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Η ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικού προφίλ
του Δήμου Αμαρουσίου αποτελεί προτεραιότητα.
Κεντρική στρατηγική μας επιλογή, είναι να στηρίξουμε
στην πράξη κάθε πολίτη που έχει πραγματική ανάγκη.
Γι’ αυτό καταρχήν αναπτύσσουμε δράσεις και
πρωτοβουλίες, που ενισχύουν τις κοινωνικές
υποδομές της πόλης μας.
Παράλληλα όμως, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής
μέριμνας.
Δίνουμε έμφαση στην ενημέρωση και την πρόληψη
της υγείας.
Επενδύουμε στην ενίσχυση του εθελοντικού
κινήματος.
Στηρίζουμε στην πράξη την προσπάθεια της
εργαζόμενης μητέρας.
Διευκολύνουμε την καθημερινότητα αυτών που μας
μεγάλωσαν.
Επενδύουμε στη νέα γενιά της πόλης μας, μέσα από
την προώθηση του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.
Διεκδικούμε νέους ρόλους για την Αυτοδιοίκηση,
προκειμένου να βρισκόμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο
μας καθημερινά, με ευαισθησία και πραγματικό
ενδιαφέρον.
Με έργο, δράσεις και καθημερινές πρωτοβουλίες,
βάζουμε ισχυρές βάσεις για να ξανακάνουμε το
Μαρούσι ανθρώπινη πόλη.
Να δημιουργήσουμε ένα Δήμο ισχυρό και ανθρώπινο,
κοντά στον πολίτη.

Γιώργος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου
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Στήριξη στην οικογένεια
Ο Δήμος Αμαρουσίου αναγνωρίζοντας τις πραγματικές
ανάγκες κάθε οικογένειας της πόλης, ιδιαίτερα κάθε
εργαζόμενης μητέρας, αναλαμβάνει ουσιαστικές
πρωτοβουλίες που κάνουν την καθημερινότητά τους
καλύτερη και ευκολότερη.
•

Περισσότερα από 1.000 παιδιά φιλοξενούνται
στους 13 Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς μας
Σταθμούς, στους οποίους προσφέρουμε
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με πολύ
χαμηλά τροφεία.

•

Λειτουργήσαμε 4 νέους Δημοτικούς
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (Κέντρο,
Ανάβρυτα, Σωρός, Στούντιο Άλφα) κι είμαστε
έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κατασκευή ακόμη
2 (σε Άνω Ψαλίδι και Κοκκινιά).

•

Αναμορφώνονται οι παιδικές χαρές σε
όλες τις γειτονιές, για να έχουν οι οικογένειες
δημιουργικές διεξόδους για τη ψυχαγωγία των
παιδιών τους, σε συνθήκες ασφάλειας.

•

Με τη μηδενική αύξηση των δημοτικών
τελών για όλα τα νοικοκυριά της πόλης μας,
την πλήρη απαλλαγή από πληρωμή τελών των
απόρων και των πολύτεκνων οικογενειών,
καθώς και τη μείωση κατά 50% των τελών
που πληρώνουν οι τρίτεκνες οικογένειες,
στηρίζουμε πραγματικά το εισόδημα κάθε
οικογένειας του Αμαρουσίου.

•

Περισσότερα από 250 παιδιά οικογενειών
της πόλης φιλοξενήθηκαν σε παιδικές
κατασκηνώσεις, με δαπάνη του Δήμου.
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Μοναδικές υπηρεσίες υγείας
Ο Δήμος Αμαρουσίου αξιοποιεί τα μέσα και τις
υποδομές που διαθέτει, για να προσφέρει στους
πολίτες αλλά και τους εργαζόμενους του, μοναδικές
υπηρεσίες υγείας.
•

Προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας και πρόληψης
από το Δημοτικό Πολυιατρείο, έχοντας στη
διάθεση των πολιτών εθελοντές γιατρούς, σε
όλες τις ειδικότητες.

•

Διοργανώνονται στο Δήμο Αμαρουσίου δεκάδες
εκδηλώσεις και ομιλίες ενημέρωσης του
πληθυσμού, σε ζητήματα που αφορούν την
πρόληψη της υγείας.

•

Λειτουργεί ιατρείο σκολίωσης- κύφωσης,
οστεοπόρωσης και συμβουλευτικής
διακοπής καπνίσματος

•

Διοργανώνουμε δύο φορές το χρόνο
εθελοντική αιμοδοσία και λειτουργεί
δημοτική τράπεζα αίματος.

•

Περισσότεροι από 11.000 συμπολίτες
μας, έχουν εξυπηρετηθεί από το Δημοτικό
Πολυιατρείο.

•

•

Έχουμε θέσει στη διάθεση των πολιτών
ένα πλήρως εξοπλισμένο το Δημοτικό μας
Ασθενοφόρο, το οποίο έχει πραγματοποιήσει
σε 26 μήνες, 1.500 διακομιδές.

Επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχίατροι,
παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί) προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες
σε εκατοντάδες συμπολίτες μας μέσα από τη
λειτουργία του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης.

•

Δίνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υγεία
των εργαζομένων μας. Στο πλαίσιο αυτό
προχωρήσαμε στην πρόσληψη γιατρού
εργασίας και τεχνικού ασφαλείας.

•

Σε συνεργασία με μεγάλο ιδιωτικό Όμιλο
Υγείας, προσφέρουμε δωρεάν στους
εργαζόμενους του Δήμου μας, ιατρικές
επισκέψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες και
ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας.

•

•

Υλοποιούμε στοχευμένα προγράμματα
ιατρικής πρόληψης σε μαθητές σχολείων
της πόλης (μέτρηση οπτικής οξύτητας,
οδοντιατρικός έλεγχος, πρόληψη της παιδικής
παχυσαρκίας).
Όλοι οι μαθητές των Νηπιαγωγείων και
Δημοτικών Σχολείων, καθώς και τα παιδιά που
φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς, ασφαλίζονται με δαπάνη του
Δήμου, για τον κίνδυνο ατυχήματος κατά την
προσέλευση , παραμονή και αποχώρηση τους
από το σχολείο ή το σταθμό.
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Κοντά σε αυτούς που μας μεγάλωσαν
Στηρίζουμε στην πράξη αυτούς που μας μεγάλωσαν
και υλοποιούμε για όλους τους συμπολίτες μας που
ανήκουν στην Τρίτη Ηλικία, προγράμματα κοινωνικής
μέριμνας και φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό:
•

•

Δημιουργήσαμε ένα νέο ΚΑΠΗ στο
Πολύδροσο. Και είμαστε έτοιμοι σύντομα
να προσθέσουμε ακόμη ένα, στην Αγία
Φιλοθέη.
Στα ΚΑΠΗ του Δήμου γίνεται
συνταγογράφηση των φαρμάκων για τα
μέλη.

•

Παρέχουμε πρωτοβάθμια νοσηλευτική
φροντίδα (μέτρηση πίεσης και σακχάρου,
εμβολιασμοί, κλπ.).

•

Εξοπλίσαμε το ΚΑΠΗ με σύγχρονο εξοπλισμό,
που μας επιτρέπει να προσφέρουμε
στα μέλη του και δωρεάν υπηρεσίες
φυσιοθεραπευτή.

•

Σε ανήμπορους συμπολίτες μας προσφέρουμε
και κατ’ οίκον υπηρεσίες.

•

Κάθε χρόνο διοργανώνουμε εκδρομές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, για τα μέλη του
ΚΑΠΗ.

•

Εκατοντάδες μέλη του ΚΑΠΗ συμμετέχουν
σε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.

•

Μέσα στα ΚΑΠΗ, λειτουργούν 14
διαφορετικές ομάδες, σε διάφορα
αντικείμενα ενδιαφέροντος όσον αφορά την
ψυχαγωγία και τη δημιουργική απασχόληση.
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Δράσεις κοινωνικής υποστήριξης
•

Συγκροτήσαμε Ταμείο Αλληλεγγύης για τους
απόρους, με στόχο την εισοδηματική ενίσχυση
και την κοινωνική τους προστασία.

•

Περισσότερες από 250 οικογένειες
επιδοτούνται προνοιακά από το Δήμο.

•

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης του Δήμου,
συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις της πόλης οι
οποίες μας διαθέτουν προϊόντα τους, τα οποία
μοιράζουμε σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

•

Υλοποιούμε προγράμματα Κοινωνικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για μετανάστες,
μονογοικές οικογένειες, κλπ.

•

Με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι,
στηρίζουμε καθημερινά δεκάδες οικογένειες
και ανήμπορους συμπολίτες μας.

•

Παρέχουμε ενημέρωση για πάσης φύσεως
προνοιακά θέματα, καθώς και συμβουλευτική
υποστήριξη.

•

Σε συνεργασία με επιχειρήσεις της πόλης μας
παιδιά άπορων οικογενειών παρακολουθούν
δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών, Η/Υ,
αθλητικά προγράμματα, κ.λ.π. Ενώ διαθέτουμε
και δωρεάν σχολικά είδη.

•

Καθημερινά προσφέρουμε σε περίπου 50
συμπολίτες μας «Γεύμα Αγάπης».

•

Διοργανώνουμε 2 φορές το χρόνο
(Χριστούγεννα και Πάσχα) γεύμα αγάπης
για όλους τους άπορους συμπολίτες μας και
τους μοιράζουμε δωρεάν τρόφιμα και είδη
άμεσης ανάγκης. Εκδώσαμε Οδηγό «Στήριξης
Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων», με στόχο τη
διευκόλυνσή και την εύκολη πρόσβαση τους σε
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

•

Λειτουργεί Κοινωνικό Παντοπωλείο για
να καλύπτει σημαντικές ανάγκες άπορων
οικογενειών της πόλης.

•

Δημιουργούμε το Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), ώστε παιδιά και νέοι με
πολλαπλές αναπηρίες να βρίσκουν διεξόδους
δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής
ένταξης, αλλά και να στηρίζονται οι οικογένειες
τους.

•

Λειτουργεί στο Δήμο Γραφείο Ενημέρωσης
Ατόμων με Αναπηρία, σε συνεργασία με
εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αναπήρων.

•

Με τη λειτουργία του Γραφείου Παροχής
Κοινωνικών Υπηρεσιών, επιδιώκουμε τη
διασύνδεση με την αγορά εργασίας των
εξυπηρετούμενων.

•

Παρέχουμε σεμινάρια συμβουλευτικής σε
γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές.
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Εθελοντισμός, πράξη ευθύνης
O εθελοντισμός αποτελεί κορυφαία πράξη
ανάδειξης της αγάπης και του σεβασμού προς
το συνάνθρωπο μας. Ο Δήμος Αμαρουσίου
αναπτύσσει δράσεις και συνεργασίες για να
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικές
δραστηριότητες.
•

•
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Αναδεικνύουμε τον εθελοντισμό σε εργαλείο
του Δήμου Αμαρουσίου για τη δημιουργία
μιας ισχυρής κοινωνίας αλληλεγγύης ,
δημιουργώντας το Γραφείο Εθελοντισμού.
Διοργανώθηκε στο Μαρούσι το 1Ο Συνέδριο
για τον Εθελοντισμό στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, μέσα από το οποίο προβλήθηκε
η θετική συμβολή του θεσμού στην προώθηση
του εθελοντισμού.

•

Συνεργαζόμαστε και στηρίζουμε το
έργο συλλόγων και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, που με την εθελοντική τους
δράση στηρίζουν κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

•

Διαθέτουμε σημαντικό δίκτυο εθελοντών
γιατρών, οι οποίο προσφέρουν αφιλοκερδώς
τις υπηρεσίες τους στα προγράμματα
πρόληψης και το Δημοτικό μας Πολυιατρείο.

•

Περισσότεροι από 200 εθελοντές αιμοδότες
ενισχύουν τη δημοτική τράπεζα αίματος.

•

Διοργανώσαμε αποστολές ανθρωπιστικής
βοήθειας στους πυροπαθείς της
Πελοποννήσου και της Εύβοιας, στους
σεισμόπληκτους της Ακουίλα, στο Κέντρο
Προσφύγων της Σάμου, στη Νις , κλπ

•

Συμμετείχαμε σε εθελοντικές δράσεις
αναδάσωσης και προστασίας του
περιβάλλοντος.

Η νέα γενιά μπροστά
Ο Δήμος Αμαρουσίου επενδύει στο μέλλον της
πόλης, τη νέα γενιά. Ακούμε τη γνώμη τους. Με το
έργο και τις δράσεις μας προσφέρουμε στους νέους
πολλές και ποιοτικές επιλογές στον αθλητισμό, τον
πολιτισμό και την ψυχαγωγία.
•

Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων λειτουργεί σαν
συμβουλευτικό όργανο του Δήμου.

•

Υλοποιούμε πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών
και νέων ηλικίας 8 - 25 ετών από τον απόδημο
ελληνισμό, έχοντας φιλοξενήσει μέχρι σήμερα
περισσότερα από 300 νέους.

•

•

Με τη λειτουργία της Βορέειου Δημοτικής
Βιβλιοθήκης αναδεικνύουμε το Μαρούσι σε
φάρο πολιτιστικής ανάπτυξης και προσφέρουμε
στους νέους ένα φιλόξενο στέκι για την
πνευματική τους καλλιέργεια.
Οι μαθητές της πόλης μας έχουν την ευκαιρία
να ενισχύσουν τις γνώσεις τους μέσα από την
επίσκεψή τους σε ένα από τα πολλά Μουσεία
που διαθέτει το Μαρούσι.

•

Για πρώτη φορά βραβεύτηκαν από το Δήμο οι
μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

•

Μέσα από τα προγράμματα του Κέντρου
Τέχνης και Πολιτισμού και το Δημοτικό
μας Ωδείο, εκατοντάδες νέοι συμμετέχουν
σε προγράμματα πολιτισμού και ενισχύουν τις
γνώσεις και δεξιότητές τους.

•

Με τη διοργάνωση σημαντικών πολιτιστικών
εκδηλώσεων με σημαντικούς καλλιτέχνες,
δώσαμε την ευκαιρία σε χιλιάδες νέους της
πόλης μας να ψυχαγωγηθούν.

•

Περισσότεροι από 3.500 συμπολίτες μας,
στην πλειοψηφία τους νέοι, συμμετέχουν στα
αθλητικά προγράμματα του Δήμου.

•

Περισσότερα από 1200 παιδιά συμμετέχουν
κάθε χρόνο στα καλοκαιρινά αθλητικά camps
του Δήμου.

•

Υλοποιούμε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στα Δημόσια Δημοτικά, Γυμνάσια
και Λύκεια της πόλης.

•

Διοργανώνουμε αθλητικές δραστηριότητες με
μαθητές όπως τοξοβολία, δενδροαναρρίχηση,
σχοινοδιαπέραση και πεζοπορία, στο Δάσος
Συγγρού και στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας.
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Δήμος Αμαρουσίου
Δήμος Ανθρωπιάς & Αλληλεγγύης

www.maroussi.gr

Βασ. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα, 15124, Μαρούσι
τηλ.: 2108760000, 2108760001

