ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ, ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ
ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ
ΓΖΚΝ ΠΟΝ-ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΡΧΗ
01/01/2021 – 31/12/2021

A) Ρμήμα Θοινυνικήρ Ξποζηαζίαρ
Πηελ

παξνύζα

έθζεζε

πεπξαγκέλσλ

πνπ

αθνξά

ην

Ρκήκα

Θνηλσληθήο

Ξξνζηαζίαο,

απεηθνλίδνληαη, κε ζπληνκία, νξηζκέλεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν
1/1/2021-31/12/2021 Ρν ζύλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ κε ηηο νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλνη θαη
αζθνύλ νη ππάιιεινη ηνπ Ρκήκαηνο, απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθώο ζηελ Δλόηεηα Δ’, αξ. 15, ηνπ
πεδίνπ «Αξκνδηόηεηεο Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο» ηνπ Ν.Δ.. ηνπ Γήκνπ ΠύξνπΔξκνύπνιεο (ΦΔΘ 1373 Β’/2017).
Πην Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ:
1.

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΑΡΝΚΥΛ ΡΟΗΡΖΠ ΖΙΗΘΗΑΠ

2.

ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΗΠΝΡΖΡΑΠ ΡΥΛ ΦΙΥΛ

3.

ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΑΓΥΓΖΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ

4.

ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ

5.

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ “ΒΝΖΘΔΗΑ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ”

6.

Θ.Γ.Α.Ξ.Α.μεΑ. ΓΖΚΝ ΠΟΝ-ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ

1. ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΑΡΝΚΥΛ ΡΟΗΡΖΠ ΖΙΗΘΗΑΠ

Κένηπο Ανοικηήρ Πποζηαζίαρ Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
Πύκθσλα κε ην άξζ. 2: ηνπ Θαλνληζκνύ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Α.Ξ.Ζ. ηνπ Γήκνπ
Πύξνπ- Δξκνύπνιεο (αξ. 438/2-11-2016 απ Γ.Π.) παξέρνληαη νη θάησζη ππεξεζίεο:


Ππκβνπιεπηηθή, ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, θνηλσληθή θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ
νηθνγελεηώλ ηνπο



Φξνληίδα θαη νδεγίεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε



Φπζηθνζεξαπεία, Δξγνζεξαπεία, Θνηλσληθή Δξγαζία



Βνήζεηα ζην ζπίηη γηα άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε εμππεξέηεζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Βνήζεηα ζην Ππίηη»



Δπηκόξθσζε, δηαιέμεηο, κειέηε ζεκάησλ, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο,
ρώξνπο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο θ.α.



Νξγαλσκέλε ςπραγσγία εληόο θαη εθηόο ησλ ρώξσλ ηνπ Θ.Α.Ξ.Ζ. (κεηαμύ άιισλ:



εκεξήζηεο θαη πνιπήκεξεο εθδξνκέο, ζαιάζζηα κπάληα, πεξίπαηνη, ζπλεζηηάζεηο)



Θάζε είδνπο ππεξεζία ε νπνία ζηνρεύεη ζην λα παξακείλνπλ νη ειηθησκέλνη ελεξγά κέιε ηνπ
θνηλσληθνύ ζπλόινπ.



9/03/202015/08/2021

Δληεπθηήξην κε ζηόρν ηε ζπληξνθηά θαη ηε ζπλεύξεζε κεηαμύ ησλ κειώλ

Ρν ΘΑΞΖ βξίηζθόηαλ
ζε π ι ή ξ ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο από ηηο 9/03/2020 έσο
1 5 / 8 /2021. Κεηά ηηο 16/8/2021 επηηξάπεθαλ νξηκέλεο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ππό
πεξηνξηζκνύο. Νη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ καο θαη
ζύκθσλα κε ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ δελ επέηξεπαλ ηελ ζπγθέληξσζε/ζπλάζξνηζε ησλ
κειώλ, αθνξνύζαλ θπξίσο παξνρέο εμ’ απνζηάζεσο.

Ρα κέιε ηνπ ΘΑΞΖ ζπκκεηείραλ δύν θνξέο ηελ εβδνκαδα ζε πξόγξακκα δηαδηθηπαθήο
01/ 2021 εσο 05/ γπκλαζηηθεο κε γπκλάζηξηα ε νπνία είρε πξνζιεθζεί κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινύο
2021
απαζρόιεζεο

Ξξαγκαηνπνίεζε δηαδηθηπαθώλ νκηιηώλ κε ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο ειηθησκέλνπο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ςπρνιόγνπο ηνπ Θέληξνπ Φ. Αλαιπηηθά:
Ρεηάξηε 31/03/2021: Γπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο Πρέζεηο- Δπηθνηλσλία κε ην νηθνγελεηαθό θαη
θηιηθό πεξηβάιινλ
Ρεηάξηε 28/04/2021: Τπρηθή γεία- Ξόηε ρξεηάδεηαη ε ζπλδξνκή εηδηθνύ
31/03/202125/08/2021

Ρεηάξηε 26/05/2021: Άλνηα- Ππκπηώκαηα θαη Ξξόιεςε
Ρεηάξηε 23/06/2021: Ξέλζνο θαη απώιεηα- Λόεκα θαη Γηαρείξηζε Ρεηάξηε 21/07/2021: Απώιεηα
ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη Ξόλνο – Γηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. Ν ξόινο ηνπ θξνληηζηή.
Ρεηάξηε 25/08/2021: Κνλαμηά θαη Θνηλσληθή Απνκόλσζε-Ππλέπεηεο θαη
Ρξόπνη Αληηκεηώπηζεο

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθηπαθώλ νκηιηώλ θαηέζηε επθνιόηεξε εμ’ αηηίαο ηεο δσξεάο
εμνπιηζκνύ, ηνλ Κάξηην ηνπ 2021, από ηνλ εθνπιηζηή, θ. Αζ. Καξηίλν, πνπ πξόζθεξε ζην ΘΑΞΖ
2 laptop, 1 κηθξνθσληθή, 1πξνηδέθηνξα θαη έλα παλί κε επηδαπέδηα βάζε
Θαηά ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα νη ςπρνιόγνη ηνπ Θέληξνπ Φ ήηαλ ζηελ δηάζεζε ησλ
ελδηαθεξόκελσλ κειώλ γηα αηνκηθέο ηειεθσληθέο ζπλεδξίεο

Θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε νκάδα δσγξαθηθήο ζπλεξγαδόηαλ δηαδηθηπαθά θαη από ην
θζηλόπσξν ηνπ 2021 -πνπ επηηξάπεθε ε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ
ρώξν κε πεξηνξηζκνύο (κόλν γηα πιήξσο εκβνιηαζκέλνπο θαη λνζήζαληεο) – ελεξγνπνηήζεθε
πιήξσο.
Ρα κέιε ηεο ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε “Δπηζθεπηήξην αγάπεο” ηνπ win cancer κε ηελ θαηαζθεπή
θαη απνζηνιή παζραιηλώλ θαη ρξηζηνπγελληάηηθσλ θαξηώλ ζε νγθνινγηθά λνζνθνκεία ηεο
ρώξαο ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2021, αληηζηνίρσο.

Πε ζπλεξγαζία κε ην ΓΛΠ, θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνηνύληαλ -κέζσ ηεο
ππεξεζίαο καο- ζπληαγνγξαθήζεηο θαξκάθσλ θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ γηα ηα κέιε καο,
ρσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία ησλ κειώλ καο ζην λνζνθνκείν

20/07/2021

22-26/09/2021

Νκάδα κειώλ καο ζπκκεηείρε ζε εξγαζηήξην πνπ αθνξνύζε ηελ ηξίηε ειηθία θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Σνξνύ θαη Ξαξαζηαηηθώλ Ρερλώλ “Akropoditi
DanceFest” ζηε Πύξν

Anima Syros: ζπκκεηνρή νκάδαο κειώλ ΘΑΞΖ κε ζέκα από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε θαη
δεκηνπξγία ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο κε ηηο δσγξαθηέο ησλ ειηθησκέλσλ θαη πξσηόηππε κνπζηθή.
https://www.youtube.com/watch?v=xJvD4U5OZD4

ΔΗΘ. 1-4 ΘΑΞΖ
Θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΘΑΞΖ, ε ππεξεζία καο επηθνηλσλεί ζε
ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηα κέιε – ηδηαηηέξσο κε όζα δνπλ κόλα- πξνθεηκέλνπ λα
εληνπηζηνύλ θαη λα ηθαλνπνηεζνύλ ηπρόλ αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ ιόγσ ησλ δπζκελώλ
ζπλζεθώλ πνπ πξνθάιεζε ε πγεηνλνκηθή θξίζε.

Δπηθνηλσλία κε ηα κέιε γίλεηαη ηειεθσληθα ή κέζσ ηεο ζειίδαο ηνπ ΘΑΞΖ ζην facebook (ε
νπνία απνηειεί θαη ρώξνο έθθξαζεο ησλ κειώλ θαη ελζαξξύλεη ηελ κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία).

Ρν ΘΑΞΖ εδξεύεη ζηελ Δξκνύπνιε θαη δηαζέηεη επηπιένλ 9 σώποςρ ζπλάζξνηζεο ησλ κειώλ
ηνπ (Κάλλα, Βάξε, Ξνζεηδσλία, Φνίληθαο, Γαιεζζάο, Ξάγνο, Θίλη, Άλσ Πύξνο, Σξνύζζα )

Ρν ΘΑΞΖ αξηζκνύζε ην 2019 485 κέιε θαη ην 2020 εγγξάθεζαλ έσο ηηο 9/03/2020 357 κέιε.
Θαηά ην 2021 ππήξμε ελδηαθέξνλ από πνιινύο δεκόηεο καο λα εγγξαθνύλ ζην ΘΑΞΖ, αιιά
απηό δελ θαηέζηε δπλαηό ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ.

2. ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΑΓΥΓΖΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ
Νη θύξηεο ππεξεζίεο πνπ παξείρε από 1/01/2021 έσο 31/12/21 είλαη:
Ξαποσή δυπεάν θαπμακεςηικήρ πεπίθαλτηρ ζε αναζθάλιζηοςρ
Kαη'

εθαξκνγή

ηνπ Λ.4368/16 θαη ηεο Α3(γ)/ΓΞ/νηθ.25132/4-4-16 ΘΑ

ηπγράλνπλ δσξεάλ

νη αλαζθάιηζηνη

ηαηξν -θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε δεκόζηνπο θνξείο παξνρήο πγείαο κε

ρξήζε κόλν ηνπ ΑΚΘΑ ηνπο. Δμαηξείηαη, ηεο δσξεάλ παξνρήο, ε θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα ηελ
νπνία νη αλαζθάιηζηνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηό 25% ζηε δαπάλε αγνξάο.
Αξκνδηόηεηα ηνπ Γξαθείνπ Ξξνζηαζίαο θαη Ξξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο γείαο ζηε δηαδηθαζία απηή
είλαη ε παξαιαβή
δαπάλε,

ε

αίηεζεο απαιιαγήο (ή ελζηάζεσλ) από ηε ζπκκεηνρή ζηε θαξκαθεπηηθή

εμέηαζε

ησλ

δηθαηνινγεηηθώλ,

ε

ελεκέξσζε

ηνπ

Ζιεθηξνληθνύ

Κεηξώνπ

Αλαζθαιίζησλ ηεο ΖΓΗΘΑ Α.Δ. θαη ε έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο γηα ηνπο δεκόηεο ηνπ Γήκνπ
Πύξνπ- Δξκνύπνιεο θαη ησλ ινηπώλ δηνηθεηηθά ππνζηεξηδόκελσλ Γήκσλ.
Ππγθεθξηκέλα, ην Γξαθείν πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο Γεκόζηαο γείαο, πξαγκαηνπνίεζε από ηελ
01/01/2021 έσο ηελ 31/12/2021, ηελ έθδνζε 2 2 απνθάζεσλ παξνρήο δσξεάλ θαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 12 αθνξνύλ ζε αηηήκαηα δεκνηώλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη 12
απνθάζεηο αθνξνύλ αηηήκαηα πνιηηώλ, πνπ δηαβηβάζηεθαλ από ηνπο ππνζηεξηδόκελνπο δηνηθεηηθά
Γήκνπο ησλ Θπθιάδσλ.

Έκδοζη Ξιζηοποιηηικών Νικονομικήρ Αδςναμίαρ:
Ρν Γξαθείν Ξξνζηαζίαο θαη Ξξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο γείαο

ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθά νηθνλνκηθήο

αδπλακίαο έπεηηα από ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθώλ ζε πνιίηεο γηα λα ηα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε θνξείο πνπ ηα αλαθέξνπλ σο απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην θαηαζηαηηθό
ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε : γηα ρξήζε ζην Ιηκελαξρείν κε αηηνύκελν ηε δσξεάλ κεηαθίλεζε κε

πινία, γηα ρξήζε ζην Ξαλειιήλην Ηεξό Ίδξπκα Δπαγγειηζηξίαο Ρήλνπ (Ξ.Η.Η.Δ.Ρ.) κε αηηνύκελν ηε
ρνξήγεζε ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο.
Θαηά

ην

πξναλαθεξζέλ

δηάζηεκα

εθδόζεθαλ

ζπλνιηθά

12

πηζηνπνηεηηθά

νηθνλνκηθήο

αδπλακίαο γηα ρξήζε θαηά θύξην ιόγν ζην Ιηκελαξρείν Πύξνπ.

Δνημέπυζη-Δςαιζθηηοποίηζηπολιηώνζεθέμαηαςγείαρ

Ρν

Γξαθείν Ξξνζηαζίαο θαη Ξξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο γείαο

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα πγείαο δεκνζηεύνληαο Γειηία Ρύπνπ
θη αλαξηώληαο νδεγίεο ζηε ζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Ξξνζηαζίαο θαη Ξξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο
γείαο κέζσ ηεο ζειίδαο ηνπ ζην facebook.
Ρε θεηηλή ρξνληά ελεκεξώζεθαλ νη πνιίηεο γηα ηα εμήο ζέκαηα:
- Κέηξα πξνθύιαμεο από ηνλ θαύζσλα ( Γειηίν Ρύπνπ)
- Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ηε δηαδηθαζία δσξεάο νκθαινπιαθνπληηαθνύ αίκαηνο
κέζσ ηνπ ηύπνπ (ειεθηξνληθνύ θαη έληππνπ) / ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ηειεθσληθήο
επηθνηλσλίαο.
- Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ηε δηαδηθαζία δσξεάο κπεινύ ησλ νζηώλ κέζσ ηνπ ηύπνπ
(ειεθηξνληθνύ θαη έληππνπ) / ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο.
- Δμαηνκηθεπκέλε παξνρή πιεξνθνξηώλ ζε πνιίηεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο ηθαλόηεηα θαη
θαζνδήγεζε γηα ηελ απόθηεζή ηεο βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηηο
πεξεζίεο γείαο.
Ξξαγκαηνπνίεζε εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Αηκνδνζίαο ηνπ ΓΛΠ ζην πιαίζην
ηεο εβδνκάδαο ενξηαζκνύ ηεο Ξαγθόζκηαο Ζκέξαο ηνπ Δζεινληή Αηκνδόηε (14 Ηνπλίνπ) θαηά ην
ρξνληθό δηάζηεκα από 14/06/2021 έσο 18/06/2021 θαη δεκνζίεπζε Γειηίνπ Ρύπνπ κε ζρεηηθό κήλπκα
επαηζζεηνπνίεζεο
EIK. 3, 5, 6, 8, 10, 11.

Πύμθυνο ζςνεπγαζίαρμεηοΓΛΠύπος“ΒαπδάκειοκαιΞπώιο”ζσεηικάμεηηδυπεάΝΞΑ

Κε ηελ απ.168/26-08-2020 ηνπ Γ.Π. ηνπ Γήκνπ Πύξνπ- Δξκνύπνιεο εγθξίζεθε ε ππνγξαθή εθ
κέξνπο ηνπ Γήκνπ Πύξνπ- Δξκνύπνιεο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κε ην Γεληθό Λνζνθνκείν Πύξνπ
“Βαξδάθεην θαη Ξξώτν”, γηα ηελ πξνώζεζε ηεο δσξεάο νκθαινπιαθνπληηαθνύ αίκαηνοβιαζηνθπηηάξσλ, ζηελ Διιεληθή Ρξάπεδα Νκθαινπιαθνπληηαθνύ Αίκαηνο (ΔΙ.Ρ.ΝΞΑ).
Ρν νκθαινπιαθνπληηαθό αίκα (ΝΞΑ), πινύζην ζε αξρέγνλα αηκνπνηεηηθά θύηηαξα απνηειεί
ελαιιαθηηθή πεγή κνζρεπκάησλ γηα ηε ζεξαπεία πεξηζζνηέξσλ από νγδόληα (80) αζζελεηώλ κε
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, αθνύ δελ απαηηείηαη πςεινύ βαζκνύ ζπκβαηόηεηα δόηε- ιήπηε (6570%) θαη ην απαηηνύκελν δηάζηεκα εμεύξεζεο κνζρεύκαηνο είλαη κηθξό (10-20 εκέξεο) έλαληη ηεο

εμεύξεζεο κνζρεπκάησλ από άιιεο πεγέο. Ρε ζπιινγή, επεμεξγαζία, θξπνθαηάςπμε, θαη δηάζεζε
ησλ κνλάδσλ ΝΞΑ ζηελ Ξαγθόζκηα Γεμακελή, από όπνπ δηαηίζεληαη νη κνλάδεο ΝΞΑ ζε αζζελείο
πνπ έρνπλ αλάγθε αλάινγεο ζεξαπείαο, αλαιακβάλνπλ νη Ρξάπεδεο Νκθαινπιαθνπληηαθνύ Αίκαηνο.
Ζ Διιεληθή

Ρξάπεδα

Νκθαινπιαθνπληηθνύ

Αίκαηνο

(ΔΙ.Ρ.ΝΞ.Α.)

είλαη

κηα

δεκόζηα,

δηαπηζηεπκέλε από ηνλ αξκόδην νξγαληζκό δηαπίζηεπζεο, ηξάπεδα πνπ επηιέγεη κε απζηεξέο
δηαδηθαζίεο ηηο κνλάδεο πνπ ζα θαηαςπρζνύλ/δηαηεζνύλ θαη πξνζθέξεη ζηνπο κεηακνζρεπηέο
θαη αζζελείο άξηζηα πνηνηηθά κνζρεύκαηα.
Ν Γήκνο Πύξνπ- Δξκνύπνιεο αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ θαη ηδηαηηέξσο
ησλ εγθπκνλνπζώλ γπλαηθώλ γηα ηα νθέιε ηνπ ΝΞΑ ζηελ αληηκεηώπηζε ζνβαξώλ αζζελεηώλ θαη
ηε ζεκαληηθόηεηα κηαο δσξεάο, κέζσ (ελδεηθηηθά):
- Ζκεξίδσλ/ Ξαξνπζηάζεσλ
- Άξζξσλ, δεκνζηεύζεσλ ζηνλ ηνπηθό παξαδνζηαθό θαη ειεθηξνληθό ηύπν
- Αλάξηεζεο ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη δεκνζηνπνίεζε δξάζεσλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
Γήκνπ
- Γεκηνπξγίαο ζειίδαο ζην Facebook (άξζξα, λέα, επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θ.ά.)
- Γηάζεζεο/ Γηαλνκήο ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ελδηαθεξόκελεο/νπο
- Γηάζεζεο ελεκεξσηηθνύ/αθηζώλ ζην Γ.Λ. Πύξνπ “Βαξδάθεην θαη Ξξώτν” & Γ.Λ.-Θ.. Λάμνπ
Πην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλέιαβε ν Γήκνο Πύξνπ- Δξκνύπνιεο, βάζεη ηνπ αλσηέξσ
ζπκθσλεηηθνύ έγηλαλ ηα παξαθάησ:
- δεκηνπξγία ζειίδαο ζην Facebook,
- δεκνζηνπνίεζε ηεο δξάζεο, θαη ησλ σθειεηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από απηήλ, κέζσ ηνπ ηύπνπ
(ειεθηξνληθνύ θαη έληππνπ) θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο,
- παξνρή πιεξνθνξηώλ/νδεγηώλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ δόηξησλ κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο.
Δπηπξνζζέησο, θαη πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνξξένπλ από ην Πύκθσλν
Ππλεξγαζίαο, ε ππεξεζία καο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ην κηθξό θόζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε
θάζε δόηξηα επίηνθν γηα ηε ζπζθεπαζία θαη απνζηνιή ηνπ ΝΞΑ, παξέρεη δσξεάλ ζηηο δόηξηεο ην
θπηίν-ςπγείν κεηαθνξάο θαη ηηο απαξαίηεηεο παγνθύζηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηδησηηθά θαξκαθεία
θαη κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα ηεο Πύξνπ.
Πην κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ελεκεξσηηθήο δξάζεο ηεο ππεξεζίαο καο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ήδε 5 -γλσζηέο ζε εκάο- ιήςεηο/απνζηνιέο νκθαινπιαθνπληηθνύ αίκαηνο ζηελ ΔΙ.Ρ.ΝΞΑ
Δικ. 3

Πύμθυνο Πςνεπγαζία με ηον Πύλλογο „Όπαμα Δλπίδαρ” μέζυ ηος ΔΓΓΞ
Κε ηελ αξ. 196/28-09-2020 ν Γήκνο Πύξνπ- Δξκνύπνιεο ζπκθώλεζε λα ππνγξάςεη
ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο κε ην ζσκαηείν “Πύιινγνο Όξακα Διπίδαο” κέζσ ηνπ ΔΓΓΞΞ κε
ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο ηδέαο ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο εγγξαθήο
λέσλ εζεινληώλ δνηώλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ ζηελ Διιεληθή θαη Ξαγθόζκηα δεμακελή.
Πην πιαίζην απηό αλαηέζεθε ζην Γξαθείν Ξξόιεςεο θαη Ξξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο γείαο:
- Ζ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ
- ε πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεσλ
- ε δηαλνκή εληύπσλ
- ε νξζή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ππνςεθίνπ εζεινληή δόηε
- ε ιήςε ζηνκαηηηθνύ επηρξίζκαηνο ή αίκαηνο θαη
- ε νξζή ηήξεζε θαη απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ “Πύιινγν Όξακα Διπίδαο”.
Ιόγσ ησλ δπζκελώλ ζπλζεθώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ιόγσ ηεο πγεηλνκηθήο θξίζεο (απαγόξεπζε
ζπλσζηηζκνύ θαη ζπγθεληξώζεσλ) ε δξάζε ηεο ππεξεζίαο καο πεξηνξίζηεθε ζηελ ελεκέξσζε
ησλ δεκνηώλ κέζσ ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ θαη ηνπ ηνπηθνύ ηύπνπ (έληππνπ θαη
ειεθηξνληθνύ)κε εμαίξεζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο εθδήισζεο ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα θαη
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηώλ. Ζ εθδήισζε “Ζ Πύξνο γηνξηάδεη ηε Εσή” πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηηο 18/09/2021 κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκό ηεο Ξαγθόζκηαο Ζκέξαο Δζεινληή Γόηε Κπεινύ ησλ
Νζηώλ ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηεο έπαπιεο Ρζηξνπηλά θαη ζηελ νπνία παξεπξέζεθαλ 193 άηνκα
(θσηνγξαθίεο Αγγειηθή). Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε θνξύθσζε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία
πινπνηήζεθε ε αλσηέξσ δξάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ιήςε θαη απνζηνιή ζπλνιηθά έληεθα (11)
δεηγκάησλ ζηνκαηηθνύ επηρξίζκαηνο.
EIK. 11

3. ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΗΠΝΡΖΡΑΠ ΡΥΛ ΦΙΥΛ

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΗΠΝΡΖΡΑΠ
Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζόηεηαο ζπγθξνηήζεθε ηνλ Νθηώβξε ηνπ 2020 κε ηελ αξ. 208/16-102020 απόθαζε Γ.Π.
1. ηε δεκηνπξγία βίληεν κε ζπλεληεύμεηο γπλαηθώλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ηεο
Πύξνπ ηελ πεξίνδν 1981-2010 θαη ηελ δηαδηθηπαθή πξνβνιή ηνπ βίληεν ζηηο 8 Καξηίνπ, Ξαγθόζκηα
Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο
2.

ηελ

πινπνίεζε

ζηηο

27/11/2021

αλνηθηήο

εθδήισζεο–

βησκαηηθήο

ζπδήηεζεο

ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ηίηιν: “Από ηα έκθπια ζηεξεόηππα θαη ηηο
δηαθξίζεηο σο ηελ έκθπιε βία… πάξρεη άιινο δξόκνο;” ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα “G-All/Gender
Alliance Initiative – Ζ Ππκκαρία ησλ Φύισλ” θαη κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε ησλ

ζπκκεηερόλησλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θύιν ζηελ ζύγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα κε
αθνξκή ηελ Ξαγθόζκηα Ζκέξα γηα ηελ Δμάιεηςε ηεο Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθώλ. Σώξνο πινπνίεζεο ήηαλ
ην δπηηθό αίζξην ηνπ Γεκαξρηαθνύ Κεγάξνπ.
Ζ παξαπάλσ δξάζε πεξηιάκβαλε- επηπξνζζέησο-ηνλ θσηηζκό ηνπ Γεκαξρηαθνύ Κεγάξνπ ζην
πνξηνθαιί ρξώκα πνπ ζπκβνιίδεη ηνλ αγώλα γηα ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα 24-27/11/2021θαη ηε δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ (video). Δικ. 16,17.

4. ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ
Ρν Θέληξν Θνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Πύξνπ-Δξκνύπνιεο, είλαη κηα

δνκή πνπ ζρεδηάζηεθε από ην

πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθή κο Αιιειεγγύεο, εληάρζεθε ζην ΔΞ “Λόηην
Αηγαίν 2014-2020” θαη ηδξύζεθε ηνλ Αύγνπζην 2017 ζηνλ Γήκν Πύξνπ-Δξκνύπνιεο. Απνηειεί ην
πξώην Πεκείν Δπαθήο (One Stop Shop) ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύε ην Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο
ηνπ Γήκνπ. Πην Θέληξν Θνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Πύξνπ-Δξκνύπνιεο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη όινη θαη
όιεο νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ, νη νπνίνη/εο ρξεηάδνληαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ελδπλάκσζε γηα
ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο ή κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.
Νη ππεξεζίεο ηνπ Θέληξνπ Θνηλόηεηαο απεπζύλνληαη ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο
πιεζπζκνύ, όπσο ζε:


σθεινύκελνπο/εο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζόδεκα” (πξώελ Θνηλσληθό
Δηζόδεκα Αιιειεγγύεο» -ΘΔΑ) θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαλνκήο ηξνθίκσλ θαη βαζηθώλ πιηθώλ
αγαζώλ (ΡΔΒΑ)



άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηώρεηαο θαη θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ



άηνκα θαη νηθνγέλεηεο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ή θξίζεο



κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο



καθξνρξνλίσο αλέξγνπο/εο εγγεγξακκέλνπο/εο ζηνλ ΝΑΔΓ



άηνκα κε αλαπεξίεο



ειηθησκέλα άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε



κεηαλάζηεο/ηξηεο – πξόζθπγεο θ.ά.



άηνκα κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά



άηνκα πνπ πθίζηαληαη βία θαη θαθνπνίεζε



ζύκαηα δηαθξίζεσλ θαη ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Ρν Θέληξν Θνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Πύξνπ – Δξκνύπνιεο παξέρεη ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ζηα εμήο:
πεξεζίεο πνδνρήο - Πηήξημεο - Θνηλσληθήο Έληαμεο
πεξεζίεο Πηήξημεο & Ξξνώζεζεο ζηελ Απαζρόιεζε
πεξεζίεο Δλεκέξσζεο & Δπαηζζεηνπνίεζεο,

Πην Θέληξν Θνηλόηεηαο έρνπλ πξνζιεθζεί θαη απαζρνινύληαη ηέζζεξα άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηξεηο
Θνηλσληθνί Ιεηηνπξγνί θαη κία Γηνηθεηηθή πάιιεινο.
Α. ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΝΓΝΣΖΠ – ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ – ΠΡΖΟΗΜΖΠ – ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΛΡΑΜΖΠ
ΑΟΗΘΚΝΠ ΥΦΔΙΝΚΔΛΥΛ (ζπλνιηθά)

Ππλνιηθόο Αξηζκόο Υθεινύκελσλ Αηόκσλ:

3276

Α1. ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ: “ΔΙΑΣΗΠΡΝ ΔΓΓΖΚΔΛΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑ” (ππώην
ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ -Θ.Δ.Α.)
ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ

ΑΟΗΘΚΝΠ

Γηεθπεξαίσζε Αηηήζεσλ Δ.Δ.Δ (Θ.Δ.Α.)

403

Δλεκέξσζε – Ξιεξνθόξεζε – Ππκβνπιεπηηθή θαη Ξαξαπνκπή γηα Γηθαηνινγεηηθά

654

Α2. ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ: “ΔΞΗΓΝΚΑ ΠΡΔΓΑΠΖΠ”

ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ

ΑΟΗΘΚΝΠ

Γηεθπεξαίσζε Αηηήζεσλ

192

Δλεκέξσζε – Ξιεξνθόξεζε – Ππκβνπιεπηηθή θαη Ξαξαπνκπή γηα Γηθαηνινγεηηθά

239

Α3. ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΘΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ (ΝΞΔΘΑ)
ΕΝΕΡΓΕΙΕ

ΑΡΙΘΜΟ

Διεκπεπαίυζη Αιηήζευν Υοπήγηζηρ Ππονοιακήρ Παποσήρ (νέερ, παπαηάζειρ, ηποποποιήζειρ)

116

Ενημέπυζη – Πληποθόπηζη – ςμβοςλεςηική και Παπαπομπή για Δικαιολογηηικά

375

Διεκπεπαίυζη Αιηήζευν για ηο Επίδομα Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ Τπεπηλίκυν Αναζθαλίζηυν

8

Ενημέπυζη – Πληποθόπηζη και Παπαπομπή για Δικαιολογηηικά

39

Διεκπεπαίυζη Αιηήζευν Υοπήγηζηρ Επιδόμαηορ Γέννηζηρ

4

Ενημέπυζη – Πληποθόπηζη και Παπαπομπή για Δικαιολογηηικά

6

Α4. ΡΑΚΔΗΝ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ ΞΟΝΠ ΡΝΠ ΑΞΝΟΝΠ (ΡΔΒΑ)

Ππλνιηθόο Αξηζκόο Υθεινύκελσλ Λνηθνθπξηώλ:

1606

Α5. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΗΠΡΗΠΡΗΘΖΠ ΑΟΥΓΖΠ ΓΖΚΝ ΠΟΝ-ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ

Αξηζκόο Υθεινύκελσλ Λνηθνθπξηώλ (κέζνο όξνο αλά κήλα):

50

Α6. ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΑΙΙΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ:
Ζ Θνηλσληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ βξίζθεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεξγαζία κε ζπιιόγνπο θαη θνξείο ηνπ
λεζηνύ, θαζώο θαη κε ηδηώηεο πνπ επηζπκνύλ λα παξάζρνπλ πιηθή ζπλδξνκή ζε ζπκπνιίηεο καο πνπ
βξίζθνληαη ζε αλάγθε . Γηαηεξώληαο θαη πξνζηαηεύνληαο, σο νθείιεη, ηελ αλσλπκία ησλ πνιηηώλ, ε
ππεξεζία δέρεηαη ηα αηηήκαηα θνξέσλ θαη -αμηνπνηώληαο θαη ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη δηάζεζε
γηα πξνζθνξά- δηακεζνιαβεί πξνθεηκέλνπ νη πξνζθνξέο λα θζάζνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ ηηο έρνπλ
αλάγθε.
Πηνηρεία έκκεζσλ δσξεώλ κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο Θνηλσληθήο πεξεζίαο θαη ηνπ Θέληξνπ
Θνηλόηεηαο:

Ππλνιηθόο Αξηζκόο Υθεινπκέλσλ Λνηθνθπξηώλ:

33

Κε εηζεγήζεηο ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη αθνινπζώληαο ηηο
πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο, εληζρύζεθαλ νηθνλνκηθώο πνιίηεο ηνπ λεζηνύ νη νπνίνη/εο έρξεδαλ άκεζεο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ιόγσ εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ αληηκεηώπηδαλ.
To έηνο 2021 εληζρύζεθαλ νηθνλνκηθώο 4 άηομα και νοικοκςπιά, ιακβάλνληαο ζπλνιηθά ην πνζό
ησλ 1.100 € από ηνλ ΘΑ 02.30.00.6733.001 «Θαηαβνιή ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο ζε άπνξνπο
δεκόηεο». Ξξνηεξαηόηεηα δόζεθε ζε άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεηώπηζαλ επείγνπζεο αλάγθεο θαη
εηδηθά ζε πξόζσπα πνπ ήιζαλ αληηκέησπα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο.

Α7. ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ – ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ
ΕΝΕΡΓΕΙΕ

ΑΡΙΘΜΟ

Λήτη Ενηύπος Τποδοσήρ (Κοινυνικό Ιζηοπικό)

11

Αηομική ςνεδπία ςμβοςλεςηικήρ και Φςσοκοινυνικήρ Τποζηήπιξηρ

30

Κοινυνική Έπεςνα

11

Α8. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ/ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ – ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΥΦΔΙΝΚΔΛΥΛ
152

Α9. ΓΗΑΠΛΓΔΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΗ ΦΝΟΔΗΠ
119

Β. ΓΟΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΠΖΠ

Ππλνιηθόο Αξηζκόο Δπαθώλ:

139

Γ. ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΟΝΒΝΙΖΠ - ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ
4

Ν Γήκνο Πύξνπ Δξκνύπνιεο,

κέζσ ηνπ Ρκήκαηνο

Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, ζηα πιαίζηα ηεο

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ, ελίζρπζε θαη ζηήξημε ηνλ πιεζπζκό άιισλ Γήκσλ, νη νπνίνη είραλ βξεζεί
ζε θαηάζηαζε έθηαθηε αλάγθεο, θαζώο είραλ πιεγεί από θπζηθέο θαηαζηξνθέο.
Νγαλώζεθαλ κε ηε βνήζεηα εζεινληώλ δεκνηώλ:
1. ηνλ Αύγνπζην 2021, ζπιινγή θαη απνζηνιή εηδώλ πξώηεο αλάγθεο θαη εηδηθνύ εμνπιηζκνύ
γηα ηνπο ππξόπιεθηνπο Δικ. 9.
2. ηνλ Νθηώβξην2021,

πξόζθιεζε γηα απνζηνιή βνήζεηαο ζηνπο ζεηζκνπαζείο ηνπ Γήκνπ

Κίλσα- Ξεδηάδαο Δικ.14
3. Ππγθέληξσζε θαη απνζηνιή Σξηζηνπγελληάηηθσλ δώξσλ γηα ηελ Θηβσπό ηνπ Θόζκνπ. Δικ.20
Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ :
1.

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Άηππε Δζεινληηθή Νξγάλσζε Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο “Win Cancer”

θαη ηελ απνζηνιή

Ξαζραιηλώλ θαη Σξηζηνπγελληάηηθσλ επρεηήξησλ θαξηώλ ζηα αληηθαξθηληθά

λνζνθνκεία. Ζ αληαπόθξηζε ηνπ θόζκνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ κηθξώλ παηδηώλ ήηαλ ζπγθηλεηηθή! Δικ. 2,
4, 15.

2.

Νξγάλσζε εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθό Λνζνθνκείν Πύξνπ Δικ. 6,

10.

5. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «Βοήθεια ζηο Ππίηι»
Ρν Ξξόγξακκα «Βνήζεηα ζην Ππίηη» ηνπ Γήκνπ Πύξνπ-Δξκνύπνιεο ιεηηνπξγεί κε θξαηηθή
ρξεκαηνδόηεζε κέζσ ηεο ΔΔΡΑΑ ΑΔ.

Πηνλ Γήκν Πύξνπ-Δξκνύπνιεο ην πξόγξακκα απνηειείηαη από δύν επηκέξνπο δνκέο, θαζεκία από ηηο
νπνίεο εμππεξεηεί κηα δηαθνξεηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. Ζ κία δνκή εμππεξεηεί ηελ Δξκνύπνιε, ην
Κάλλα θαη ηελ Αδόιηκλν θαη ε δεύηεξε εμππεξεηεί ηα ρσξηά πνπ αλήθαλ ζηνλ πξώελ Γήκν
Ξνζεηδσλίαο, θαζώο θαη εμππεξεηνύκελσλ πνπ δηακέλνπλ ζηνλ Γαιεζζά. Πηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο πνπ θαηνηθνύλ ζην Γήκν ΠύξνπΔξκνύπνιεο, δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα ζε:
- άηνκα κε ρακειό εηζόδεκα ηα νπνία αδπλαηνύλ λα εμαζθαιίζνπλ αμηνπξεπή θαη πγηή δηαβίσζε
- άηνκα ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα απηνεμππεξεηεζνύλ ιόγσ θηλεηηθώλ ή άιισλ δπζθνιηώλ
- άηνκα ηα νπνία δηαβηνύλ κνλαρηθά
Ρν πξόγξακκα απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ θαζώο θαη κε
ειηθησκέλσλ (ΑΚΔΑ, θιπ) πνπ ρξήδνπλ θαη’ νίθνλ βνήζεηαο, ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ αιιά θαη
ηαηξηθώλ ή/θαη λνζειεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Πηόρνο είλαη ε παξακνλή ησλ σθεινπκέλσλ ζην νηθείν
θπζηθό θαη θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ, ε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ε απνθπγή
ρξήζεο ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο θαη θαηαζηάζεσλ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, θαζώο θαη ε εμαζθάιηζε
αμηνπξεπνύο επηπέδνπ δηαβίσζεο.
Πην πξόγξακκα απαζρνινύληαη ζήκεξα: Κία ςπρνιόγνο, 2 λνζειεπηέο/ηξηεο, 2 θνηλσληθέο
θξνληίζηξηεο (νηθνγελεηαθνί βνεζνί).
Δλδεηθηηθώο παξαηίζεληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία από ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ κήλα
Ηαλνπάξην 2021:
Ηλικιακή ανάλςζη εξςπηπεηούμενων ανά θύλο

ΑΝΔΡΕ
ΓΤΝΑΙΚΕ
ΥΝΟΛΑ

ΑΜΕΑ
5
4
9

65-70
ΕΣΧΝ
10
10
20

71-77
ΕΣΧΝ
11
10
21

78+
ΕΣΧΝ
16
36
52

ΥΝΟΛΟ
42
60
102

Είδορ Υπηπεζιών και ζςσνόηηηα παποσήρ ηοςρ ζε απιθμό
ΞΖΟΔΠΗΑ
Αηνκηθή Θνηλσληθή
Πηήξημε
Θνηλσληθή Πηήξημε
Νηθνγέλεηαο
Λνζειεπηηθή Φξνληίδα
γηεηλή θαη θαζαξηόηεηα
νηθείαο
Αγνξέο εηδώλ πξώηεο
αλάγθεο
Φαγεηό - Πίηεζε

5
ΦΝΟΔΠ
ΔΒΓΝΚ.

2-4
ΦΝΟΔΠ
ΔΒΓΝΚ

1 ΦΝΟΑ
ΔΒΓΝΚ.

2 ΦΝΟΔΠ
ΚΖΛΗΑΗΑ

8

1

5
7

33

9

26

0
82

10

5

3

18

3
2

ΠΛΝΙΑ
ΑΡΝΚΥΛ/
ΞΖΟΔΠΗΑ

1 ΦΝΟΑ
5

7

6

εξςπηπεηούμενων

3
3

πνβνήζεζε
κεηαθηλήζεσλ
Ηαηξηθή Φξνληίδα
Φπζηνζεξαπεπηηθή
θξνληίδα
Ππλνδεία /
Γηακεζνιάβεζε κε
θνξείο
Θνηλσληθή
ζπλαλαζηξνθή
Δλεκέξσζε γηα παξνρέο
πνπ δηθαηνύληαη
Πύνολα

0
0
0

5

5
0

8

9

43

24

4
38

4

122

Λα ζεκεησζεί όηη από ηνλ Ηνύιην ηνπ 2021 κέρξη ζήκεξα, ην Ξξόγξακκα “Βνήζεηα ζην ζπίηη”
επηθνξηίζηεθε επηπιένλ ιόγσ ηεο παλδεκίαο

κε ηελ ζπλδξνκε ηνπ ζηνπο καη‟ οίκον

εμβολιαζμούρ ησλ πνιηηώλ, νη νπνίνη δπζθνιεύνληαλ λα κεηαβνύλ ζηα εκβνιηαζηηθά Θέληξα,
δηαζέηνληαο έλα εξγαδόκελν θη έλα απηνθίλεην γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ θιηκαθίνπ.

6. Θ.Γ.Α.Ξ.Α.μεΑ. Γήμος Πύπος -Δπμούποληρ
(Θέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Ξαηδηώλ θαη Αηόκσλ κε Αλαπεξία)
Κε ηελ 234/ 23.11.2020 (ΑΓΑ: ΤΓΠΙΥΖΝ-3Φ3) απόθαζε ηνπ Γ.Π. Πύξνπ Δξκνύπνιεο, εγθξίζεθε
ε κεηαθνξά ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ πξνγξάκκαηνο «Θέληξν Γεκηνπξγηθήο
Απαζρόιεζεο Ξαηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Γήκνπ Πύξνπ Δξκνύπνιεο» (ΘΓΑΞ ΚΔΑ),
πξνζσπηθνύ Η.Γ.Ν.Σ. πνπ απαζρνιείηαη ζε απηό,

θαη ηνπ

από ηελ Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία

«Ξνιπδύλακν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξαξέκβαζεο Λνκνύ Θπθιάδσλ», ζην Γήκν Πύξνπ Δξκνύπνιεο.

Ρν Θέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Ξαηδηώλ θαη Αηόκσλ κε Αλαπεξία- Θ.Γ.Α.Ξ.Α.κεΑ. Γήκνπ
Πύξνπ Δξκνύπνιεο είλαη δνκή θνηλσληθήο πξόλνηαο, ζηελ νπνία απαζρνινύληαη δεκηνπξγηθά παηδηά,
έθεβνη θαη ελήιηθεο κε θάζε είδνπο θηλεηηθή, λνεηηθή, αλαπηπμηαθή ή αηζζεηεξηαθή αλαπεξία, εθ
γελεηήο ή επίθηεηε, αθνινπζνύκελε ή κε από δεπηεξνγελείο παζήζεηο ή αλαπεξίεο, εμαηξνπκέλσλ
ησλ αηόκσλ κε ελεξγή ςπρηθή αλαπεξία ή κε επηιεπηηθέο θξίζεηο πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη κε
θαξκαθεπηηθή αγσγή, θαηά ην δηάζηεκα ηεο εκέξαο θαη γηα ηηο ώξεο πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ
αηόκσλ απηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο.
Από 1/9/2021

ν Γήκνο, αλέιαβε σο θνξέαο πινπνίεζεο,

ηε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο ε νπνία

εληάζζεηαη ( όρη απνθιεηζηηθά) ζηε ζπγρξεκαηνδνηνύκελε Γξάζε «Δλαξκόληζε Νηθνγελεηαθήο θαη
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ
Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» ΔΠΞΑ 2014-2020 ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο.

Ρν ΘΓΑΞκΔΑ

Γήκνπ Πύξνπ Δξκνύπνιεο, ζα ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ, ηνπ

Γξαθείνπ Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ, ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, ηεο
Γ/λζεο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ Ν.Δ.. ηνπ Γήκνπ.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηνπο 2021 παξαγκαηνπνηήζεθαλ δξάζεηο όπσο:

1.

Ρν Πεπηέκβξην 2021 πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθό εξγαζηήξην ΡΝ ANIMA SYROS γηα
άηνκα κε αλαπεξίεο ζηελ Ξαηδηθή Βηβιηνζήθε Δξκνύπνιεο. ΔΗΘ 12

2. Ρν Γεθέκβξην 2021 παξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ξιαηεία Κηανύιε έθζεζε ρεηξνπνίεησλ
δεκηνπξγηώλ ησλ παηδησλ ηνπ ΘΓΑΞ ΑΚΔΑ κε ηελ επθαηξία ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Ξαγθόζκηαο
Ζκέξαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία Δικ.18 ,19.

Β) Ρμήμα Ξαιδείαρ, Λεολαίαρ και Αθληηιζμού
Παο δηαβηβάδνπκε ηηο δξάζεηο θαζώο θαη ην έξγν πνπ επηηειείηαη ζην Αζιεηηθό Θέληξν ηνπ Γήκνπ
Πύξνπ – Δξκνύπνιεο.
Πθνπόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο Ξαηδείαο, Λενιαίαο θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ καο είλαη ε
πξνώζεζε θαη ξύζκηζε δεηεκάησλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε πξνώζεζε
ηεο Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαζώο θαη ησλ πξνγξακκάησλ Αζιεηηζκνύ, ε

δηνξγάλσζε αζιεηηθώλ

εθδειώζεσλ (αγώλεο, ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα) ζηελ αλάδεημε ησλ αμηώλ ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο, ζηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηηο πεγέο κέζσ ησλ βηβιηνζεθώλ, εμαζθαιίδνληαο
πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηελ έληαμε θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ.

Γραθείο Νεολαίας και Αθληηιζμού
Οη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα από 1-1-2021 έσο θαη 31-122021 είλαη νη εμήο:

1.

Σπλ δηνξγάλσζε
“Γξνκηθό δξώκελν
κε Οιπκπηνλίθεο”

2.

Σπλ δηνξγάλσζε
“Cyclades Regata”

3.

Σπλ δηνξγάλσζε
“Τνπξλνπά Τέλληο”

4.

Σπλ δηνξγάλσζε
“ηηκεηηθόο αγώλαο
πνδνζθαίξνπ εηο

Γήκνο Σύξνπ Δξκνύπνιεο
Διιεληθή
Γηαηξνθνινγηθή
Δηαηξεία
Γήκνο Σύξνπ –
Δξκνύπνιεο
“Ναπηηθόο όκηινο
Σύξνπ”
Πεξηθέξεηα
Ννηίνπ Αηθγαίνπ
Γήκνο Σύξνπ –
Δξκνύπνιεο,
Hotel lymbia

Αγώλεο
δξόκνπ,
εκεξίδα
ελεκέξσζεο

Πιαηεία
Δξκνύπνιεο
Έπαπιε
Τζηξνπηλά

Ιζηηνπινηθνο
Αγώλαο

Φνίληθαο
Σύξνο

Τνπξλνπά
ηέλληο

Γήκνο Σύξνπ –
Δξκνύπνιεο,
ΔΠΣ Κπθιάδσλ

Φηιηθόο
Αγώλαο
πνδνζθαίξνπ

Αζιεηηθέο
Δγθαηαζηάζεηο
Γήκνπ Σύξνπ
– Δξκνύπνιεο
θαη Hotel
Olymbia”
Γήπεδν
πνδνζθαίξνπ
ΔΠΣ

1ε
ρξνληά

70
ζπκκεηέρν
ληεο
πεξίπνπ

Ινύληνο
2021

25-28
Ινπλίνπ
2021

2η
τρονιά

150
ζπκκεηέρν
ληεο
πεξίπνπ

2-4
Ινπιίνπ
2021

60
ζπκκεηέρν
ληεο

3
Ινπιίνπ
2021

κλήκελ ηνπ Μ.
Βακβαθνύζε”

5.

Σπλ δηνξγάλσζε
“Γηεζλέο Φεζηηβάι
θηλεκαηνγξάθνπ
SIFF”
Σπλ δηνξγάλσζε
“Open Water”

6.

Σπλ δηνξγάλσζε
“Syros Trail
challenge”

Γήκνο Σύξνπ –
Δξκνύπνιεο,
SIFF

Γήκνο Σύξνπ –
Δξκνύπνιεο
“Aηαλαηαο
Σύξνπ”
Γήκνο ΣύξνπΔξκνύπνιεο,
Γξνκείο Σύξνπ
Πεξηθέξεηα
Ννηίνπ Αηγαίνπ
Τνπηθή Κνηλόηεηα
„Αλσ Σύξνπ

Βεηεξάλνη
Δζληθνύ
ΠεηξαηώοΒεηεξάλνη
ΔΠΣ
Κπθιάδσλ
Πξνβνιή
ηαηληώλ

Κνιπκβεηηθνί
αγώλεο
Γξνκηθόο
Αγώλαο

Κπθιάδσλ

Κνιπκβεηήξην
Αζιεηηθώλ
Δγθαηαζηάζεσ
λ Γήκνπ
Σύξνπ
Δξκνύπνιεο
Οξκνο Βάξεο

Άλσ Σύξνο
Πιαηεία
Μηανύιε

πεξίπνπ

9η
τρονιά

300
επηζθέπηεο
πεξίπνπ

24-25
Ινπιίνπ
2021

1η
τρονιά

80
αθλούμενοι
περίποσ

25-27
Μαίνπ
201

150
σσμμετέτον
τες περίποσ

9
Οθησβξίνπ
2021

EIK. 1-8 ΠΝΑ

Σηηο Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ καο θαηά ην πξναλαθεξόκελν
δηάζηεκα έγηλαλ νη εμήο ζπληεξήζεηο - εξγαζίεο:
1. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ εηδώλ πηζίλαο: πάγθνη αιιαγήο, ζράξα ππεξρείιηζεο
(5820,00 €)
2. Πξνκήζεηα πάγθσλ ηύπνπ πηθ ληθ γηα ηελ Παηδηθή Φαξά πνπ βξίζθεηε ζηηο
Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο Γ. Βηθέιαο (1720,00 €)
3. Πξνκήζεηα Αζιεηηθνύ Δμνπιηζκνύ: δίρηπ ηέληο, αληηαλεκηθό δίρηπ πξνζηαζίαο,
κπάιεο ηέληο (4137,00 €)
4. Πξνκήζεηα δηαθόξσλ εξγαιείσλ γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε κηθξό βιαβώλ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο 1476,84 €)
Γραθείο Παιδείας, Για Βίοσ Μάθηζης και προγραμμάηων
Τν Γξαθείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Πξνγξακκάησλ, κέζσ ηεο Γημοηικής
Δπιηροπής Παιδείας, κειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη γηα ηελ
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο Απηνηειέο Τκήκα Υπνζηήξημεο ΝΠΓΓ (Σρνιηθέο Δπηηξνπέο).
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2021 ε ΓΔΠ ζπλεδξίαζε 6 θνξέο.

Ο Γήκνο Σύξνπ – Δξκνύπνιεο, ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (δηά ηεο
Γεληθήο

Γξακκαηείαο

Δπαγγεικαηηθήο

Δθπαίδεπζεο,

Καηάξηηζεο

θαη

Γηά

Βίνπ

Μάζεζεο) θαη ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία
ηνπ Κένηροσ Γιά Βίοσ Μάθηζης, ζην νπνίν πινπνηνύληαη πξνγξάκκαηα Γεληθήο
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ κε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο Δζληθήο θαη Τνπηθήο Δκβέιεηαο.
Τν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό
Κνηλσληθό Τακείν) κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ
Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε».
Λόγσ ησλ πεξηνξηζηθώλ κέηξσλ γηα ηελ παλδεκία ην ΚΓΒΜ εμέδσζε Γειηίν Τύπνπ
γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ ζηηο 3/12/2021.
Πάρκο Κσκλοθοριακής Αγωγής
Τν

Πάξθν

Κπθινθνξηαθήο

Αγσγήο

ηνπ

Γήκνπ

Σύξνπ

-

Δξκνύπνιεο

έρεη

ζρεδηαζηεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ παηδηώλ ζε ζέκαηα θπθινθνξηαθήο
αγσγήο.
Ρν Γξαθείν Ξαηδείαο, Γηά Βίνπ Κάζεζεο θαη Ξξνγξακκάησλ ζπλεξγάδεηαη κε ηε Γ/λζε Κεηαθνξώλ
θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ, ηελ Γ/λζε Α/ζκίαο Δθπ/ζεο Λ. Θπθιάδσλ (Ρκήκα
Πρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ), θαζώο θαη κε ηηο Πρνιέο Νδεγώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη πινπνηεί
δξάζεηο ζην Ξάξθν Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο κε ζηόρν ηελ εθπαίδεπζε ησλ κηθξώλ καζεηώλ ζηελ
νδηθή αζθάιεηα θαη ηελ θπθινθνξηαθή αγσγή, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη λα
δηακνξθώζνπλ
Ξέξαλ

ησλ

ζσζηή
ζρνιείσλ

λννηξνπία
ηεο

Πύξνπ,

ζην

πεξπάηεκα

ππνδερόκαζηε

θαη

θαη
ζρνιεία

ζηελ
ησλ

γύξσ

νδήγεζε.
λεζηώλ

γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ηνπο. Ιόγσ ηεο παλδεκίαο θαη ησλ ζπλεπεηώλ απηήο, δελ πινπνηήζεθε
ην πξόγξακκα νδηθήο αγσγήο.
Νη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα από 1-1-2021 έσο θαη 31-12-2021 είλαη νη εμήο:

Σξήζε ηνπ ΞΘΑ από αζιεηή ΑΚΔΑ ηνπ Ξαλαζελαηθνύ ΑΝ σο ρώξνο πξνεηνηκαζίαο (πξνπόλεζεο) γηα
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα πνδειαζίαο (από Πεπηέκβξην 2021)
Σξήζε ηνπ ΞΘΑ σο πάξθνπ αλαςπρήο θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο (από 16 Ηνπλίνπ 2021)
Ξαξάιιεια ην ΞΘΑ επηζθέθηεθαλ ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ λεζηνύ ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ
γηα ηελ Νδηθή Αζθάιεηα.

Πην Ξάξθν Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο ηνπ Γήκνπ καο θαηά ην πξναλαθεξόκελν δηάζηεκα έγηλαλ νη εμήο
ζπληεξήζεηο - εξγαζίεο:

Θαιισπηζκόο ηνπ ρώξνπ θαη ζπληήξεζε θσηηζηηθώλ.
Ππλεξγαζία κε ηδηώηε θαη ρξήζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ, παξαπιεύξσο ηνπ ΞΘΑ σο ρώξνο ζηάζκεπζεο.
Ξαξάιιεια ε ππεξεζία πξνκεζεύηεθε θπζεηήξα γηα ηηο αλάγθεο θαζαξηζκνύ ηνπ Ξάξθνπ
Θπθινθνξηαθήο Αγσγήο (122,00 €)

Γραθείο βιβλιοθηκών και εικαζηικών Γραζηηριοηήηων
Ρν ραξαθηεξηζηηθό ηεο ρξνληάο πνπ πέξαζε είλαη νη ζπλζήθεο θνξσλνηνύ πνπ επεξέαζαλ ζε κεγάιν
βαζκό ηε ιεηηνπξγία καο ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο αλαγλώζηεο.
Ρν έξγν καο εζηίαζε ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πιηθνύ ηεο βηβιηνζήθεο.

Ζ ρξνληά μεθίλεζε κεηά από πξόηαζε ηεο εληεηαικέλεο ηεο βηβιηνζήθεο θ .Δηξήλεο Γξάθνπ κε ηελ
θνπή ηεο πίηαο ζην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο γηα ην πξνζσπηθό, ηνπο αλαγλώζηεο, ηε ιέζρε αλάγλσζεο,
ηνπο εζεινληέο θαη ηνπο θίινπο. Πθνπόο καο είλαη απηή ε ηδέα λα ζπλερηζηεί θαη λα θαζηεξσζεί.
ΔΗΘ. 10 ΞΛΑ

Πςλλογή:
Δκπινπηίζακε κε 782 λένπο ηίηινπο βηβιίσλ ηελ ηξέρνπζα ζπιινγή.
Νη εγγξαθέο ηνπ ειεθηξνληθνύ καο θαηαιόγνπ έθζαζαλ ηηο 19.887.``(Ξξνζηέζεθαλ 5.000 εγγξαθέο).
Δθκεηαιιεπόκελνη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δελ ππήξρε ειεύζεξε πξόζβαζε από ηνπο
αλαγλώζηεο ζηελ βηβιηνζήθε επηθεληξσζήθακε ζηελ θαιύηεξε ρσξνζέηεζε ηεο ζπιινγήο καο κε ηελ
πξνζζήθε βηβιηνζεθώλ, έηζη ώζηε ε πξόζβαζε ζηα ξάθηα λα είλαη θαηαλνεηή γηα ηνπο αλαγλώζηεο.

Δπαναηοποθεηήζαμε και ηαξιθεηήζαμε πεπίπος 16.872 βιβλία.
ΔΗΘ. 11 ΞΛΑ

Αλζνινγήζακε ηνλ γξαπηό Ρύπν, έλα επαίζζεην πιηθό από ηε θύζε ηνπ, πνπ ππεξέηεζε ηελ
πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο σο ηζηνξηθή πεγή.
Δςπεηηπιάζαμε ζςνολικά 231 ηόμοςρ (19ορ αι. - 20ορ αι.) εθημεπίδυν.
Όλα ηα παπαπάνυ ςλοποιήθηκαν, σάπη ζηην ςπεπάνθπυπη πποζπάθεια ηος πποζυπικού
ηηρ Βιβλιοθήκηρ πος με πολύ κόπο και μεπάκι καηόπθυζε να κάνει ηη ζςλλογή ηος
ςλικού, (παλαιό και νέο) θιλικό ζηο σπήζηη και ζηον επιζκέπηη.

Θεμαηικέρ δπάζειρ


Ηνύληνο, Ηνύιηνο, Πεπηέκβξηνο: δξάζεηο animation γηα παηδηά θη εθήβνπο από ην anima syros
ζηελ Ξαηδηθή βηβιηνζήθε.



Ηνύληνο, Ηνύιηνο: Θηλεκαηνγξαθηθό εξγαζηήξη κε ζέκα „‟νεαποί ππογπαμμαηιζηέρ
ηαινιών‟‟ κε ηίηιν ΄΄Ξπώηα Θαπέ΄΄ ζηελ Ξαηδηθή Βηβιηνζήθε ζε ζπλεξγαζία κε ην SIFF.



Ηνύληνο: Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαζηεξίσλ ξνκπνηηθήο “Syros OpenLab”
ζην ρώξν ηεο Ξαηδηθήο Βηβιηνζήθεο ΔΗΘ 12 ΞΛΑ

Κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκό ησλ 200 εηώλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 πξνβάιιακε κέζσ ησλ κέζσλ
θνηλσληθήο δηθηύσζεο βηβιηνγξαθία ζρεηηθά ζρεηηθή κε ηελ επαλάζηαζε.
Βιβλιοπαποςζιάζειρ:

Γεθέκβξηνο 2021: Ξαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Καξγαξίηαο Αιεμαλδξάθε “Ρα άηηηια”
“Ραμίδη ζηε κλήκε θαη ζηελ θαληαζία". Ρν 3ν Γπκλάζην Πύξνπ παξνπζίαζε ζηελ Ξαηδηθή Ββιηνζήθε
ην βηβιίν πνπ πξνέθπςε από ηελ εμειηθηηθή πνξεία δηεηνύο πξνγξάκκαηνο θηιαλαγλσζίαο θαη
δεκηνπξγηθήο γξαθήο ησλ καζεηώλ ηνπ.
ΔΗΘ 13 ΞΛΑ

Πςνεπγαζίερ


Ξαλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε



Γ.Α.Θ. λ. Θπθιάδσλ



Βηνκεραληθό Κνπζείν Δξκνππόιεσο



Θ.Γ.Α.Ξ ΚΔΑ Πύξνπ



Πρνιεία Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο



Πρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο



Δ.Δ.Δ.Δ.Θ Πύξνπ

7. Γημοηική Βιβλιοθήκη Σανίυν
Πηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ζε πνιηηηζηηθό επίπεδν ησλ αδειθνπνηεκέλσλ δήκσλ Σαλίσλ θαη
Δξκνύπνιεο έρεη πξνθύςεη αληίζηνηρα θαη ε ζπλεξγαζία ησλ βηβιηνζεθώλ.

Απνζηνιή από ηε βηβιηνζήθε Σαλίσλ, επηζθέθζεθε θαη μελαγήζεθε ζηε Γεκνηηθή καο
Βηβιηνζήθε κε ζθνπό ηελ ππνγξαθή “Ππκθώλνπ Ππλεξγαζίαο”.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο αληαιιάρζεθαλ δώξα .

Δκθέζειρ
3. Ζ έθζεζε ηνπ θ. Κηράιε Θατξε κε ηίηιν " Σαξηί θαη θαιακάξη: ηα εξγαιεία ηεο γξαθήο θαη ε
γξαπηή επηθνηλσλία ", είλαη πόινο έιμεο επηζθεπηώλ θαη καζεηώλ. Ρελ ;έθζεζε επηζθέθζεθε
θαη μελαγήζεθε ζε απηή από ηελ θα Γξάθνπ ν Ηλδόο πξέζβεο.

4. Δπεηεηαθή έθζεζε “Κηα πόιε γελληέηαη” κε αθνξκή ηηο δξάζεηο γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ 200
ρξόλσλ από ηελ θήξπμε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο, ε
νπνία πεξηιακβάλεη

θαηά θύξην ιόγν

πιηθό ηεο βηβιηνζήθεο

(έληππα θαη αληηθείκελα),

έγγξαθα από ην αξρείν ηνπ Γήκνπ Άλσ Πύξνπ θαζώο θαη πιηθό από ηε ζπιινγή ηνπ
Γνκέληθνπ Παγθηλέηνπ. .
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έθζεζεο δεκηνπξγήζεθε νπηηθνπαζηηθό πιηθό.
Π΄απηό ην πιηθό πξνζηέζεθε θαη ην πόλεκα ηεο θαο Γξάθνπ κε ηηο νξνθνγξαθίεο ζπηηηώλ ηεο
Δξκνύπνιεο πνπ απεηθνλίδνπλ ήξσεο ηνπ 1821.

Ξαιδική Βιβλιοθήκη


Δπαλαιεηηνπξγία Ξαηδηθήο Βηβιηνζήθεο
Θαηαθέξακε, λα ιεηηνπξγήζεη ε Ξαηδηθή Βηβιηνζήθε κε ζηαζεξό απνγεπκαηηλό σξάξην, βάζεη
πάληα ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθώλ, σο έλαο ρώξνο αλάγλσζεο. Ρα παηδηά κπνξνύλ είηε λα
δηαβάζνπλ θάπνην βηβιίν από ηε ζπιινγή ηεο, είηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ρώξν σο
αλαγλσζηήξην αμηνπνηώληαο ην ρξόλν αλάκεζα ζηα καζήκαηά ηνπο, κειεηώληαο θαη
πξνεηνηκάδνληαο ηηο εξγαζίεο ηνπο.



Δπίζεο ν ρώξνο θηινμελεί ηηο δξάζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο όπσο παξνπζηάζεηο βηβιίσλ, δξάζεηο γηα
παηδηά θ.ά.

Δκδόζειρ



Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα θάλνπκε ζηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θ. Ινύθνπ, κε ηίηιν
“Ρππνγξαθία θαη ηππνγξάθνη ζηελ Δξκνύπνιε ηεο Πύξνπ 19νο -20όο αη.” . Πην πόλεκα απηό
πεξηγξάθεηαη ε αθκή ηεο ζπξηαλήο ηππνγξαθίαο, αθκή παξάιιειε κε ηελ νηθνλνκηθή άλζεζε
ηεο Δξκνύπνιεο, αιιά θαη αξγόηεξα ζηελ παξαθκή ηεο. Ρελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ζα ηελ
πξαγκαηνπνηήζνπκε ην θαινθαίξη ηνπ 22.

Πηόσοι


Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ καο,

ςεθηνπνηώληαο ηνλ ηύπν ηνπ 19νπ αη., θαη

απηνκαηνπνηώληαο ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγλσζηώλ θαη ελεκεξώλνληαο ηνλ on line
θαηάινγό καο.


Ππιινγή πιηθνύ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη εκπινπηηζκόο ηνπ ζρεηηθνύ αξρείνπ
καο.



Ξνιηηηζηηθέο , κνξθσηηθέο εθδειώζεηο ζε ζρέζε κε ην βηβιίν.



Ππλεξγαζία κε πνιηηηζηηθνύο θη εθπαηδεπηηθνύο θνξείο



Νξγάλσζε Ξαηδηθήο Βηβιηνζήθεο



Πηειέρσζε ηεο Βηβιηνζήθεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό

Ζ Βιβλιοθήκη

θα πποζπαθήζει και ηην καινούπια σπονιά να διαδπαμαηίζει και να

ενιζσύζει ηο πόλο ηηρ υρ θεζμού μάθηζηρ παιδείαρ και πληποθόπηζηρ αλλά και υρ σώπος
πος θςλάζζεηαι η έκθπαζη ηηρ δημιοςπγικήρ θανηαζίαρ και ζκέτηρ ηος ανθπώπος ζηον
οποίο ο καθέναρ έσει ελεύθεπη ππόζβαζη.

Ξαξάιιεια εηζεγεζήθακε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο θ.θ. Δ.
Γξάθνπ θαη Η Βξνύηζε ηελ έληαμε ζην πξόγξακκα Ρξίηζεο, ηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ εθζπρξνληζκό ησλ
ππεξεζηώλ ηνπ Ρκήκηνο.


Ξεξί έληαμεο ζην Ξξόγξακκα Ρξίηζεο (ΑΡ10) Ππληήξεζε Γεκνηηθώλ Αλνηρηώλ Σώξσλ
Άζιεζεο) “ηη ζςνηήπηζη ηυν ηεζζάπυν εξυηεπικών γηπέδυν ηένιρ ηυν Αθληηικών
Δγκαηαζηάζευν “Γ. Βικέλαρ” καθώρ και ηον πεπιβάλλονηα σώπο αςηών, ηος Γήμος
Πύπος Δπμούποληρ”



Ξεξί έληαμεο ζην Ξξόγξακκα Ρξίηζεο (ΑΡ10) γηα ηηο αλάγθεο εθζπγρξνληζκνύ ηνπ Ρκήκαηνο
Ξαηδείαο, Λενιαίαο & Αζιεηηζκνύ ”Πςνηήπηζη και επιζκεςή ζσολικών κηιπίυν &
αύλειυν σώπυν”



Ξεξί έληαμεο ζην Ξξόγξακκα Ρξίηζεο (ΑΡ14) γηα ηηο αλάγθεο εθζπγρξνληζκνύ ηνπ Ρκήκαηνο
Ξαηδείαο, Λενιαίαο & Αζιεηηζκνύ “Ξαιδεία, Ξολιηιζμόρ, Ροςπιζμόρ και Αθληηιζμόρ Κελέηη οπγάνυζηρ Γημοηικήρ Βιβλιοθήκηρ »



Ξεξί έληαμεο ζην Ξξόγξακκα Ρξίηζεο (ΑΡ08) γηα ηηο αλάγθεο εθζπγρξνληζκνύ ηνπ Ρκήκαηνο
Ξαηδείαο, Λενιαίαο & Αζιεηηζκνύ “«Smart cities, εςθςείρ εθαπμογέρ, ζςζηήμαηα και
πλαηθόπμερ για ηην αζθάλεια, ςγεία – ππόνοια, ηλεκηπονική διακςβέπνηζη,
εκπαίδεςζη - πολιηιζμό – ηοςπιζμό και πεπιβάλλον, δπάζειρ και μέηπα πολιηικήρ
πποζηαζίαρ, πποζηαζίαρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ και ηος πληθςζμού από ηην
εξάπλυζη ηηρ πανδημίαρ ηος κοπυνοφού COVID-19»

Γ) Ρμήμα Ξαιδικών-Βπεθονηπιακών Πηαθμών
Έκθεζη Ξεππαγμένυν για ηα ζσολικό έηορ 2020-2021
Πηελ Δξκνύπνιε ιεηηνπξγνύλ : έλαο (1) Βξεθηθόο θαη δύν (2) Ξαηδηθνί Πηαζκνί, νη νπνίνη
έρνπλ εληαρζεί ζην Γήκν κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ Νξγαληζκνύ Ξαηδείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.
Πην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ Ξξνγξάκκαηνο «Δλαξκόληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο»
ΔΠΞΑ 2007-2013, πνπ πινπνηείηαη από ηελ ΔΔΡΑΑ Α.Δ. ιεηηνπξγεί έλαο Ξαηδηθόο Πηαζκόο ζηε ζέζε
Βήζζαο.
Ρν ζρνιηθό έηνο 2020-2021 ζπγθξνηήζεθαλ ηα εμήο ηκήκαηα :
α) Γύν (2) ζηνλ Ξαηδηθό Πηαζκό ΘΚ Δξκνύπνιεο, κε ζύλνιν λεπίσλ 33, ειηθίαο από 2 ½ εηώλ έσο
ηελ είζνδό ηνπο ζην λεπηαγσγείν.
β) Έλα (1) ζηνλ Ξαηδηθό Πηαζκό

Σ. Πκύξλεο - Μεξόθακπνο Δξκνύπνιεο, κε ζύλνιν λεπίσλ 15,

ειηθίαο από 2 ½ εηώλ έσο ηελ είζνδό ηνπο ζην λεπηαγσγείν.
γ) Γύν (2) ζηνλ Βξεθηθό Πηαζκό Δξκνύπνιεο (Σ. Πκύξλεο - Μεξόθακπνο) κε ζύλνιν βξεθώλ 19,
ειηθίαο 18 κελώλ έσο 2 ½ εηώλ.
δ) Έλα (1) ζηνλ Ξαηδηθό Πηαζκό Βήζζα, κε ζύλνιν λεπίσλ 13, ειηθίαο από 2 ½ εηώλ έσο ηελ είζνδό
ηνπο ζην λεπηαγσγείν.
Ππλνιηθά θηινμελήζεθαλ 80 παηδηά, εθ ησλ νπνίσλ 39 (27 λήπηα θαη 12 βξέθε) ζην πιαίζην ηεο
δξάζεο «Δναπμόνιζη Νικογενειακήρ και Δπαγγελμαηικήρ Ευήρ – Έηοςρ 2020-2021» Ξπόζκληζη με απιθμ. 9549/16-07-2020 θαζώο θαη 7 (4 λήπηα θαη 3 βξέθε) ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο Νικονομικήρ Πηήπιξηρ Νικογενειών με Ξαιδιά Ξποζσολικήρ Ζλικίαρ –
Ξπόζκληζη με απιθμ 11693/03-09-2020. Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο ελ ιόγσ δξάζεο κε ηελ
ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ ΔΔΡΑΑ ΑΔ γηα ηελ έληαμε θαη ζπκκεηνρή ζην
πξόγξακκα θαη γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκώλ, πξαγκαηνπνηήζεθε από ηε Γηεύζπλζε Θνηλσληθήο

Ξξνζηαζίαο, Ξαηδείαο & Αζιεηηζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα από ην Ρκήκα Ξαηδηθώλ – Βξεθνλεπηαθώλ
Πηαζκώλ.
Νικονομικά ζηοισεία :
Ρα έζνδα ησλ Ξαηδηθώλ Πηαζκώλ αλήιζαλ θαηά πξνζέγγηζε ζην πνζό ησλ 121.374 €
Αλαιπηηθά:
Έζνδα από ηε δξάζε «Δλαξκόληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο θαη ην πξόγξακκα
Νηθνλνκηθήο Πηήξημεο Νηθνγελεηώλ κε Ξαηδηά Ξξνζρνιηθήο Ζιηθίαο– Έηνπο 2020-2021» : 108.414 €
Έζνδα από ηελ κεληαία νηθνλνκηθή εηζθνξά γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ : 12.960 €
Ρν ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο 2021 -2022 ζε ζύλνιν 89 εγγεγξακκέλσλ παηδηώλ (47 εληόο θαη 42
εθηόο ΔΠΞΑ) αλακέλεηαη ηα έζνδα ησλ Ξαηδηθώλ Πηαζκώλ λα αλέιζνπλ ζην πνζό ησλ 120.497,28
€. Αλαιπηηθά:


108.037,28€ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκόληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο
Εσήο» 2020-2021, ππόζκληζη με απιθμ. ππυη.

9033/16-07-2021 θαη ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο

παηδηά

Νηθνλνκηθήο

Πηήξημεο

Νηθνγελεηώλ

κε

πξνζρνιηθήο

ειηθίαο,

ππόζκληζη με απιθμ. ππυη. 10083/31-7-2021.
 12.460 € από ηελ κεληαία νηθνλνκηθή εηζθνξά γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ.

Νη Ξαηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί ηνπ Γήκνπ Πύξνπ - Δξκνύπνιεο είλαη θπξίαξρνη ρώξνη
αγσγήο θαη αζθαινύο δηακνλήο γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Πθνπόο ηνπο είλαη:
Λα παξέρνπλ εληαία πξνζρνιηθή αγσγή ζύκθσλα κε ηα πιένλ ζύγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα.
Λα βνεζνύλ ηα παηδηά λα αλαπηπρζνύλ νιόπιεπξα, ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη
θνηλσληθά θαη λα ηα πξνεηνηκάδνπλ γηα ηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο από ην νηθνγελεηαθό ζην ζρνιηθό
πεξηβάιινλ.
Λα εμαιείςνπλ, θαηά ην δπλαηόλ, ηηο δηαθνξέο πνπ ηπρόλ πξνθύπηνπλ από ην πνιηηηζκηθό,
νηθνλνκηθό θαη κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο.
Λα εμππεξεηνύλ ηνπο γνλείο, θπξίσο ηνπο εξγαδνκέλνπο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη
παξάιιεια λα ηνπο επαηζζεηνπνηνύλ ζε ζέκαηα ζύγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο.
Λα παξέρνπλ εκεξεζία δηαηξνθή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά πνπ θηινμελνύλ, ηεξώληαο ηνπο θαλόλεο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
Πην πιαίζην απηό πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο – δξαζηεξηόηεηεο νη
νπνίεο πινπνηήζεθαλ απζηεξά ζηνλ ρώξν ησλ Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ ιόγσ ηεο ιήςεο κέηξσλ
πξόιεςεο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο εμάπισζεο ηνπ COVID-19 θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο.
Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί όηη ππήξμε άξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ έκπεηξνπ θαη εηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνύ θαη ηνπ Ππιιόγνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκόλσλ.
Θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021, ε παηδίαηξνο θ. Κάξζα Παξίδνπ ζηηο 10-9-2020 αλάιαβε κε
απεπζείαο αλάζεζε ηελ ππνρξέσζε ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο πγείαο ησλ βξεθώλ θαη λεπίσλ, ε νπνία

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 (Ηαηξηθή Ξαξαθνινύζεζε) ηνπ Ξξόηππνπ Θαλνληζκνύ Ιεηηνπξγίαο Ξαηδηθώλ
θαη Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ (ΦΔΘ 4249/ η.Β΄/05-12-2017).
Ρέινο θαηά ηηο πεξηόδνπο από 16-11-2020 έσο 10-01-2021 θαη από 16-3-2021 έσο 16-5-2021
ζην πιαίζην ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ,
νη Ξαηδηθνί Πηαζκνί ηέζεθαλ ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο. Ξέξαλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο
δηαζηήκαηνο κε ηελ 56/2021 Απόθαζη Γημάπσος ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξαηδηθνύ Πηαζκνύ
(Θ. Καξνύιε ) από5-3-2021 έσο 19-3- 2021, ιόγσ επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο γνλέα.
ΔΗΘ 1-7 ΞΠ

