ, ΚΔΑΠ σε 
συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή, Προγράμματα προαγωγής υγείας, εμβολιασμοί, 
αιμοδοσία, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων, Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, 
κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικές υποτροφίες,  διάθεση δωρεάν εισιτηρίων σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου και στα Δημοτικά Γυμναστήρια, προγράμματα καταπολέμησης 
της φτώχειας, έκδοση αποφάσεων για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, 
επιδόματα πρόνοιας, ΚΕΑ, μείωση και απαλλαγή δημοτικών τελών σε ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού , Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Κοινωνικά παντοπωλεία , Κοινωνικό 
Φαρμακείο, διανομές   συσσιτίου,  ίδρυση ΚΕΠ Υγείας 
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Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, 
δράσεις εθελοντισμού, σωματεία 
Ανάπλαση πάρκων. Σχεδιασμός, υπογειοποίηση δικτύου, πύκνωση φωτιστικών 
σωμάτων. 
Ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. 
Σχεδιασμός χώρων πρασίνου με θέσεις στάθμευσης. 
Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Ταύρου, κατασκευή κόμβων. 
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. 
Τοποθέτηση κοινόχρηστων ανελκυστήρων σε 9 εργατικές πολυκατοικίες στον 
Ταύρο. 
Εκπόνηση πρότυπων περιβαλλοντικών μελετών για γήπεδα. Υλοποίηση μέτρων 
ενεργητικής πυροπροστασίας στα γήπεδα, ασφαλών κερκίδων για θεατές και 
χλοοτάπητα. 
Ανακαίνιση χώρων γηπέδων. 
Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου. 
Συντήρηση ανοιχτών σχολικών και αθλητικών χώρων. 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση σχολικών κτιρίων. 
Προμήθειες παγίου εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες. 
Πλήρης ανακατασκευή παιδικών χαρών. 
 Σχέδιο Δράσης Πράσινου σημείου με χωροθέτηση σε χώρο 12 στρεμμάτων 
Αποκομιδή αστικών οικιακών απορριμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών και ογκωδών 
αντικειμένων, τοποθέτηση νέων κάδων. 
Σταθερά δημοτικά τέλη και μείωση για τις μικρές επιχειρήσεις. 
Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε άπορες οικογένειες. 
Υλοποίηση επιχορηγούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ για καταπολέμηση ανεργίας. 
Μουσική γωνιά, θεατρικό εργαστήρι «εν δράσει», τμήματα παραδοσιακών χορών, 2 
θερινοί Δημοτικοί κινηματογράφοι, Δημοτικό Ωδείο 
Εργαστήρια ζωγραφικής, κεραμικής, εικαστικού κοσμήματος, βιτρώ, αγιογραφίας, 
ομάδες χοροθεάτρου, σωματικού θεάτρου, μπαλέτου και μοντέρνου χορού, 
εργαστήριο υφαντικής και κοπτικής ραπτικής, 2 Δημοτικές βιβλιοθήκες. 
Διαδημοτικό φεστιβάλ θεάτρου, «Φεστιβάλ  τεχνών» στο πάρκο Ενόπλων 
Δυνάμεων στον Ταύρο. 
Ταύρεια,  Μαθητικό Φεστιβάλ, Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. 
 καρναβάλι 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
«Αθλοδιακοπές» πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης, 
διοργάνωση σχολικών αγώνων σε αθλήματα, αθλητικές εκδηλώσεις. 
Μελέτη για την ίδρυση Μουσείου Τοπικής Ιστορίας της πόλης, στα Σφαγεία. 
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μοσχάτου. Πρόσβαση της πόλης στη θάλασσα με 
τη δημιουργία αντιπλημμυρικού καναλιού. 
Ερασιτεχνικός, μαθητικός και μαζικός αθλητισμός για όλες τις ηλικίες (μυϊκή 
ενδυνάμωση, πιλάτες, just dance, zumba, ρυθμική γυμναστική, latin, αεροβική και 
θεραπευτική γυμναστική, ταε-κβο-ντο, πινγκ-πονγκ, τένις κα. Δωρεάν εγγραφή ή 
μεγάλες εκπτώσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
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Θέσπιση  «Αγώνα Δρόμου στην παραλία». 
Συμμετοχή στους φιλανθρωπικούς αγώνες του «όλοι μαζί μπορούμε» για την 
ενίσχυση των Κοινωνικών Παντοπωλείων του Δήμου. 
Διαμόρφωση οδηγού τυφλών στα πεζοδρόμια. Τοποθέτηση νέων πινακίδων 
οδοσήμανσης στους δρόμους της πόλης.  
Ορισμός  υπάλληλου  για  την παρακολούθηση σε τοπικό επίπεδο της εφαρμογής 
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. 
Δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ σε κεντρικά σημεία της πόλης. 
Περίθαλψη και φροντίδα αδέσποτων ζώων. Σύμβαση με κτηνίατρο, επιχορήγηση 
φιλοζωικών σωματείων του Δήμου, συνεργασία με Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο. 
Διεύρυνση Καινοτόμου Δικτύου social wifi  (Βραβείο best city awards). 
Έξυπνη πόλη (αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων για την άμεση και οικονομική 
διαχείριση καθημερινών ζητημάτων όπως το σύστημα διαχείρισης 
ηλεκτροφωτισμού και ποτίσματος, το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) 
κα. 
1η Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Υγείας. Παραχώρηση χώρου από το Δήμο.  
Δράσεις προαγωγής υγείας, προγράμματα συναισθηματικής ανάπτυξης.  
Πρόγραμμα συναισθηματικής ανάπτυξης από την κοινωνική υπηρεσία που 
βασίζεται στην επαφή με τη φύση μέσα στον αστικό ιστό και διεξάγεται σε χώρους 
πρασίνου στην πόλη. 
Οργάνωση Δικτύου Εθελοντών που υποστηρίζει κοινωνικές δράσεις του Δήμου. 
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, 
Ενίσχυση γραφείου πολιτικής προστασίας, ενίσχυση πλημμυροπαθών, 
σεισμοπαθών, πληγέντων από πυρκαγιές. 
Δημιουργία «Νέας Δομής Κοινωνικής Πολιτικής &Αλληλεγγύης κατά covid -19» για 
την υποστήριξη των πολιτών και κυρίως των μοναχικών και των ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού από τις συνέπειες της πανδημίας. (συνταγογράφηση  και παράδοση 
φαρμάκων, παράδοση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, έκδοση πάσης φύσεως 
πιστοποιητικών, δωρεάν χορήγηση φαρμάκων και τροφίμων σε οικονομικά 
αδύναμους πολίτες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη από εξειδικευμένους 
επαγγελματίες.) Διαχείριση περιπτώσεων εργαζομένων που νόσησαν από covid-19. 
Συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον ΕΟΔΥ με σκοπό την εφαρμογή των 
μέτρων για την πανδημία . Διαγνωστικά τεστ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ 
Διανομή  υγειονομικού υλικού σε αστέγους κατά την πανδημία 
Παροχή τεχνολογικών ειδών σε μαθητές  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω 
της πανδημίας 
Ενίσχυση των έμψυχου δυναμικού καθαριότητας στα σχολεία και την παροχή 
μασκών, αντισηπτικών υγρών και ειδών απολύμανσης 
Στήριξη επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 
Διανομή  εισιτηρίων για παιδικές  θεατρικές παραστάσεις σε ωφελούμενους των 
Κοινωνικών Δομών 
Διανομή μερίδων μαγειρεμένων Πασχαλινών μερίδων σε ωφελούμενους του 
συσσιτίου το Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. 
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Ενημερωτικές  συναντήσεις  με τους Σχολικούς  Σύμβουλους, Διευθυντές Σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μοσχάτου και Ταύρου και 

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων (10/1/20). 

 Συνεργασίες με τα σχολεία  και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 

Σχεδιασμός ομιλιών για τη σχολική χρονιά 2020- 2021 για γονείς και εκπαιδευτικούς  
προσχολικής αγωγής σε συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.  
Έναρξη λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια,  
Πρόγραμμα Συναισθηματικής Ανάπτυξης σε ενήλικες  ωφελούμενους των 
κοινωνικών δομών του Δήμου με τίτλο «Συνδέομαι με την πόλη, συνδέομαι με τη 
φύση, συνδέομαι με τον εαυτό». 4 ομαδικά βιωματικά εργαστήρια που 
διεξήχθησαν  στο Πάρκο πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». 
Συμμετοχή στις μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια 
Αττικής για τα προγράμματα πρόληψης για την υγεία  και προσυμπτωματικού 
ελέγχου των Δήμων και της Περιφέρειας Νότιου Τομέα Αττικής.  
Συμμετοχή σε πρόγραμμα της Caritas Hellas για  παραπομπή πληγέντων 
οικογενειών από τον covid – 19     για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. 
Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του Επιστημονικού Συμβουλίου του  ΕΔΔΥΠΠΥ για 
επεξεργασία υλικού σχετικά με την πανδημία. 
Ενέργειες για δημιουργία ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ στο Δήμο μας. Λήψη Απόφασης από Δημοτικό 
Συμβούλιο και οργάνωση λειτουργίας. 
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκή έρευνα μέσω του προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. 
με θέμα τη βία κατά γυναικών και παιδιών κατά την  πανδημία : «COVID -19 Rapid 
assessment - strengthening public health responses  to violence against women and 
children», 
Σεμινάριο ενδυνάμωσης για τους επαγγελματίες υγείας του Δήμου για την 
υποστήριξη των ευπαθών ομάδων, το οποίο υλοποιήθηκε  από το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο πλαίσιο  του 
προγράμματος Active citizen fund, με φορέα υλοποίησης το GIVMED. 
Παρουσίαση καλών πρακτικών του Δήμου στο πλαίσιο  επαφών εκπαιδευτικής 
φύσεως της  αποστολής του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας από το WHOEMRO και το 
Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ 
Συμμετοχή στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ με θέμα «Υγιείς και ανθεκτικές 
πόλεις στην περίοδο της κρίσης: η εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
μέσω των 6 πολιτικών του Π.Ο.Υ. για τον άνθρωπο» 
 
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μοσχάτου. Εργασίες για πρόσβαση της πόλης στη 
θάλασσα, δημιουργία αντιπλημμυρικού καναλιού. 
Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων. 
Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας. 
Έργο βιοκλιματικής αναβάθμισης στο ΒΑ Μοσχάτο. 
Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Μοσχάτου με στόχο την λειτουργική αισθητική 
και βιοκλιματική αναβάθμισή της. 
Ανάπλασεις πάρκων 
 Σχεδιασμός, υπογειοποίηση δικτύου, πύκνωση φωτιστικών σωμάτων. 
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Ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. 
Σχεδιασμός  χώρων πρασίνου με θέσεις στάθμευσης. 
Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Ταύρου, κατασκευή κόμβων. 
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. 
Εκπόνηση μελετών για αξιοποίηση των Δημοτικών Σφαγίων σε συνεργασία με το 
Δήμο Αθηναίων. 
Αξιοποίηση κτιριακού Αποθέματος για την ανάπλαση της οδού Πειραιώς. 
Εκπόνηση μελετών για αξιοποίηση των Δημοτικών Σφαγίων σε συνεργασία με το 
Δήμο Αθηναίων. 
Αξιοποίηση κτιριακού Αποθέματος για την ανάπλαση της οδού Πειραιώς. 
Αντιπλημμυρικά έργα  
Εξασφάλιση χρηματοδότησης για τοποθέτηση κοινόχρηστων ανελκυστήρων σε 9 
εργατικές πολυκατοικίες στον Ταύρο. 
Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  
Έργα συντήρησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών όπως 
ασφαλτοστρώσεις, συντήρηση και επισκευές πεζοδρομίων, διαγράμμιση 
διαβάσεων, σημάνσεις οδών, καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής, αποξήλωση 
παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. 
Εκπόνηση πρότυπων περιβαλλοντικών μελετών για γήπεδα  
Υλοποίηση μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας στα γήπεδα, ασφαλών κερκίδων 
για θεατές και χλοοτάπητα. 
Τοποθέτηση νέων οργάνων γυμναστικής υπαίθρου χώρου. 
Συντήρηση ανοιχτών σχολικών και αθλητικών χώρων. 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση σχολικών κτιρίων. 
Προμήθειες παγίου εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες. 
Πλήρης ανακατασκευή παιδικών χαρών. 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
Ανακατασκευή πεζοδρομίων και ραμπών ΑΜΕΑ. 
Εργασίες ασφαλτόστρωσης. 
Μελέτη για την ίδρυση Μουσείου Τοπικής Ιστορίας της πόλης, στα Σφαγεία. 
Αγορά οικοπέδων με σκοπό μελλοντικές επενδύσεις προς όφελος των πολιτών. 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων, 
λειτουργία φωτοβολταϊκών σε σχολεία. 
Ανακαίνιση και κατασκευή νέων γηπέδων. 
Συντήρηση ανοιχτών σχολικών και αθλητικών χώρων. 
Ενεργειακή αναβάθμιση βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων, λειτουργία 
φωτοβολταϊκών σε σχολεία. 
Διαμόρφωση οδηγού τυφλών στα πεζοδρόμια. Τοποθέτηση νέων πινακίδων 
οδοσήμανσης στους δρόμους της πόλης. 
Δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ σε κεντρικά σημεία της πόλης. 
Ανανέωση στόλου οχημάτων καθαριότητας με νέα ασφαλέστερα οχήματα. 
Συνεχείς ψεκασμοί για κουνούπια, πιτυόκαμπια κλπ για προστασία των δέντρων 
αλλά και των ευάλωτων ομάδων από αλλεργίες. 
Δεντροφυτεύσεις, κηποτεχνικές δραστηριότητες , υπηρεσίες πρασίνου. 
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Πρόγραμμα συναισθηματικής ανάπτυξης από την κοινωνική υπηρεσία που 
βασίζεται στην επαφή με τη φύση μέσα στον αστικό ιστό και διεξάγεται σε χώρους 
πρασίνου στην πόλη. 
Δημοτική συγκοινωνία, ποδηλατόδρομοι, ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου. 
Προμήθεια για τη βελτίωση και τη συντήρηση των η/μ εγκαταστάσεων του 
γηπέδου Χ. Παυλίδης 
Διαγωνισμός για σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών – κατεδαφίσεων 
κατασκευών για εναπόθεση αυτών σε εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, 
διάθεσης, διαλογής, αξιοποίησης και επεξεργασίας.  
Σύστημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων, 
 Συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου και του Δημάρχου 
Αθήνας, Κώστα Μπακογιάννη για την η ανάπλαση των π. Δημοτικών Σφαγείων και τα έργα 
της ΟΧΕ στην Κοινότητα Ταύρου. 
Δημιουργία  Μουσείου Ιστορίας της πόλης.  Εκπόνηση   μελετών  και συγκέντρωση υλικού. 
Τοποθέτηση ασανσέρ στις προσφυγικές πολυκατοικίες 
Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις πεζοδρομίων και δημιουργίας ραμπών ΑΜΕΑ. 
Εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης με λειτουργία των όλων των συστημάτων. 
Παραλαβή και  τοποθέτηση προς χρήση καφέ κάδων. 
Παραλαβή νέου σύγχρονου εξοπλισμού καθαριότητας, λεωφορείων της δημοτικής 
συγκοινωνίας και μηχανημάτων έργου,  
Νέος, διεθνής διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων σε εξέλιξη 
Αναβάθμιση αθλητικών χώρων. Διαγωνισμοί για νέο τάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου, 
μετατροπή σε κλειστό του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ,  συντήρηση και εργασίες στο γήπεδο 
Σπύρος Γιαλαμπίδης, νέος ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο Χάρης Παυλίδης, αντικατάσταση 
παρκέ στο γήπεδο του Αιόλου, κατασκευή νέων γηπέδων ποδοσφαίρου .  
Αναβάθμιση και συντήρηση σχολικών κτιρίων   
Έργο ανάπλασης της Πλατείας Παπαντώνη  προς ολοκλήρωση. 
Έργο ανάπλασης αισθητικά αναβαθμισμένου χώρου στάθμευσης στο οικόπεδο Πασά στο 
Ταύρο προς ολοκλήρωση. 
Ανακατασκευή  παιδικών  χαρών 
Αντιπλημμυρικά έργα προς  ολοκλήρωση 
Ανανέωση  στόλου  δημοτικής συγκοινωνίας. 
 Δημοπράτηση ανάπλασης της Πλατείας  Παπαδημητρίου στο Μοσχάτο. Δημοπράτηση 
ανάπλασης  του Πάρκου Ενόπλων δυνάμεων στο Ταύρο.  
 
Ανακατασκευή και αναβάθμιση 9 παιδικών χαρών στην Κοινότητα Ταύρου 
Αντιπλημμυρικό έργο παραλιακού μετώπου/καθαρισμός υδάτων Κηφισού (υλοποιείται) 
Αντιπλημμυρικό έργο Βορείων περιοχών Μοσχάτου, Ταύρου, Αγ. Ιωάννη Ρέντη 
(υλοποιείται) 
Αντιπλημμυρικό έργο Β.Α. Μοσχάτου (υπό δημοπράτηση) 
Αντιπλημμυρικό έργο Χαμοστέρνας (υλοποιείται) 
Αντιπλημμυρικό έργο χείμαρρου Προφήτη Δανιήλ (υλοποιείται) 
 Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για αντιπλημμυρικά έργα στον Ιλισό 
ποταμό 
Συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για την πλήρη ανάληψη των εξόδων 
αποκατάστασης των ζημιών στα Δημοτικά Σφαγεία Ταύρου 
Ολοκλήρωση  για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, της πρώτης 
φάσης της Μελέτης των Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών για τον Δήμο. Παράδοση πρώτων  
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σχέδιων  16 δομών με οδηγίες, μνημόνια και Σχέδια Διάσωσης & Διαφυγής έτοιμα προς 
ανάρτηση. 

 
 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Προγράμματα προαγωγής υγείας, εμβολιασμοί, αιμοδοσία, Γραφείο Ενημέρωσης 
Ανέργων, Κοινωνική Υπηρεσία, Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, Κέντρο 
Πρόληψης  της Εξάρτησης «ΣΤΑΘΜΟΣ», παιδική προστασία, 2  προγράμματα 
«Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ-ΜεΑ, ΚΔΑΠ σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή, 
δωρεάν διάθεση ποδηλάτων σε απόρους, κοινωνικό πανεπιστήμιο, κοινωνικό 
φροντιστήριο, κοινωνικές υποτροφίες,  διάθεση δωρεάν εισιτηρίων σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου και στα Δημοτικά Γυμναστήρια, προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας, 
έκδοση αποφάσεων για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, επιδόματα πρόνοιας, 
ΚΕΑ, μείωση και απαλλαγή δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, , 
Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Κοινωνικά παντοπωλεία , Κοινωνικό Φαρμακείο, διανομές   
συσσιτίου,  Κέντρο Κοινότητας, ίδρυση ΚΕΠ Υγείας 
Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, 
δράσεις εθελοντισμού, σωματεία 
Ανάπλαση πάρκων. Σχεδιασμός, υπογειοποίηση δικτύου, πύκνωση φωτιστικών 
σωμάτων. 
Ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. 
Σχεδιασμός χώρων πρασίνου με θέσεις στάθμευσης. 
Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Ταύρου, κατασκευή κόμβων. 
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. 
Τοποθέτηση κοινόχρηστων ανελκυστήρων σε 9 εργατικές πολυκατοικίες στον 
Ταύρο. 
Εκπόνηση πρότυπων περιβαλλοντικών μελετών για γήπεδα. Υλοποίηση μέτρων 
ενεργητικής πυροπροστασίας στα γήπεδα, ασφαλών κερκίδων για θεατές και 
χλοοτάπητα. 
Ανακαίνιση χώρων γηπέδων. 
Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής υπαίθρου χώρου. 
Συντήρηση ανοιχτών σχολικών και αθλητικών χώρων. 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση σχολικών κτιρίων. 
Προμήθειες παγίου εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες. 
Πλήρης ανακατασκευή παιδικών χαρών. 
 Σχέδιο Δράσης Πράσινου σημείου με χωροθέτηση σε χώρο 12 στρεμμάτων 
Αποκομιδή αστικών οικιακών απορριμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών και ογκωδών 
αντικειμένων, τοποθέτηση νέων κάδων. 
Σταθερά δημοτικά τέλη και μείωση για τις μικρές επιχειρήσεις. 
Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε άπορες οικογένειες. 
Υλοποίηση επιχορηγούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ για καταπολέμηση ανεργίας. 
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Μουσική γωνιά, θεατρικό εργαστήρι «εν δράσει», τμήματα παραδοσιακών χορών, 2 
θερινοί Δημοτικοί κινηματογράφοι, Δημοτικό Ωδείο. 
Εργαστήρια ζωγραφικής, κεραμικής, εικαστικού κοσμήματος, βιτρώ, αγιογραφίας, 
ομάδες χοροθεάτρου, σωματικού θεάτρου, μπαλέτου και μοντέρνου χορού, 
εργαστήριο υφαντικής και κοπτικής ραπτικής, 2 Δημοτικές βιβλιοθήκες. 
Διαδημοτικό φεστιβάλ θεάτρου, «Φεστιβάλ  τεχνών» στο πάρκο Ενόπλων 
Δυνάμεων στον Ταύρο. 
Ταύρεια,  Μαθητικό Φεστιβάλ, Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. 
 καρναβάλι 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
«Αθλοδιακοπές» πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης, 
διοργάνωση σχολικών αγώνων σε αθλήματα, αθλητικές εκδηλώσεις. 
Μελέτη για την ίδρυση Μουσείου Τοπικής Ιστορίας της πόλης, στα Σφαγεία. 
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μοσχάτου. Πρόσβαση της πόλης στη θάλασσα με 
τη δημιουργία αντιπλημμυρικού καναλιού. 
Ερασιτεχνικός, μαθητικός και μαζικός αθλητισμός για όλες τις ηλικίες (μυϊκή 
ενδυνάμωση, πιλάτες, just dance, zumba, ρυθμική γυμναστική, latin, αεροβική και 
θεραπευτική γυμναστική, ταε-κβο-ντο, πινγκ-πονγκ, τένις κα. Δωρεάν εγγραφή ή 
μεγάλες εκπτώσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
Θέσπιση  «Αγώνα Δρόμου στην παραλία». 
Συμμετοχή στους φιλανθρωπικούς αγώνες του «όλοι μαζί μπορούμε» για την 
ενίσχυση των Κοινωνικών Παντοπωλείων του Δήμου. 
Διαμόρφωση οδηγού τυφλών στα πεζοδρόμια. Τοποθέτηση νέων πινακίδων 
οδοσήμανσης στους δρόμους της πόλης.  
Ορισμός  υπάλληλου  για  την παρακολούθηση σε τοπικό επίπεδο της εφαρμογής 
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. 
Δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ σε κεντρικά σημεία της πόλης. 
Περίθαλψη και φροντίδα αδέσποτων ζώων. Σύμβαση με κτηνίατρο, επιχορήγηση 
φιλοζωικών σωματείων του Δήμου, συνεργασία με Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο. 
Διεύρυνση Καινοτόμου Δικτύου social wifi  (Βραβείο best city awards). 
Έξυπνη πόλη (αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων για την άμεση και οικονομική 
διαχείριση καθημερινών ζητημάτων όπως το σύστημα διαχείρισης 
ηλεκτροφωτισμού και ποτίσματος, το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) 
κα. 
Συνεχείς ψεκασμοί για κουνούπια, πιτυόκαμπια κλπ για προστασία των δέντρων 
αλλά και των ευάλωτων ομάδων από αλλεργίες. 
1η Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Υγείας. Παραχώρηση χώρου από το Δήμο.  
Δράσεις προαγωγής υγείας, προγράμματα συναισθηματικής ανάπτυξης.  
Πρόγραμμα συναισθηματικής ανάπτυξης από την κοινωνική υπηρεσία που 
βασίζεται στην επαφή με τη φύση μέσα στον αστικό ιστό και διεξάγεται σε χώρους 
πρασίνου στην πόλη. 
Οργάνωση Δικτύου Εθελοντών που υποστηρίζει κοινωνικές δράσεις του Δήμου. 
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, 
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Ενίσχυση γραφείου πολιτικής προστασίας, ενίσχυση πλημμυροπαθών, 
σεισμοπαθών, πληγέντων από πυρκαγιές. 
Δημιουργία «Νέας Δομής Κοινωνικής Πολιτικής &Αλληλεγγύης κατά covid -19» για 
την υποστήριξη των πολιτών και κυρίως των μοναχικών και των ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού από τις συνέπειες της πανδημίας. (συνταγογράφηση  και παράδοση 
φαρμάκων, παράδοση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, έκδοση πάσης φύσεως 
πιστοποιητικών, δωρεάν χορήγηση φαρμάκων και τροφίμων σε οικονομικά 
αδύναμους πολίτες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη από εξειδικευμένους 
επαγγελματίες.) Διαχείριση περιπτώσεων εργαζομένων που νόσησαν από covid-19. 
Συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον ΕΟΔΥ με σκοπό την εφαρμογή των 
μέτρων για την πανδημία . 
Διανομή  υγειονομικού υλικού σε αστέγους κατά την πανδημία 
Παροχή τεχνολογικών ειδών σε μαθητές  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω 
της πανδημίας 
Ενίσχυση των έμψυχου δυναμικού καθαριότητας στα σχολεία και την παροχή 
μασκών, αντισηπτικών υγρών και ειδών απολύμανσης 
Στήριξη επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 
Διανομή  εισιτηρίων για παιδικές  θεατρικές παραστάσεις σε ωφελούμενους των 
Κοινωνικών Δομών 
Διανομή μερίδων μαγειρεμένων Πασχαλινών μερίδων σε ωφελούμενους του 
συσσιτίου το Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. 
Ενημερωτικές  συναντήσεις  με τους Σχολικούς  Σύμβουλους, Διευθυντές Σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μοσχάτου και Ταύρου και 

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων (10/1/20). 

 Συνεργασίες με τα σχολεία  και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 

Σχεδιασμός ομιλιών για τη σχολική χρονιά 2020- 2021 για γονείς και εκπαιδευτικούς  
προσχολικής αγωγής σε συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.  
Έναρξη λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια,  
Πρόγραμμα Συναισθηματικής Ανάπτυξης σε ενήλικες  ωφελούμενους των 
κοινωνικών δομών του Δήμου με τίτλο «Συνδέομαι με την πόλη, συνδέομαι με τη 
φύση, συνδέομαι με τον εαυτό». 4 ομαδικά βιωματικά εργαστήρια που 
διεξήχθησαν  στο Πάρκο πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». 
Συμμετοχή στις μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια 
Αττικής για τα προγράμματα πρόληψης για την υγεία  και προσυμπτωματικού 
ελέγχου των Δήμων και της Περιφέρειας Νότιου Τομέα Αττικής.  
Συμμετοχή σε πρόγραμμα της Caritas Hellas για  παραπομπή πληγέντων 
οικογενειών από τον covid – 19     για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. 
Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του Επιστημονικού Συμβουλίου του  ΕΔΔΥΠΠΥ για 
επεξεργασία υλικού σχετικά με την πανδημία. 
Ενέργειες για δημιουργία ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ στο Δήμο. Λήψη Απόφασης από Δημοτικό 
Συμβούλιο και οργάνωση λειτουργίας. 
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκή έρευνα μέσω του προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. 
με θέμα τη βία κατά γυναικών και παιδιών κατά την  πανδημία : «COVID -19 Rapid 
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assessment - strengthening public health responses  to violence against women and 
children», 
Σεμινάριο ενδυνάμωσης για τους επαγγελματίες υγείας του Δήμου για την 
υποστήριξη των ευπαθών ομάδων, το οποίο υλοποιήθηκε  από το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο πλαίσιο  του 
προγράμματος Active citizen fund, με φορέα υλοποίησης το GIVMED. 
Παρουσίαση καλών πρακτικών του Δήμου στο πλαίσιο  επαφών εκπαιδευτικής 
φύσεως της  αποστολής του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας από το WHOEMRO και το 
Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ 
Συμμετοχή στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ με θέμα «Υγιείς και ανθεκτικές 
πόλεις στην περίοδο της κρίσης: η εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
μέσω των 6 πολιτικών του Π.Ο.Υ. για τον άνθρωπο» 
 
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μοσχάτου. Εργασίες για πρόσβαση της πόλης στη 
θάλασσα, δημιουργία αντιπλημμυρικού καναλιού. 
Έργο βιοκλιματικής αναβάθμισης στο ΒΑ Μοσχάτο. 
Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Μοσχάτου με στόχο την λειτουργική αισθητική 
και βιοκλιματική αναβάθμισή της. 
Αναπλάσεις πάρκων 
 Σχεδιασμός, υπογειοποίηση δικτύου, πύκνωση φωτιστικών σωμάτων. 
Ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. 
Σχεδιασμός  χώρων πρασίνου με θέσεις στάθμευσης. 
Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Ταύρου, κατασκευή κόμβων. 
Εκπόνηση μελετών για αξιοποίηση των Δημοτικών Σφαγίων σε συνεργασία με το 
Δήμο Αθηναίων. 
Αξιοποίηση κτιριακού Αποθέματος για την ανάπλαση της οδού Πειραιώς. 
Εκπόνηση μελετών για αξιοποίηση των Δημοτικών Σφαγίων σε συνεργασία με το 
Δήμο Αθηναίων. 
Αξιοποίηση κτιριακού Αποθέματος για την ανάπλαση της οδού Πειραιώς. 
Αντιπλημμυρικά έργα  
Εξασφάλιση χρηματοδότησης για τοποθέτηση κοινόχρηστων ανελκυστήρων σε 9 
εργατικές πολυκατοικίες στον Ταύρο. 
Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  
Έργα συντήρησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών όπως 
ασφαλτοστρώσεις, συντήρηση και επισκευές πεζοδρομίων, διαγράμμιση 
διαβάσεων, σημάνσεις οδών, καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής, αποξήλωση 
παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. 
Εκπόνηση πρότυπων περιβαλλοντικών μελετών για γήπεδα  
Υλοποίηση μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας στα γήπεδα, ασφαλών κερκίδων 
για θεατές και χλοοτάπητα. 
Τοποθέτηση νέων οργάνων γυμναστικής υπαίθρου χώρου. 
Συντήρηση ανοιχτών σχολικών και αθλητικών χώρων. 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση σχολικών κτιρίων. 
Προμήθειες παγίου εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες. 
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Πλήρης ανακατασκευή παιδικών χαρών. 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
Ανακατασκευή πεζοδρομίων και ραμπών ΑΜΕΑ. 
Εργασίες ασφαλτόστρωσης. 
Μελέτη για την ίδρυση Μουσείου Τοπικής Ιστορίας της πόλης, στα Σφαγεία. 
Αγορά οικοπέδων με σκοπό μελλοντικές επενδύσεις προς όφελος των πολιτών. 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων, 
λειτουργία φωτοβολταϊκών σε σχολεία. 
Ανακαίνιση και κατασκευή νέων γηπέδων. 
Συντήρηση ανοιχτών σχολικών και αθλητικών χώρων. 
Ενεργειακή αναβάθμιση βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων, λειτουργία 
φωτοβολταϊκών σε σχολεία. 
Διαμόρφωση οδηγού τυφλών στα πεζοδρόμια. Τοποθέτηση νέων πινακίδων 
οδοσήμανσης στους δρόμους της πόλης. 
Δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ σε κεντρικά σημεία της πόλης. 
Ανανέωση στόλου οχημάτων καθαριότητας με νέα ασφαλέστερα οχήματα. 
Συνεχείς ψεκασμοί για κουνούπια, πιτυόκαμπια κλπ για προστασία των δέντρων 
αλλά και των ευάλωτων ομάδων από αλλεργίες. 
Δεντροφυτεύσεις, κηποτεχνικές δραστηριότητες , υπηρεσίες πρασίνου. 
Πρόγραμμα συναισθηματικής ανάπτυξης από την κοινωνική υπηρεσία που 
βασίζεται στην επαφή με τη φύση μέσα στον αστικό ιστό και διεξάγεται σε χώρους 
πρασίνου στην πόλη. 
Δημοτική συγκοινωνία, ποδηλατόδρομοι, ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου. 
Προμήθεια για τη βελτίωση και τη συντήρηση των η/μ εγκαταστάσεων του 
γηπέδου Χ. Παυλίδης 
Συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου και του Δημάρχου 
Αθήνας, Κώστα Μπακογιάννη για την η ανάπλαση των π. Δημοτικών Σφαγείων και τα έργα 
της ΟΧΕ στην Κοινότητα Ταύρου. 
Δημιουργία  Μουσείου Ιστορίας της πόλης.  Εκπόνηση   μελετών  και συγκέντρωση υλικού. 
Τοποθέτηση ασανσέρ στις προσφυγικές πολυκατοικίες 
Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις πεζοδρομίων και δημιουργίας ραμπών ΑΜΕΑ. 
Εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης με λειτουργία των όλων των συστημάτων. 
Παραλαβή και  τοποθέτηση προς χρήση καφέ κάδων. 
Παραλαβή νέου σύγχρονου εξοπλισμού καθαριότητας, λεωφορείων της δημοτικής 
συγκοινωνίας και μηχανημάτων έργου,  
Αναβάθμιση αθλητικών χώρων. Διαγωνισμοί για νέο τάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου, 
μετατροπή σε κλειστό του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ,  συντήρηση και εργασίες στο γήπεδο 
Σπύρος Γιαλαμπίδης, νέος ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο Χάρης Παυλίδης, αντικατάσταση 
παρκέ στο γήπεδο του Αιόλου, κατασκευή νέων γηπέδων ποδοσφαίρου .  
Αναβάθμιση και συντήρηση σχολικών κτιρίων   
Έργο ανάπλασης της Πλατείας Παπαντώνη  προς ολοκλήρωση. 
Έργο ανάπλασης αισθητικά αναβαθμισμένου χώρου στάθμευσης στο οικόπεδο Πασά στο 
Ταύρο προς ολοκλήρωση. 
Ανακατασκευή  παιδικών  χαρών 
Αντιπλημμυρικά έργα προς  ολοκλήρωση 
Ανανέωση  στόλου  δημοτικής συγκοινωνίας. 
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 Δημοπράτηση ανάπλασης της Πλατείας  Παπαδημητρίου στο Μοσχάτο. Δημοπράτηση 
ανάπλασης  του Πάρκου Ενόπλων δυνάμεων στο Ταύρο.  
Ανακατασκευή και αναβάθμιση 9 παιδικών χαρών στην Κοινότητα Ταύρου 
Συνάντηση του Δημάρχου Μοσχάτου – Ταύρου με τον Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πολεοδομικά περιβαλλοντικά 
θέματα της πόλης, τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα έργα ανάπλασης της 
παραλίας και θέματα ιδιοκτησίας των Περιβολίων. 
Σύσκεψη με τον  Διευθύνοντα Συμβούλο του ΟΣΕ, σχετικά με την αντικατάσταση των 
μεταλλικών ηχοπετασμάτων στις γραμμές του Προαστιακού στην Κοινότητα Ταύρου και την 
αντικατάστασή τους με νέα, καλαίσθητα ηχοπετάσματα. Διεκδίκηση για την υπογειοποίηση 
των γραμμών στον Ταύρο. 

Συμμετοχή του Δημάρχου Μοσχάτου – Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου, στο Blockchain 
Conference in Business, πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Crowd dlt 
Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής τεχνολογιών blockchain – 
dlt (distributed ledger technologies) για τη διαχείριση (αρχικά) αιτημάτων πολιτών 
και για την ασφαλή διακίνηση εγγράφων και πληροφοριών του Δήμου.   
Νέες μειώσεις Δημοτικών Τελών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
Επίσκεψη του Παλαιστίνιου Πρέσβη κ. Marwan Emile Toubassi  στον Δήμο Μοσχάτου-
Ταύρου με στόχο τη διοργάνωση κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων μετά το πέρας 
της πανδημίας και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας του Δήμου Μοσχάτου-
Ταύρου με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Παλαιστίνης. 
Διοργάνωση πολιτιστικών περιπάτων στην ευρύτερη περιοχή του Ταύρου στο 
πλαίσιο της δράσης «Ανακαλύπτοντας τα μυστικά του Ταύρου» από το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 
Συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής για τη  φιλοξενία μουσικών 
συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων στο Πολιτιστικό  Κέντρο του Δήμου. 
Προβολή μέσω live streaming στο Youτube της περιφέρειας με ελεύθερη 
πρόσβαση.   
Πρόγραμμα Ηπιόνη 2020 στην 1η Τοπική Μονάδα Υγείας Μοσχάτου. Υγιής Αναπνοή 
– Πρόληψη και Διαχείριση των Λοιμώξεων στους Ηλικιωμένους – Η σημασία των 
εμβολιασμών 
Έκφραση συμπαράστασης του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου στους πληγέντες 
σεισμοπαθείς της Σάμου 
Κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των 11 Ρομά που εκτελέστηκαν από τους ναζί στον 
Ταύρο.  
Επιφυλακή Πολιτικής Προστασίας Δήμου, καθαρισμό φρεατίων ομβρίων υδάτων 
κλπ και επιφυλακή σε 24ωρη βάση  όλων των υπηρεσιών  του Δήμου  για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα. 
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ΕΙΡΗΝΗ 
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, Κέντρο 
κοινότητας, Κέντρο Πρόληψης  της Εξάρτησης «ΣΤΑΘΜΟΣ», παιδική προστασία, 
Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας ,2  προγράμματα «Βοήθεια στο 
Σπίτι», ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ-ΜεΑ, ΚΔΑΠ σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή, , εμβολιασμοί, 
αιμοδοσία, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων, Κοινωνική Υπηρεσία,  δωρεάν διάθεση 
ποδηλάτων σε απόρους, κοινωνικό πανεπιστήμιο, κοινωνικό φροντιστήριο, 
κοινωνικές υποτροφίες,  διάθεση δωρεάν εισιτηρίων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
Προγράμματα προαγωγής υγείας δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και στα Δημοτικά Γυμναστήρια, προγράμματα 
καταπολέμησης της φτώχειας, έκδοση αποφάσεων για μηδενική συμμετοχή στα 
φάρμακα, επιδόματα πρόνοιας, ΚΕΑ, μείωση και απαλλαγή δημοτικών τελών σε 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού,  Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Κοινωνικά παντοπωλεία , 
Κοινωνικό Φαρμακείο, διανομές   συσσιτίου,  Κέντρο Κοινότητας, ίδρυση ΚΕΠ Υγείας 
Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, 
δράσεις εθελοντισμού, σωματεία 
Ανάπλαση πάρκων, 
Πύκνωση φωτιστικών σωμάτων. 
Ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. 
Σχεδιασμός χώρων πρασίνου με θέσεις στάθμευσης. 
Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Ταύρου, κατασκευή κόμβων. 
Τοποθέτηση κοινόχρηστων ανελκυστήρων σε 9 εργατικές πολυκατοικίες στον 
Ταύρο. 
Εκπόνηση πρότυπων περιβαλλοντικών μελετών για γήπεδα. Υλοποίηση μέτρων 
ενεργητικής πυροπροστασίας στα γήπεδα, ασφαλών κερκίδων για θεατές και 
χλοοτάπητα. 
Ανακαίνιση χώρων γηπέδων. 
Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής υπαίθρου χώρου. 
Συντήρηση ανοιχτών σχολικών και αθλητικών χώρων. 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση σχολικών κτιρίων. 
Προμήθειες παγίου εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες. 
Πλήρης ανακατασκευή παιδικών χαρών. 
 Σταθερά δημοτικά τέλη και μείωση για τις μικρές επιχειρήσεις. 
Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε άπορες οικογένειες. 
Υλοποίηση επιχορηγούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ για καταπολέμηση ανεργίας. 
Μουσική γωνιά, θεατρικό εργαστήρι «εν δράσει», τμήματα παραδοσιακών χορών, 2 
θερινοί Δημοτικοί κινηματογράφοι. 
Εργαστήρια ζωγραφικής, κεραμικής, εικαστικού κοσμήματος, βιτρώ, αγιογραφίας, 
ομάδες χοροθεάτρου, σωματικού θεάτρου, μπαλέτου και μοντέρνου χορού, 
εργαστήριο υφαντικής και κοπτικής ραπτικής, 2 Δημοτικές βιβλιοθήκες, Δημοτικό 
ωδείο. 
Διαδημοτικό φεστιβάλ θεάτρου, «Φεστιβάλ  τεχνών» στο πάρκο Ενόπλων 
Δυνάμεων στον Ταύρο. 
Ταύρεια,  Μαθητικό Φεστιβάλ, Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. 
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 καρναβάλι 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
«Αθλοδιακοπές» πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης, 
διοργάνωση σχολικών αγώνων σε αθλήματα, αθλητικές εκδηλώσεις. 
Μελέτη για την ίδρυση Μουσείου Τοπικής Ιστορίας της πόλης, στα Σφαγεία. 
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μοσχάτου. Πρόσβαση της πόλης στη θάλασσα με 
τη δημιουργία αντιπλημμυρικού καναλιού. 
Ερασιτεχνικός, μαθητικός και μαζικός αθλητισμός για όλες τις ηλικίες (μυϊκή 
ενδυνάμωση, πιλάτες, just dance, zumba, ρυθμική γυμναστική, latin, αεροβική και 
θεραπευτική γυμναστική, ταε-κβο-ντο, πινγκ-πονγκ, τένις κα. Δωρεάν εγγραφή ή 
μεγάλες εκπτώσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
Θέσπιση  «Αγώνα Δρόμου στην παραλία». 
Συμμετοχή στους φιλανθρωπικούς αγώνες του «όλοι μαζί μπορούμε» για την 
ενίσχυση των Κοινωνικών Παντοπωλείων του Δήμου. 
Διαμόρφωση οδηγού τυφλών στα πεζοδρόμια. Τοποθέτηση νέων πινακίδων 
οδοσήμανσης στους δρόμους της πόλης.  
Ορισμός  υπάλληλου  για  την παρακολούθηση σε τοπικό επίπεδο της εφαρμογής 
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. 
Δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ σε κεντρικά σημεία της πόλης. 
Περίθαλψη και φροντίδα αδέσποτων ζώων. Σύμβαση με κτηνίατρο, επιχορήγηση 
φιλοζωικών σωματείων του Δήμου, συνεργασία με Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο. 
Διεύρυνση Καινοτόμου Δικτύου social wifi  (Βραβείο best city awards). 
Έξυπνη πόλη (αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων για την άμεση και οικονομική 
διαχείριση καθημερινών ζητημάτων όπως το σύστημα διαχείρισης 
ηλεκτροφωτισμού και ποτίσματος, το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) 
κα. 
Ανανέωση στόλου οχημάτων καθαριότητας με νέα ασφαλέστερα οχήματα. 
Συνεχείς ψεκασμοί για κουνούπια, πιτυόκαμπια κλπ για προστασία των δέντρων 
αλλά και των ευάλωτων ομάδων από αλλεργίες. 
1η Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Υγείας. Παραχώρηση χώρου από το Δήμο.  
Δράσεις προαγωγής υγείας, προγράμματα συναισθηματικής ανάπτυξης.  
Πρόγραμμα συναισθηματικής ανάπτυξης από την κοινωνική υπηρεσία που 
βασίζεται στην επαφή με τη φύση μέσα στον αστικό ιστό και διεξάγεται σε χώρους 
πρασίνου στην πόλη. 
Οργάνωση Δικτύου Εθελοντών που υποστηρίζει κοινωνικές δράσεις του Δήμου. 
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, 
Ενίσχυση γραφείου πολιτικής προστασίας, ενίσχυση πλημμυροπαθών, 
σεισμοπαθών, πληγέντων από πυρκαγιές. 
Δημιουργία «Νέας Δομής Κοινωνικής Πολιτικής &Αλληλεγγύης κατά covid -19» για 
την υποστήριξη των πολιτών και κυρίως των μοναχικών και των ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού από τις συνέπειες της πανδημίας. (συνταγογράφηση  και παράδοση 
φαρμάκων, παράδοση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, έκδοση πάσης φύσεως 
πιστοποιητικών, δωρεάν χορήγηση φαρμάκων και τροφίμων σε οικονομικά 
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αδύναμους πολίτες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη από εξειδικευμένους 
επαγγελματίες.) Διαχείριση περιπτώσεων εργαζομένων που νόσησαν από covid-19. 
Συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον ΕΟΔΥ με σκοπό την εφαρμογή των 
μέτρων για την πανδημία . 
Διανομή  υγειονομικού υλικού σε αστέγους κατά την πανδημία 
Παροχή τεχνολογικών ειδών σε μαθητές  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω 
της πανδημίας 
Ενίσχυση των έμψυχου δυναμικού καθαριότητας στα σχολεία και την παροχή 
μασκών, αντισηπτικών υγρών και ειδών απολύμανσης 
Στήριξη επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 
Διανομή  εισιτηρίων για παιδικές  θεατρικές παραστάσεις σε ωφελούμενους των 
Κοινωνικών Δομών 
Διανομή  μαγειρεμένων Πασχαλινών μερίδων σε ωφελούμενους του συσσιτίου το 
Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. 
Ενημερωτικές  συναντήσεις  με τους Σχολικούς  Σύμβουλους, Διευθυντές Σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μοσχάτου και Ταύρου και 

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων (10/1/20). 

 Συνεργασίες με τα σχολεία  και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 

 Κοινωνική εργασία με αστέγους 

Σχεδιασμός ομιλιών για τη σχολική χρονιά 2020- 2021 για γονείς και εκπαιδευτικούς  
προσχολικής αγωγής σε συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.  
Έναρξη λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια,  
Πρόγραμμα Συναισθηματικής Ανάπτυξης σε ενήλικες  ωφελούμενους των 
κοινωνικών δομών του Δήμου με τίτλο «Συνδέομαι με την πόλη, συνδέομαι με τη 
φύση, συνδέομαι με τον εαυτό». 4 ομαδικά βιωματικά εργαστήρια που 
διεξήχθησαν  στο Πάρκο πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». 
Συμμετοχή στις μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια 
Αττικής για τα προγράμματα πρόληψης για την υγεία  και προσυμπτωματικού 
ελέγχου των Δήμων και της Περιφέρειας Νότιου Τομέα Αττικής.  
Συμμετοχή σε πρόγραμμα της Caritas Hellas για  παραπομπή πληγέντων 
οικογενειών από τον covid – 19     για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. 
Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του Επιστημονικού Συμβουλίου του  ΕΔΔΥΠΠΥ για 
επεξεργασία υλικού σχετικά με την πανδημία. 
Ενέργειες για δημιουργία ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ στο Δήμο μας. Λήψη Απόφασης από Δημοτικό 
Συμβούλιο και οργάνωση λειτουργίας. 
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκή έρευνα μέσω του προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. 
με θέμα τη βία κατά γυναικών και παιδιών κατά την  πανδημία : «COVID -19 Rapid 
assessment - strengthening public health responses  to violence against women and 
children», 
Σεμινάριο ενδυνάμωσης για τους επαγγελματίες υγείας του Δήμου για την 
υποστήριξη των ευπαθών ομάδων, το οποίο υλοποιήθηκε  από το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο πλαίσιο  του 
προγράμματος Active citizen fund, με φορέα υλοποίησης το GIVMED. 
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Παρουσίαση καλών πρακτικών του Δήμου στο πλαίσιο  επαφών εκπαιδευτικής 
φύσεως της  αποστολής του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας από το WHOEMRO και το 
Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ 
Συμμετοχή στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ με θέμα «Υγιείς και ανθεκτικές 
πόλεις στην περίοδο της κρίσης: η εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
μέσω των 6 πολιτικών του Π.Ο.Υ. για τον άνθρωπο» 
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μοσχάτου. Εργασίες για πρόσβαση της πόλης στη 
θάλασσα, δημιουργία αντιπλημμυρικού καναλιού. 
Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων. 
Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας. 
Έργο βιοκλιματικής αναβάθμισης στο ΒΑ Μοσχάτο. 
Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Μοσχάτου με στόχο την λειτουργική αισθητική 
και βιοκλιματική αναβάθμισή της. 
Ανάπλασεις πάρκων 
 Σχεδιασμός, υπογειοποίηση δικτύου, πύκνωση φωτιστικών σωμάτων. 
Ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. 
Σχεδιασμός  χώρων πρασίνου με θέσεις στάθμευσης. 
Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Ταύρου, κατασκευή κόμβων. 
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. 
Εκπόνηση μελετών για αξιοποίηση των Δημοτικών Σφαγίων σε συνεργασία με το 
Δήμο Αθηναίων. 
Αξιοποίηση κτιριακού Αποθέματος για την ανάπλαση της οδού Πειραιώς. 
Εκπόνηση μελετών για αξιοποίηση των Δημοτικών Σφαγίων σε συνεργασία με το 
Δήμο Αθηναίων. 
Αξιοποίηση κτιριακού Αποθέματος για την ανάπλαση της οδού Πειραιώς. 
Αντιπλημμυρικά έργα  
Εξασφάλιση χρηματοδότησης για τοποθέτηση κοινόχρηστων ανελκυστήρων σε 9 
εργατικές πολυκατοικίες στον Ταύρο. 
Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  
Έργα συντήρησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών όπως 
ασφαλτοστρώσεις, συντήρηση και επισκευές πεζοδρομίων, διαγράμμιση 
διαβάσεων, σημάνσεις οδών, καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής, αποξήλωση 
παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. 
Εκπόνηση πρότυπων περιβαλλοντικών μελετών για γήπεδα  
Υλοποίηση μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας στα γήπεδα, ασφαλών κερκίδων 
για θεατές και χλοοτάπητα. 
Τοποθέτηση νέων οργάνων γυμναστικής υπαίθρου χώρου. 
Συντήρηση ανοιχτών σχολικών και αθλητικών χώρων. 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση σχολικών κτιρίων. 
Προμήθειες παγίου εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες. 
Πλήρης ανακατασκευή παιδικών χαρών. 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
Ανακατασκευή πεζοδρομίων και ραμπών ΑΜΕΑ. 
Εργασίες ασφαλτόστρωσης. 
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Μελέτη για την ίδρυση Μουσείου Τοπικής Ιστορίας της πόλης, στα Σφαγεία. 
Αγορά οικοπέδων με σκοπό μελλοντικές επενδύσεις προς όφελος των πολιτών. 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων, 
λειτουργία φωτοβολταϊκών σε σχολεία. 
Ανακαίνιση και κατασκευή νέων γηπέδων. 
Συντήρηση ανοιχτών σχολικών και αθλητικών χώρων. 
Ενεργειακή αναβάθμιση βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων, λειτουργία 
φωτοβολταϊκών σε σχολεία. 
Διαμόρφωση οδηγού τυφλών στα πεζοδρόμια. Τοποθέτηση νέων πινακίδων 
οδοσήμανσης στους δρόμους της πόλης. 
Δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ σε κεντρικά σημεία της πόλης. 
Δεντροφυτεύσεις, κηποτεχνικές δραστηριότητες , υπηρεσίες πρασίνου. 
Πρόγραμμα συναισθηματικής ανάπτυξης από την κοινωνική υπηρεσία που 
βασίζεται στην επαφή με τη φύση μέσα στον αστικό ιστό και διεξάγεται σε χώρους 
πρασίνου στην πόλη. 
Δημοτική συγκοινωνία, ποδηλατόδρομοι, ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου. 
Προμήθεια για τη βελτίωση και τη συντήρηση των η/μ εγκαταστάσεων του 
γηπέδου Χ. Παυλίδης  
Διαγωνισμός για σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών – 
κατεδαφίσεων κατασκευών για εναπόθεση αυτών σε εγκαταστάσεις 
προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, αξιοποίησης και 
επεξεργασίας. 
Σύστημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων, 
 Συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου και του 
Δημάρχου Αθήνας, Κώστα Μπακογιάννη για την η ανάπλαση των π. Δημοτικών 
Σφαγείων και τα έργα της ΟΧΕ στην Κοινότητα Ταύρου. 
Δημιουργία  Μουσείου Ιστορίας της πόλης.  Εκπόνηση   μελετών  και συγκέντρωση 
υλικού. 
Τοποθέτηση ασανσέρ στις προσφυγικές πολυκατοικίες 
Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις πεζοδρομίων και δημιουργίας ραμπών ΑΜΕΑ. 
Εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης με λειτουργία των όλων των συστημάτων. 
Παραλαβή και  τοποθέτηση προς χρήση καφέ κάδων. 
Παραλαβή νέου σύγχρονου εξοπλισμού καθαριότητας, λεωφορείων της δημοτικής 
συγκοινωνίας και μηχανημάτων έργου,  
Νέος, διεθνής διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων σε εξέλιξη 
 
Αναβάθμιση αθλητικών χώρων. Διαγωνισμοί για νέο τάπητα στο γήπεδο Μοσχάτου, 
μετατροπή σε κλειστό του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ,  συντήρηση και εργασίες στο 
γήπεδο Σπύρος Γιαλαμπίδης, νέος ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο Χάρης Παυλίδης, 
αντικατάσταση παρκέ στο γήπεδο του Αιόλου, κατασκευή νέων γηπέδων 
ποδοσφαίρου .  
Αναβάθμιση και συντήρηση σχολικών κτιρίων   
Έργο ανάπλασης της Πλατείας Παπαντώνη  προς ολοκλήρωση. 
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Έργο ανάπλασης αισθητικά αναβαθμισμένου χώρου στάθμευσης στο οικόπεδο 
Πασά στο Ταύρο προς ολοκλήρωση. 
Ανακατασκευή  παιδικών  χαρών 
Αντιπλημμυρικά έργα προς  ολοκλήρωση 
Ανανέωση  στόλου  δημοτικής συγκοινωνίας. 
 Δημοπράτηση ανάπλασης της Πλατείας  Παπαδημητρίου στο Μοσχάτο. 
Δημοπράτηση ανάπλασης  του Πάρκου Ενόπλων δυνάμεων στο Ταύρο.  
 
Ανακατασκευή και αναβάθμιση 9 παιδικών χαρών στην Κοινότητα Ταύρου 
 
Συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για την πλήρη ανάληψη των εξόδων 
αποκατάστασης των ζημιών στα Δημοτικά Σφαγεία Ταύρου 
Ολοκλήρωση  για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, της 
πρώτης φάσης της Μελέτης των Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών για τον Δήμο. 
Παράδοση πρώτων  σχέδιων  16 δομών με οδηγίες, μνημόνια και Σχέδια Διάσωσης 
& Διαφυγής έτοιμα προς ανάρτηση. 
Συνάντηση του Δημάρχου Μοσχάτου – Ταύρου με τον Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πολεοδομικά 
περιβαλλοντικά θέματα της πόλης, τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα 
έργα ανάπλασης της παραλίας και θέματα ιδιοκτησίας των Περιβολίων. 
Σύσκεψη με τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, σχετικά με την αντικατάσταση 
των μεταλλικών ηχοπετασμάτων στις γραμμές του Προαστιακού στην Κοινότητα 
Ταύρου και την αντικατάστασή τους με νέα, καλαίσθητα ηχοπετάσματα. Διεκδίκηση 
για την υπογειοποίηση των γραμμών στον Ταύρο. 
Συμμετοχή του Δημάρχου Μοσχάτου – Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου, στο Blockchain 
Conference in Business, πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Crowd dlt 
Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής τεχνολογιών blockchain – 
dlt (distributed ledger technologies) για τη διαχείριση (αρχικά) αιτημάτων πολιτών 
και για την ασφαλή διακίνηση εγγράφων και πληροφοριών του Δήμου.   
Νέες μειώσεις Δημοτικών Τελών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
Ψήφισμα για τη διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 
Κάλεσμα αλληλεγγύης και προσφοράς των κοινοτήτων Μοσχάτου και Ταύρου για 
συλλογή τροφίμων και ειδών για τις κοινωνικές δομές του Δήμου, 
Στήριξη επιχειρήσεων που έχουν πληγεί. 
Αναβάθμιση και ανακατασκευή ιστοσελίδας του Δήμου.  
13ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων της Αττικής,  
Κέντρο δια βίου Μάθησης Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου,  προγράμματα 
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων . 
Συμμετοχή  στην δράση του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ, 
για συλλογή σχολικών  ειδών  για παιδιά απόρων οικογενειών   
Δωρεάν κλινική εξέταση μαστού για γυναίκες του Δήμου   που ανήκουν σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε συνεργασία με την Πανελλήνια Εταιρεία πρόληψης 
για τον καρκίνο «ΣΤΟΧΟΣ – ΠΡΟΛΗΨH»   
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Επίσκεψη του Παλαιστίνιου Πρέσβη κ. Marwan Emile Toubassi  στον Δήμο 
Μοσχάτου-Ταύρου με στόχο τη διοργάνωση κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων μετά 
το πέρας της πανδημίας και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας του Δήμου 
Μοσχάτου-Ταύρου με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Παλαιστίνης. 
Διοργάνωση πολιτιστικών περιπάτων στην ευρύτερη περιοχή του Ταύρου στο 
πλαίσιο της δράσης «Ανακαλύπτοντας τα μυστικά του Ταύρου» από το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 
Συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής για τη  φιλοξενία μουσικών 
συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων στο Πολιτιστικό  Κέντρο του Δήμου. 
Προβολή μέσω live streaming στο Youτube της περιφέρειας με ελεύθερη 
πρόσβαση.   
Έκφραση συμπαράστασης του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου στους πληγέντες 
σεισμοπαθείς της Σάμου 
Κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των 11 Ρομά που εκτελέστηκαν από τους ναζί στον 
Ταύρο.  
Επιφυλακή Πολιτικής Προστασίας Δήμου, καθαρισμό φρεατίων ομβρίων υδάτων 
κλπ και επιφυλακή σε 24ωρη βάση  όλων των υπηρεσιών  του Δήμου  για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα. 

 

 
 
 
 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ 

 
Υλοποίηση «Συμφώνου Δημάρχων» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δ. 
Μακεδονίας για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. 
Ανάθεση μελέτης για την περιβαλλοντική πολιτική του Δήμου και τη δημιουργία 
ενεργειακής κοινότητας στο Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ. 
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολεία και δημοτικά κτίρια. 
Σύνδεση με το φυσικό αέριο σχολείων και δημοτικών κτιρίων. 
Ηλιακή Κοινωνική Πολιτική σε συνεργασία με τη Greenpeace, για τη σύσταση 
ενεργειακής κοινότητας προς όφελος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  
Κομποστοποίηση των απορριμμάτων των λαϊκών αγορών σε συνεργασία με την 
ΕΔΣΝΑ. 
Ποδήλατα Κοινής Χρήσης και Ποδηλατόδρομοι,  
Τοπική Ηλεκτροπαραγωγή,  Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης τοπικού 
πληθυσμού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 
 
Follow Green: Ηλεκτρονική πλατφόρμα για προώθηση ανακύκλωσης. 
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Λειτουργία 2 «μικρών πράσινων σημείων» σε συνεργασία με την ανταποδοτική 
ανακύκλωση. 
Ανακύκλωση χαρτιού σε όλα τα δημοτικά σχολεία. 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών. 
Συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης  (λαμπτήρες , ηλεκτρικές 
συσκευές, λιπαντικά, γυαλί κλπ). 
Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού με 
λαμπτήρες LED. 
 
Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Πράσινου σημείου με χωροθέτηση σε χώρο 12 
στρεμμάτων επί της οδού Πέτρου Ράλλη. 
 
Αποκομιδή αστικών οικιακών απορριμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών και ογκωδών 
αντικειμένων, τοποθέτηση νέων κάδων. 
Αγορά απορριμματοφόρων οχημάτων  
Αγορά 2 νέων λεωφορείων για τη Δημοτική συγκοινωνία. 
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μοσχάτου. Πρόσβαση της πόλης στη θάλασσα με 
τη δημιουργία αντιπλημμυρικού καναλιού και χώρων πρασίνου. 
Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων. 
Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας. 
Έργο βιοκλιματικής αναβάθμισης στο ΒΑ Μοσχάτο. 
Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Μοσχάτου με στόχο την λειτουργική αισθητική 
και βιοκλιματική αναβάθμισή της. 
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων. 
Ενεργειακή αναβάθμιση βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων, λειτουργία 
φωτοβολταϊκών σε σχολεία. 
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. 
Εκπόνηση πρότυπων περιβαλλοντικών μελετών για τα γήπεδα ποδοσφαίρου Σ. 
Παλαμίδης και Χ. Παυλίδης στον Ταύρο.  
Υλοποίηση μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας στα γήπεδα, ασφαλών κερκίδων 
για θεατές και χλοοτάπητα. 
Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση σχολικών κτιρίων. 

 

Follow green . smart city πλατφόρμα που ενώνει το Δήμο με πολίτες επιχειρήσεις, 
σχολεία, δομές κλπ για την ευαισθητοποίηση και επιβράβευση στην προστασία του 
περιβάλλοντος 
Ευαισθητοποίηση δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης μέσα από ολιγόλεπτες 
εκπαιδευτικές «Πράσινες Αποστολές – Green Missions». «Εσύ Can-εις 
Ανακύκλωση;»  εκπαίδευση  στην ανακύκλωση αλουμινίου 
 Έγκριση  από το Δημοτικό Συμβούλιο του νέου κανονισμού καθαριότητας του 
Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου που  αποβλέπει στην υποστήριξη του τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου με σκοπό τον οικολογικό και κοινωνικό 
μετασχηματισμό παραγωγικού μοντέλου στην κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας. 
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Σχολική δράση “Ανακυκλώνουμε γιατί Μετράει’’. 
Βράβευση των σχολείων του Δήμου στο Σχολικό Πρωτάθλημα «Ανακυκλώνουμε 
γιατί μετράει» 2019-2020  
νέο και σύγχρονο απορριμματοφόρο καθώς και 110 καφέ κάδους ανακύκλωσης 
από την Περιφέρεια Αττικής    
Ανανέωση του στόλου οχημάτων στον τομέα της Καθαριότητας. τρία νέα 
απορριμματοφόρα,  bobcat, γερανοφόρο, υδροφόρο μηχάνημα  πολλαπλών 
χρήσεων.  
Ανακύκλωση με κοινωνικό πρόσημο. Τοποθέτηση 10 «κόκκινων» κάδων  
ανακύκλωσης ρούχων και παπουτσιών. Μετά από διαλογή, τα ρούχα που είναι σε 
καλή κατάσταση δωρίζονται στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου   
Ανανέωση  στόλου  δημοτικής συγκοινωνίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνέχεια .... 
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Ατζέντα 2030. 17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

: 

Η Ατζέντα 2030 με τους 17  στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη θεσπίστηκαν από τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2015. Αντικατέστησαν τους στόχους ανάπτυξης για τη 

χιλιετία, των οποίων το χρονοδιάγραμμα επίτευξης εξέπνευσε στο τέλος του  2015 και 

έχουν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. Η δέσμη αποτελείται από 17 στόχους 

και 169 συνδεόμενους σκοπούς με αυτούς τους στόχους. Οι Υγιείς Πόλεις υιοθέτησαν 

τους Στόχους με επίκεντρο την Υγεία και ξεκίνησαν την επεξεργασία τους ώστε σε αυτήν 

την 7η πενταετία να τους υιοθετήσουν πλήρως.  

Εχετε συμπεριλάβει στον Σχεδιασμό της Πολιτικής σας τους 17 Στόχους της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης? 

ΝΑΙ      

ΟΧΙ       

Αναφέρετε δράσεις που εφαρμόζετε και αφορούν πέντε  Στόχους που θεωρείτε 

σημαντικούς για τον Δήμο σας. 
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ΣΤΟΧΟΣ 1 : ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 

Κέντρο κοινότητας, επιδοματική πολιτική, Κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικό 
φαρμακείο, συσσίτιο, Δημοτική Ιματιοθήκη, Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, 
Γραφείο Ανέργων,  Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης «ΣΤΑΘΜΟΣ», 2 προγράμματα 
«Βοήθεια στο Σπίτι», πρόγραμμα ΤΕΒΑ,  ΚΑΠΗ, Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί , κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών , ΚΔΑΠ για άτομα με ειδικές ανάγκες, ΚΔΑΠ σε 
συνεργασία με την ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» πρόγραμμα μείωσης δημοτικών τελών, 
επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος , Κοινωνικό φροντιστήριο, εθελοντισμός,,  
πρόγραμμα επισιτιστικής συνδρομής της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών «ΣΥΝ- 
ΕΝΩΣΙΣ», δωρεάν διάθεση εισιτηρίων σε οικονομικά αδύναμους , οικονομική 
ενίσχυση σε απόρους, κοινωνικές υποτροφίες, Διανομές  ειδών ατομικής υγιεινής 
και τροφίμων. Πρόνοια για μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, έκδοση 
πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, προγράμματα συναισθηματικής ανάπτυξης 
σε ενήλικες ωφελούμενες των κοινωνικών δομών, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις 
για οικονομικά αδύναμους, δωρεάν εκμάθηση αγγλικής γλώσσας. 
Διανομή  υγειονομικού υλικού σε αστέγους κατά την πανδημία 
Παροχή τεχνολογικών ειδών σε μαθητές  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λογω 
της πανδημίας 
Στήριξη επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 
Διανομή  εισιτηρίων για παιδικές  θεατρικές παραστάσεις σε ωφελούμενους των 
Κοινωνικών Δομών 
Διανομή  μαγειρεμένων Πασχαλινών μερίδων σε ωφελούμενους του συσσιτίου το 
Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. 
Συμμετοχή σε πρόγραμμα της Caritas Hellas για  παραπομπή πληγέντων 
οικογενειών από τον covid – 19     για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. 
 

ΣΤΟΧΟΣ 3:  ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

Κέντρο κοινότητας, Κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικό φαρμακείο, συσσίτιο, 
Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, Γραφείο Ανέργων, Κέντρο Πρόληψης της 
Εξάρτησης «ΣΤΑΘΜΌΣ», 2 προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΑΠΗ, 
Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια. Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ΚΔΑΠ για άτομα με ειδικές ανάγκες, 
προγράμματα προαγωγής υγείας, παιδικές εξοχές, παιδική προστασία σε 
συνεργασία με την εισαγγελία και άλλους φορείς, συμμετοχή στο ΕΔΔΥΠΠΥ, 
προγράμματα προαγωγής υγείας και  ψυχικής υγείας, προγράμματα πολιτισμού και 
αθλητισμού, δημοτική συγκοινωνία.  
Υλοποίηση του Σχέδιου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, ορισμός  υπάλληλου  για  την 
παρακολούθηση σε τοπικό επίπεδο της εφαρμογής της σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. 
Βιωματικά εργαστήρια για θέματα προαγωγής ψυχικής υγείας, προγράμματα 
συναισθηματικής ανάπτυξης, ομάδες συντροφιάς για τα μέλη του προγράμματος    
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« Βοήθεια στο Σπίτι», κοινωνικές υποτροφίες, Κοινωνικό φροντιστήριο, δωρεάν 
εκμάθηση αγγλικής γλώσσας. 
Δωρεάν κλινική εξέταση μαστού για γυναίκες του Δήμου   που ανήκουν σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε συνεργασία με την Πανελλήνια εταιρεία πρόληψης για 

τον καρκίνο «ΣΤΟΧΟΣ – ΠΡΟΛΗΨH»   
Δημιουργία «Νέας Δομής Κοινωνικής Πολιτικής &Αλληλεγγύης κατά covid -19» για 
την υποστήριξη των πολιτών και κυρίως των μοναχικών και των ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού από τις συνέπειες της πανδημίας. (συνταγογράφηση  και παράδοση 
φαρμάκων, παράδοση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, έκδοση πάσης φύσεως 
πιστοποιητικών, δωρεάν χορήγηση φαρμάκων και τροφίμων σε οικονομικά 
αδύναμους πολίτες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη από εξειδικευμένους 
επαγγελματίες.) Διαχείριση περιπτώσεων εργαζομένων που νόσησαν από covid-19. 
Συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον ΕΟΔΥ με σκοπό την εφαρμογή των 
μέτρων για την πανδημία. Διαγνωστικά Τεστ covid 19 σε εργαζομένους και δημότες. 
 Διανομή  υγειονομικού υλικού σε αστέγους κατά την πανδημία, Διαγνωστικά τεστ 
σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ 
Παροχή τεχνολογικών ειδών σε μαθητές  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λογω 
της πανδημίας 
Ενίσχυση των έμψυχου δυναμικού καθαριότητας στα σχολεία και την παροχή 
μασκών, αντισηπτικών υγρών και ειδών απολύμανσης 
Στήριξη επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 
Διανομή  εισιτηρίων για παιδική  θεατρική παράσταση σε ωφελούμενους των 
Κοινωνικών Δομών 
Διανομή μερίδων μαγειρεμένων Πασχαλινών μερίδων σε ωφελούμενους του 
συσσιτίου το Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. 
Ενημερωτικές  συναντήσεις  με τους Σχολικούς  Σύμβουλους, Διευθυντές Σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μοσχάτου και Ταύρου και 

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων (10/1/20). 

  Συνεργασίες με τα σχολεία  και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 

Σχεδιασμός ομιλιών για τη σχολική χρονιά 2020- 2021 για γονείς και εκπαιδευτικούς  
προσχολικής αγωγής σε συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.  
Έναρξη λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια,  

Πρόγραμμα Συναισθηματικής Ανάπτυξης σε ενήλικες  ωφελούμενους των 
κοινωνικών δομών του Δήμου με τίτλο «Συνδέομαι με την πόλη, συνδέομαι με τη 
φύση, συνδέομαι με τον εαυτό». Ομαδικά βιωματικά εργαστήρια που 
διεξήχθησαν  στο Πάρκο πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». 
Συμμετοχή στις μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις που διοργανώνει η 
Περιφέρεια Αττικής για τα προγράμματα πρόληψης για την υγεία  και 
προσυμπτωματικού ελέγχου των Δήμων και της Περιφέρειας Νότιου Τομέα 
Αττικής.  
Συμμετοχή σε πρόγραμμα της Caritas Hellas για  παραπομπή πληγέντων 
οικογενειών από τον covid – 19     για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. 

Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του Επιστημονικού Συμβουλίου του  ΕΔΔΥΠΠΥ για 
επεξεργασία υλικού σχετικά με την πανδημία. 
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Ενέργειες για δημιουργία ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ στο Δήμο μας. Λήψη Απόφασης από Δημοτικό 
Συμβούλιο και οργάνωση λειτουργίας. 
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκή έρευνα μέσω του προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. 
με θέμα τη βία κατά γυναικών και παιδιών κατά την  πανδημία : «COVID -19 Rapid 
assessment - strengthening public health responses  to violence against women and 
children», 
Σεμινάριο ενδυνάμωσης για τους επαγγελματίες υγείας του Δήμου για την 
υποστήριξη των ευπαθών ομάδων, το οποίο υλοποιήθηκε  από το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο πλαίσιο  του 
προγράμματος Active citizen fund, με φορέα υλοποίησης το GIVMED. 
Παρουσίαση καλών πρακτικών του Δήμου στο πλαίσιο  επαφών εκπαιδευτικής 
φύσεως της  αποστολής του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας από το WHOEMRO και το 
Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ 
Συμμετοχή στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ με θέμα «Υγιείς και ανθεκτικές 
πόλεις στην περίοδο της κρίσης: η εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
μέσω των 6 πολιτικών του Π.Ο.Υ. για τον άνθρωπο» 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ 5: ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Κέντρο κοινότητας, κοινωνικές υπηρεσίες, Κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικό 
φαρμακείο, συσσίτιο, Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, Κέντρο Πρόληψης της 
Εξάρτησης «ΣΤΑΘΜΟΣ», 2 προγράμματα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, Κοινωνικό 
φροντιστήριο, ίδρυση Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια, Τμήμα Κοινωνικής 
Μέριμνας Συμβουλευτικής και Ισότητας των Φύλων, Δημοτική  Επιτροπή Ισότητας 
Φύλων,  γυναικείος αθλητισμός, δράσεις προαγωγής υγείας για το γυναικείο 
πληθυσμό (εξετάσεις μαστού, μαστογραφίες , τεστ Παπ κλπ, ΚΑΠΗ, Δημοτικοί 
παιδικοί σταθμοί , κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ΚΔΑΠ για άτομα με 
ειδικές ανάγκες, πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Δημοτικός φωτισμός, έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης, αναπλάσεις πλατειών σχολείων και δημοσίων χώρων, μητροπολιτικό 
πάρκο, παράκτια ζώνη, ποδηλατοδρόμοι, δημοτική συγκοινωνία,  προγράμματα 
κατάρτισης  καλλιτεχνικά εργαστήρια (ραπτική, υφαντική, κόσμημα, αγιογραφία 
ζωγραφική, φωτογραφία κ.α), κοινωνικές υποτροφίες, Κοινωνικό φροντιστήριο, 
δωρεάν εκμάθηση αγγλικής γλώσσας,  Προγράμματα Συναισθηματικής Ανάπτυξης 
για γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. προγράμματα δια βίου 
μάθησης ΚΔΒΜ. 
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκή έρευνα μέσω του προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. 
με θέμα τη βία κατά γυναικών και παιδιών κατά την  πανδημία : «COVID -19 Rapid 
assessment - strengthening public health responses  to violence against women and 
children», 
Σεμινάριο ενδυνάμωσης για τους επαγγελματίες υγείας του Δήμου για την 
υποστήριξη των ευπαθών ομάδων, το οποίο υλοποιήθηκε  από το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο πλαίσιο  του 
προγράμματος Active citizen fund, με φορέα υλοποίησης το GIVMED. 
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Σχεδιασμός ομιλιών για τη σχολική χρονιά 2020- 2021 για γονείς και εκπαιδευτικούς  
προσχολικής αγωγής σε συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.  
Έναρξη λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια,  
Ενέργειες για  Ίδρυση ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για τη διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών 
Δωρεάν κλινική εξέταση μαστού για γυναίκες του Δήμου   που ανήκουν σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε συνεργασία με την Πανελλήνια εταιρεία πρόληψης για 

τον καρκίνο «ΣΤΟΧΟΣ – ΠΡΟΛΗΨH»   
 
 

ΣΤΟΧΟΣ 7: ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Υλοποίηση του Σχέδιου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Η ποσοστιαία μείωση των 
εκπομπών CO2 στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου έχει υπερκαλύψει τον στόχο που 
τέθηκε στο ΣΔΑΕ και είναι ίση με το 20% των εκπομπών του έτους 2009 μέχρι το 
2020. 
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας σε  Δημοτικά Κτίρια, Εξοπλισμό και 
Εγκαταστάσεις. 
Ποδήλατα Κοινής Χρήσης και Ποδηλατόδρομοι , Τοπική Ηλεκτροπαραγωγή,  
Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης τοπικού πληθυσμού σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος 
Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια.  Μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας στον οδικό φωτισμό του δήμου.  Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών.  Αύξηση του ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 
δημοτών. 
Follow green . smart city πλατφόρμα που ενώνει το Δήμο με πολίτες επιχειρήσεις, 
σχολεία, δομές κλπ για την ευαισθητοποίηση και επιβράβευση στην προστασία του 
περιβάλλοντος 
Ευαισθητοποίηση δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης μέσα από ολιγόλεπτες 
εκπαιδευτικές «Πράσινες Αποστολές – Green Missions». «Εσύ Can-εις 
Ανακύκλωση;»  εκπαίδευση  στην ανακύκλωση αλουμινίου 
 Έγκριση  από το Δημοτικό Συμβούλιο του νέου κανονισμού καθαριότητας του 
Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου που  αποβλέπει στην υποστήριξη του τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου με σκοπό τον οικολογικό και κοινωνικό 
μετασχηματισμό παραγωγικού μοντέλου στην κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας. 
Σχολική δράση “Ανακυκλώνουμε γιατί Μετράει’’. 
Βράβευση των σχολείων του Δήμου στο Σχολικό Πρωτάθλημα «Ανακυκλώνουμε 
γιατί μετράει» 2019-2020  
νέο και σύγχρονο απορριμματοφόρο καθώς και 110 καφέ κάδους ανακύκλωσης 
από την Περιφέρεια Αττικής    
Ανανέωση του στόλου οχημάτων στον τομέα της Καθαριότητας. τρία νέα 
απορριμματοφόρα,  bobcat, γερανοφόρο, υδροφόρο μηχάνημα  πολλαπλών 
χρήσεων.  
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Ανακύκλωση με κοινωνικό πρόσημο. Τοποθέτηση 10 «κόκκινων» κάδων  
ανακύκλωσης ρούχων και παπουτσιών. Μετά από διαλογή, τα ρούχα που είναι σε 
καλή κατάσταση δωρίζονται στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου   
Ανανέωση  στόλου  δημοτικής συγκοινωνίας. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 11: ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Έργα που συνθέτουν το ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης του Φαληρικού μετώπου 
και  συνοψίζονται ως εξής:  1.Εγκάρσια μετατόπιση της λεωφόρου Ποσειδώνος, 
2.Πράσινες «κοιλάδες» ως αντιπλημμυρικά έργα,. 3. Μητροπολιτικό πάρκο: 
ανάπλαση, ώστε να δημιουργηθεί πάρκο μητροπολιτικής κλίμακας, το οποίο 
συνδέει φυσικά και ανεμπόδιστα την πόλη με το θαλάσσιο μέτωπό της. 
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας σε  Δημοτικά Κτίρια, Εξοπλισμό και 
Εγκαταστάσεις. 
Ποδήλατα Κοινής Χρήσης και Ποδηλατόδρομοι, Τοπική Ηλεκτροπαραγωγή,  Δράσεις 
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης τοπικού πληθυσμού σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος 
Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, ανακύκλωση διάφορων υλικών, 
προστασία από την οπτική ρύπανση(π.χ παράνομες διαφημιστικές πινακίδες) 
κομποστοποίηση, μεγάλο πράσινο σημείο, φυτεύσεις, κηποτεχνία, αξιοποίηση 
υδάτινου δυναμικού, προστασία ρεμάτων και ποταμών, περίθαλψη αδέσποτων 
ζώων 
Follow green . smart city πλατφόρμα που ενώνει το Δήμο με πολίτες επιχειρήσεις, 
σχολεία, δομές κλπ για την ευαισθητοποίηση και επιβράβευση στην προστασία του 
περιβάλλοντος 
Ευαισθητοποίηση δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης μέσα από ολιγόλεπτες 
εκπαιδευτικές «Πράσινες Αποστολές – Green Missions». «Εσύ Can-εις 
Ανακύκλωση;»  εκπαίδευση  στην ανακύκλωση αλουμινίου 
 Έγκριση  από το Δημοτικό Συμβούλιο του νέου κανονισμού καθαριότητας του 
Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου που  αποβλέπει στην υποστήριξη του τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου με σκοπό τον οικολογικό και κοινωνικό 
μετασχηματισμό παραγωγικού μοντέλου στην κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας. 
Σχολική δράση “Ανακυκλώνουμε γιατί Μετράει’’. 
Βράβευση των σχολείων του Δήμου στο Σχολικό Πρωτάθλημα «Ανακυκλώνουμε 
γιατί μετράει» 2019-2020  
νέο και σύγχρονο απορριμματοφόρο καθώς και 110 καφέ κάδους ανακύκλωσης 
από την Περιφέρεια Αττικής    
Ανανέωση του στόλου οχημάτων στον τομέα της Καθαριότητας. τρία νέα 
απορριμματοφόρα,  bobcat, γερανοφόρο, υδροφόρο μηχάνημα  πολλαπλών 
χρήσεων.  
Ανακύκλωση με κοινωνικό πρόσημο. Τοποθέτηση 10 «κόκκινων» κάδων  
ανακύκλωσης ρούχων και παπουτσιών. Μετά από διαλογή, τα ρούχα που είναι σε 
καλή κατάσταση δωρίζονται στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου   
Ανανέωση  στόλου  δημοτικής συγκοινωνίας. 
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Για τα παραπάνω βλέπε: 

http://dimosmoschatou-tavrou.gr/wp-content/uploads/2019/02/symfono-dimarxon-
report.pdf 

Δικτύωση 

Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Eλληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά 

 

              

 Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές?             

                                                                                                                                                                  

 

 

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

        Σχολιάστε η αναφέρετε ο,τιδήποτε νομίζετε ό,τι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για 

την λειτουργία του Δικτύου και το δικός σας όφελος ως μέλος του Δικτύου. 

 

 

 Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση η πληροφορία, 

Νταίζη Παπαθανασοπούλου                     

 
 
 
 
 
 
ΝΑΙ.  «Αποστολή», ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, ΚΕΑΝ, ΚΕΑΕΠ, ΙΝΕΓΣΕΕ, equal society, socialaxon, 
«Αγκαλιά-ΖΩ», Σύλλογος σκελετικής υγείας «Πεταλούδα», Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Σύλλογος «Μαζί για 
το Παιδί», ΜΚΟ Praxis, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεθνής ΜΚΟ Lumos, ΣΥΝ – ΕΝΩΣΙΣ, οργανώσεις 
πολιτών που δρουν στην πόλη ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ, Εταιρεία  Αλτσχαιμερ Αθηνών, Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, 
 ΣΤΟΧΟΣ η μόδα πολεμά τον καρκίνο του στήθους Caritas Hellas, GIVMED, ΙΚΠΙ, Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς  κ.α, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://dimosmoschatou-tavrou.gr/wp-content/uploads/2019/02/symfono-dimarxon-report.pdf
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