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ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

 

 

*Συμβουλευτική- 
Υποστηρικτική 
ψυχοθεραπεία 

 

*Συνεργασία 
με την 
Ομάδα 

Προστασίας 
Ανηλίκων 

*Παρεμβάσεις στα 
σχολεία 

*Ομάδες 
γονέων 

Κοινωνικής 
Υπηρεσίας 



 

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Το πρόγραμμα ξεκινάει τους προσεχείς μήνες πανελλαδικά και είναι τριετές. 
Στελεχώνεται από 2 κοινωνικούς λειτουργούς και μια οικονομολόγο. Οι 
υπηρεσίες που προσφέρει είναι οι εξής: 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

Υποδοχή Εξυπηρετουμένων 

Πρώτη Αξιολόγηση 

Παραπομπή σε Κοινωνικούς Λειτουργούς 

Παραπομπή σε Ψυχολόγους 

Παραπομπή σε Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Παραπομπή σε Σίτιση 



ΔΟΜΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

Έναρξη προγράμματος 15 Ιουλίου 2017 και διάρκεια 3 έτη.  

Στελεχώνεται από: 2 κοινωνικούς λειτουργούς, 1 φαρμακοποιό, 1 διοικητικό υπάλληλο και 
βοηθητικό προσωπικό (1 μάγειρας, 1 βοηθός μάγειρα και 1 υπάλληλο καθαριότητας). 

 

 Σίτιση: Λειτουργεί στην υπηρεσία πρόγραμμα Σίτισης που ξεκίνησε το 1997, σε συνεργασία με 
την Γραμμή Ανθρωπιάς και εξυπηρετούσε 20 οικογένειες. Σήμερα οι δικαιούχοι είναι 90 
οικογένειες και συνολικά διανέμονται 180 μερίδες εκ των οποίων οι 88 γίνονται διανομή κατ’ 
οίκον. Τα Σαββατοκύριακα γίνεται σίτιση μόνο με διανομή κατ’ οίκον σε 61 οικογένειες ενώ 
διανέμονται συνολικά 124 μερίδες. 

 Πρόγραμμα Στηρί-ΖΩ: Εθελοντικές δράσεις αλληλεγγύης με στόχο την προσφορά τροφίμων 
και ειδών πρώτης ανάγκης για την υποστήριξη των οικονομικά αδύναμων κατοίκων.  

 Κοινωνικό Παντοπωλείο: Διανομή Υλικής Βοήθειας κάθε μήνα σε 55 οικογένειες διαφορετικές 
κάθε φορά και περιλαμβάνει: είδη διατροφής, καθαριότητας και ατομικής υγιεινής. Η κάθε 
οικογένεια λαμβάνει αυτή τη βοήθεια έως 4 φορές το χρόνο και Χριστούγεννα - Πάσχα. Οι 
δικαιούχοι είναι οικογένειες και άτομα που προτείνονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς 
και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Υπηρεσίας. Επίσης λειτουργεί ιματιοθήκη που με 
ραντεβού εξυπηρετεί κάθε εβδομάδα 5 οικογένειες έως 6 φορές το χρόνο. Τέλος 
πραγματοποιείται διανομή σχολικών ειδών κάθε Σεπτέμβριο με την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς.  

 Κοινωνικό Φαρμακείο 



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Προνοιακά 
Επιδόματα 

Γραφείο 
Ανασφαλίστων 



ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

*Στελεχώνεται από:  

 - 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

 - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟ 

 - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

 - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ (Ομοιοπαθητικούς) 

 

*Φιλοξενεί και  συνεργάζεται με το αλληλέγγυο ιατρείο  

 

*Επίσης περιλαμβάνει:  

 1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 

 2. ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
¨ΝΕΣΤΩΡ¨. Λειτουργεί από το 2016 μια φορά την εβδομάδα, εξυπηρετεί γύρω 
στα 20 άτομα τον μήνα και παρέχει δωρεάν : 

• Ψυχομετρικά τεστ  

• Γνωμάτευση 

• Ιατρική παραπομπή 

 

 



*Δράσεις τομέα υγείας 

 

• Παροχή Υπηρεσιών Υγείας για Απόρους 

 

• Δωρεάν Εξετάσεις (Μαστογραφία, Τεστ Παπ, Αφροδίσια Νοσήματα, 
Ηπατίτιδα, Οστεομέτρηση, Σπειρομέτρηση, Λιπομέτρηση, Συμβουλές 
διατροφής) 

 

• Αιμοδοσία και Τράπεζα Αίματος 

 

• Εποπτεία και Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου 

 

• Συνεργασία με το Οικοτροφείο/ Ξενώνας Αθηνά στα πλαίσια ένταξης των 
εξυπηρετούμενων. 

 

• Παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με 
διατροφολόγο, οδοντίατρο, οφθαλμίατρο και παιδίατρο στη σχολική 
κοινότητα και στα ΤΑΠΗ. Γίνονται σε συνεργασία με την Β’ Υγειονομική 
Περιφέρεια και τα νοσοκομεία της περιοχής από το 2014 σε δημοτικά 
γυμνάσια και λύκεια του δήμου Κορυδαλλού στα πλαίσια των δράσεων 
πρόληψης στην κοινότητα. 



 

 

Τμήμα Ανοικτής 
Προστασίας 
Ηλικιωμένων 

 
 

• Απευθύνεται στους δημότες τρίτης 
ηλικίας και παρέχει ιατροκοινωνικές 
υπηρεσίες όπως κοινωνική στήριξη, 
νοσηλευτική και πρωτοβάθμια  
ιατρική μέριμνα, ψυχαγωγία, 
επιμόρφωση, εκπαίδευση και 
δραστηριοποίηση μέσα από τις 
ομάδες αυτενέργειας και 
κοινωνικοποίησης στα έξι 
παραρτήματα ΤΑΠΗ που 
λειτουργούν σε επίπεδο συνοικίας 
και γειτονιάς. 



 

 Πρόγραμμα 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 
 

•Το «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής 
προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και 
συστηματικής φροντίδας σε μοναχικά άτομα, 
ηλικιωμένους και ΑμεΑ τα οποία στερούνται οικογενειακού 
περιβάλλοντος.  

•Το πρόγραμμα στελεχώνεται από κοινωνικούς 
λειτουργούς, νοσηλευτές και οικογενειακούς βοηθούς. 
Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται στενή 
συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, το 
ιατρικό προσωπικό, τα νοσοκομεία και τις άλλες υπηρεσίες 
Υγείας και Πρόνοιας. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί 130 άτομα. 

•Το πρόγραμμα παρέχει: 

•Συμβουλευτική στήριξη, 

•Κοινωνική ένταξη,  

•Συνεργασία με ειδικούς και άλλους φορείς, 

•Συνοδεία σε γιατρούς και νοσοκομεία,   

•Μέτρηση Α.Π. και σακχάρου,   

•Παροχή πρώτων βοηθειών,  

•Περιποίηση τραυμάτων και κατακλίσεων, 

•Έλεγχος λήψης φαρμάκων,  

•Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων, 

•Ατομική Υγιεινή,  

•Καθαριότητα χώρου, 

•Αγορά  τροφίμων,  Εξόφληση λογαριασμών  κ.α. 



 

 

Κέντρο 
Ημερήσιας 
Φροντίδας 

Ηλικιωμένων 

 
 

• Αφορά την ημερήσια φιλοξενία ηλικιωμένων 
ατόμων μη δυναμένων να 
αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές 
δυσκολίες, άνοια κλπ) των οποίων το 
οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, 
εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά 
και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα 
υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην 
φροντίδα του ηλικιωμένου που έχει αναλάβει. 
Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται γύρω στα 10 
άτομα. Οι υπηρεσίες του ΚΗΦΗ παρέχονται 
δωρεάν και είναι οι εξής: 

• Νοσηλευτική φροντίδα,  

• Ικανοποίηση πρακτικών αναγκών 
επιβίωσης, προγράμματα δημιουργικής 
απασχόλησης.  

• Το κέντρο έχει στελεχωθεί με το απαιτούμενο 
προσωπικό (νοσηλεύτρια, κοινωνικούς 
φροντιστές, βοηθητικό προσωπικό).   



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 Ορισμός:  

Ο κοινωνικός σχεδιασμός αναφέρεται στα θέματα και προβλήματα που 

απασχολούν το κοινωνικό σύνολο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

του κράτους πρόνοιας. Ο Σχεδιασμός έχει ρυθμιστικό χαρακτήρα, αφού 

προσπαθεί να διοχετεύσει τη δράση προς την πραγματοποίηση των  

συγκεκριμένων στόχων και αναλαμβάνεται από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα, 

αναγνωρίζεται δηλαδή η επαγγελματικοποίησή του. 

 

Τομείς όπως: 

 Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

 Η κοινωνική αλλαγή 

 Η οργάνωση των κοινοτήτων 

 Η ανάπτυξη των πόλεων, δήμων κ.α 

 

Αποτελούν πεδίο εφαρμογής του κοινωνικού σχεδιασμού. 
 



 

Το γραφείο κοινωνικών λειτουργών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου 

Κορυδαλλού αναλαμβάνει καθήκοντα εισηγητικής επιτροπής για τον σχεδιασμό 

και υλοποίηση κοινωνικών δράσεων. Συγκεκριμένα στοχεύει να: 

 

1. Συμβάλλει στο σχεδιασμό και εφαρμογή ολοκληρωμένων αναπτυξιακών 

προγραμμάτων θέτοντας σαν στόχο την κινητοποίηση και αυτονομία των 

πολιτών έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο την οργάνωση και ανάπτυξη 

της κοινότητας. Συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στην 

ανάληψη δράσης. 

 

2. Πραγματοποιεί κοινωνικές έρευνες με στόχο την εκτίμηση αναγκών στην 

κοινότητα ώστε να σχεδιάσει τα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα. 

 

3. Αξιοποιεί τα Ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

κοινωνικών αναγκών των πολιτών. 

 

4. Συντονίζει τις κοινωνικές υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο και προωθεί τη 

συνεργασία υπηρεσιών αυτοδιοίκησης, κράτους και άλλων τοπικών θεσμών.  

 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Διερεύνηση, εντοπισμός και αντιμετώπιση 

παραμέλησης/κακοποίησης ανηλίκων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς’’.  

  

 Στόχος της Ημερίδας είναι η συνεργασία, ο συντονισμός και η εξεύρεση κοινού τόπου συνεννόησης 

των φορέων,  μέσα από την ανάπτυξη της  μεθοδολογίας , του νομικού  πλαισίου και  προβλημάτων 

του  αντικειμένου  που υπηρετούν. Θα προηγηθεί κοινωνική έρευνα για την καταγραφή αντίστοιχων 

περιστατικών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού τα αποτελέσματα της οποίας θα 

παρουσιαστούν στην Ημερίδα από την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων της κοινωνικής υπηρεσίας του 

δήμου Κορυδαλλού. 

 

 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΗΒΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ» ΣΕ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Ο Προβληματισμός και η ευαισθητοποίηση των έφηβων και νεαρών γυναικών ώστε να 

τεθούν οι βάσεις για την εκπαίδευση και αλλαγή νοοτροπίας όσον αναφορά τις μεθόδους 

αντισύλληψης και την φροντίδα του γυναικείου σώματος.  

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΔΑΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

 

 

1.ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 



2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

 

 Συμβουλευτική και εκπαίδευση ανέργων. 

 Ομάδες στήριξης ανέργων. 

 Ενημέρωση και δικτύωση με την κοινότητα.  

 Χρήση και αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 


