
Π.Ο.Υ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
22η Συνάντηση Εργασίας, Μαρούσι 20 Σεπτεμβρίου 2019 

  

  
Δήμος ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ, 

Υγιής Πόλη 

  

  

 Δήμητρα Παπαγεωργίου, ψυχολόγος 

  Συντονίστρια ΕΔΔΥΠΠΥ για το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου,  

 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ 

  



Κριτήρια Π.Ο.Υ  

 Πολιτικός Υπεύθυνος: Ντένια Λουκάκη, Εντεταλμένη Δημοτική 
Σύμβουλος, Πρόεδρος ΔΟΠΑΚΑ 

 Συντονιστής: Παπαγεωργίου Δήμητρα, ψυχολόγος,                      
Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας 

 Συντονιστική Επιτροπή: ναι 

  Αριθμός μελών: 9 

  Σύνθεση: Πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη από όλες τις δομές 
του Δήμου 

 Συμμετοχή σε Συναντήσεις Εργασίας και Ετήσιο Συνέδριο: ναι 

 Συμμετοχή σε Όργανα του Δικτύου: Συμμετοχή στην 
Επιστημονική Επιτροπή ΕΔΔΥΠΠΥ 



Συμμετοχή σε δράσεις του Δικτύου 

•Μαστογραφίες απόρων και ανασφάλιστων γυναικών 

•Πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου 

•Εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ  

•Μέτρηση οστικής πυκνότητας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης 

•Πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ. 

•Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης οργανώθηκε  περιβαλλοντικός καθαρισμός 
στις ακτές του Ιλισσού σε Συνεργασία με το Ε.Δ.Υ.Π.Π.Υ. και τη Μ.Κ.Ο. «Μεσόγειος SOS»  

•«WATERSAVE - εξοικονόμηση νερού στο σχολείο» σε σχολεία του Δήμου 

•Συμμετοχή κοινωνικού φαρμακείου στο πρόγραμμα GIVMED 

•  Συμβουλευτικός Σταθμός  για την άνοια, επιμόρφωση προσωπικού για τη στελέχωση του 
Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια 

•  Ενέργειες για τη δημιουργία του προφίλ υγείας της πόλης σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ  

•συμμετοχή σε  διεθνές συνέδριο ΠΟΥ  Υγιών Πόλεων και σε ετήσια συνέδρια του Δικτύου  

•Διοργάνωση ομιλιών και ημερίδων για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών 

 

 

 



 
Δράσεις προαγωγής υγείας και ψυχικής υγείας σε συνεργασία με διάφορους φορείς,  



Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι  

 Προφίλ Υγείας: πρόθεση Δημοτικής Αρχής για 
υλοποίηση στο επόμενο διάστημα. 

 Επιχειρησιακό Σχέδιο: ναι  

 Ετήσιο και τετραετές που περιλαμβάνει δράσεις 
για την υγεία, την κοινωνική προστασία, το 
περιβάλλον κλπ 



Διατομεακή Συνεργασία  

 Δράσεις προαγωγής υγείας 

 Δράσεις περιβάλλοντος-πολεοδομίας  

 Δράσεις κοινωνικής πολιτικής και καταπολέμησης της 
φτώχειας 

 Δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού  

 Εθελοντισμός 

 φεστιβάλ πόλης κ.α. 

Υλοποίηση Αρχών Συμφώνου Δημάρχων 

  



Συμμετοχή της Κοινότητας  
 Εθελοντισμός  

 Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού 

  Μαθητικό Φεστιβάλ 

 Δράσεις πολιτισμού  

  Δράσεις αθλητισμού 

Δράσεις προαγωγής υγείας 

 Επιτροπές διαβούλευσης 

 

Επιτροπή ποιότητας ζωής  

Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης        
Παραβατικότητας 

  Επιτροπή Ισότητας των Φύλων,  

 Σωματεία 

 Αιμοδοσία 

Μαζικός αθλητισμός 

Φεστιβάλ πόλης 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δράσεις προγράμματα  



Υγιής Τρίτη Ηλικία 
 

2 ΚΑΠΗ, με εκατοντάδες ενεργά 
μέλη  με προγράμματα χορωδίας, 
χορού, γυμναστικής, 
φυσικοθεραπείας και 
εργοθεραπείας, χειροτεχνίας, 
περιπάτων κ.α. 

 Συμβουλευτικός σταθμός για την 
άνοια (πρόκειται να λειτουργήσει 
το φθινόπωρο 2019) 



 

   Απευθύνεται  σε  μη  αυτοεξυπηρετούμενους  πολίτες,  
ηλικιωμένους,  άτομα  με  αναπηρίες,  που  διαβιούν  
μόνοι  τους  δίνοντας  προτεραιότητα  σε  αυτούς  που  το  
εισόδημά  τους  δεν  τους  επιτρέπει  να  εξασφαλίσουν  
τις  απαιτούμενες  υπηρεσίες  εξυπηρέτησης  για  τη  
βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  τους 

Συνεργασία με ΜΚΟ «πράξις» για την υλοποίηση 
του προγράμματος για ηλικιωμένους «Ασφαλείς στο 
σπίτι»  

Θέατρο κατ’ οίκον σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο 

Συνεργασία με δημοτικά σχολεία και το Σ.Κ.Ο.  του 
Δήμου στα πλαίσια της διαγενεακής συνεργασίας. 

  

  

  

      
     2 προγράμματα 
 «Βοήθεια στο Σπίτι» 
 



Πολιτισμός - Αθλητισμός - Δια βίου μάθηση 

9 είδη  καλλιτεχνικών εργαστηρίων  

Δύο δανειστικές βιβλιοθήκες με 
αναπτυσσόμενες συλλογές 28.000 
τίτλων 

 Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής 

 Ετήσιο μαθητικό φεστιβάλ  

Δύο δημοτικοί κινηματογράφοι και 
χιλιάδες θεατές στους σημαντικούς 
πολιτιστικούς θεσμούς (Ταύρεια, 
Καρναβάλι, διαδημοτικό θεατρικό 
φεστιβάλ κλπ)  

8 αθλητικά προγράμματα 
διαφορετικών κατηγοριών 

Υπαίθρια γυμναστήρια για όλους  

Προγράμματα  καλοκαιρινών 
δραστηριοτήτων, «Αθλοδιακοπές» στα 
γήπεδα της πόλης, στο Δημοτικό Ωδείο 
και στο Πνευματικό Κέντρο που 
συμμετέχουν εκατοντάδες παιδιά  
κάθε καλοκαίρι. 

  

  

  

Κοινωνικό πανεπιστήμιο  

Κοινωνικό φροντιστήριο  

Κοινωνικές υποτροφίες 

Προγράμματα δια βίου μάθησης  

  

 
  

 Δωρεάν πρόσβαση στις 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού  

  



Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον 

 

 

Αναπλάσεις πλατειών, πεζοδρομίων, γηπέδων, παιδικών χαρών  

αγωγός όμβριων υδάτων 

βιοκλιματική, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 

  



Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον 
  Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου είναι ο πρώτος δήμος  στην Αττική που εγκρίθηκε 
και υλοποιείται το τοπικό σημείο δράσης πράσινου σημείου. Πρόκειται για την 
κατασκευή και  λειτουργία ενός Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην 
Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και ενός Μεγάλου Πράσινου Σημείου (ΜΠΣ) επί της Λεωφόρου 
Πέτρου Ράλλη 22, στον Ταύρο. 

      Ασημένιο μετάλλιο:  Liveable City & αστική ανάπλαση  
             Ποιοτική αναβάθμιση κοινόχρηστου αστικού χώρου ΒΑ Μοσχάτου με την 

υλοποίηση του έργου «Μικροκλιματική αξιολόγηση και Βιοκλιματική 
Βελτιστοποίηση – Μερική Ανάπλαση οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων» 

 Χρυσό μετάλλιο: Green City  και κτίρια  
 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και δημιουργία συνθηκών θερμικής 

άνεσης για τους χρήστες, σε κτίρια του Δήμου σε τρία προγράμματα- έργα: 
1. Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων 
2. Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» 
3. Πρόγραμμα «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση ποιότητας ζωής»  

  



Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον 

Αστική ανάπλαση και αναβάθμιση  της οδού Πειραιώς ενός από τους 
πιο ιστορικούς δρόμους της Αττικής, και της περιοχής Σφαγείων σε 
πόλο ανάπτυξης, καινοτομίας, πολιτισμού  και δημιουργικότητας 

  



Πρόκειται για έργο με 
υπερτοπικό δημόσιο 

χαρακτήρα, το οποίο θα 
θωρακίσει 

αντιπλημμυρικά την 
ευρύτερη περιοχή 

Μοσχάτου – Ταύρου, 
Καλλιθέας, 

εξασφαλίζοντας την 
ελεύθερη πρόσβαση των 

πολιτών στη θάλασσα. 

  

 
Ανάπλαση  
Φαληρικού 

όρμου 
 



Ισότητα στην Υγεία 
 

 

Προγράμματα προαγωγής υγείας 

Συμμετοχή στο ΕΔΔΥΠΠΥ 

 Εμβολιασμοί 

Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων  

Κοινωνική Υπηρεσία, 

 Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, 

 Κέντρο Πρόληψης  της Εξάρτησης, 

 Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ 

  

  ΚΔΑΠ-ΜεΑ 

  ΚΔΑΠ σε συνεργασία με την 
Αρχιεπισκοπή 

 δωρεάν διάθεση ποδηλάτων σε 
απόρους  

 κοινωνικό πανεπιστήμιο 

 κοινωνικό φροντιστήριο  

 διάθεση δωρεάν εισιτηρίων σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων 
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και 
στα Δημοτικά Γυμναστήρια 

 προγράμματα καταπολέμησης της 
φτώχειας 

  



Οικονομική κρίση 
 

 2 Κοινωνικά  Παντοπωλεία 

Κοινωνικό φαρμακείο  

Κοινωνικό συσσίτιο 

Δημοτική Ιματιοθήκη (παροχή ειδών 
ένδυσης, υπόδησης, παιχνιδιών κλπ) 

Πρόγραμμα Βασικής Υλικής και 
Επισιτιστικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)  

Πρόγραμμα διανομής τροφίμων σε 
συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών 

Κοινωνικό  φροντιστήριο 

 

  

«Κοινωνικό Εισιτήριο» 

 εθελοντές ιατροί  

προγράμματα θερινών παιδικών εξοχών 

έκτακτο χρηματικό βοήθημα σε άπορους 
δημότες από τον προϋπολογισμό του 
Δήμου  

Προνοιακή στήριξη και εξυπηρέτηση  
ανασφαλίστων πολιτών 

Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής 
αδυναμίας  

 μείωση και απαλλαγή δημοτικών τελών 

διανομές αδιάθετων οπωροκηπευτικών 

 

 

 

 





Παιδιά 

 

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί  

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας 

Κέντρο πρόληψης της εξάρτησης 

 Δράσεις προαγωγής υγείας, προγράμματα συναισθηματικής 
ανάπτυξης 

ομάδες εφήβων, ομάδες γονέων 

Μαθητικό φεστιβάλ 

 Προγράμματα θερινών παιδικών εξοχών 

Δράσεις πνευματικού κέντρου (ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, 
χορός, δημοτικό ωδείο, βιβλιοθήκη) 

 Αθλοδιακοπές (πρόγραμμα απασχόλησης  παιδιών και εφήβων 
στα δημοτικά γυμναστήρια κατά τους θερινούς μήνες) 

Αθλοπαιδίες, ρυθμική γυμναστική κλπ. 

 ΚΔΑΠ σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή, ΚΔΑΠ –ΜεΑ 

 

  



Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  

 Το 2013 ιδρύθηκε το ΚΔΑΠ 
«Δημήτρειο» σε συνεργασία με την 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.      

   Το κέντρο παρέχει σίτιση, σχολική 
μελέτη, ψυχοπαιδαγωγική  

υποστήριξη και δημιουργική 
απασχόληση σε παιδιά 6-12 ετών που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού. 

 

  

  

  Το Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία  

απευθύνεται σε όλα τα  παιδιά με 
ειδικές ανάγκες ηλικίας 4 έως 15 
ετών, με στόχο τη δημιουργική 

απασχόληση και κοινωνικοποίηση 
τους. 

  





Άτομα με ειδικές Ανάγκες 

Το Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με 
Αναπηρία  απευθύνεται σε όλα τα  
παιδιά με ειδικές ανάγκες ηλικίας 
4 έως 15 ετών, με στόχο τη 
δημιουργική απασχόληση 

Κέντρο Κοινότητας 

Γραφείο ανασφάλιστου πολίτη 

 2 Προγράμματα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» 

  

 

  

    



Μετανάστες 

 

 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών  

Όλα τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής 

Συλλογή και διανομή τροφίμων, ειδών ένδυσης και προσωπικής 
υγιεινής για τους πρόσφυγες 

  



Δικτύωση  
Για την πραγματοποίηση αυτών των δράσεων, ο Δήμος συνεργάστηκε 
με:  
 

Σχολεία 

Αθλητικά σωματεία 

Οργανισμούς 

Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις  

Νοσοκομεία 

Επιστημονικά Ινστιτούτα 

Πανεπιστήμια 

  



Ανάγκη για ολιστική προσέγγιση στην κοινωνική πολιτική 
και τις πολιτικές υγείας 

     

 

 Η υγεία και η κοινωνική συνοχή σε μια πόλη ενισχύονται και διασφαλίζονται με  
πολιτικές σε όλους τους τομείς: 

  Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 

 Πράσινο,  δενδροφυτεύσεις  

 Καθαριότητα , ανακύκλωση  

 Πλατείες, πεζοδρόμια, δημοτικά κτίρια  

 Αναμόρφωση παιδικών χαρών, ασφάλεια και εκσυγχρονισμός σχολικών κτιρίων 

 Δημοτική συγκοινωνία - κοινόχρηστα ποδήλατα 

 Αντιπλημμυρικά έργα  

 Βιοκλιματική ανάπτυξη  

 Διαμόρφωση παραλίας και πρόσβαση στην παραλία της πόλης 



ΔΙΚΤΥΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Δομές & προγράμματα 

για τη στήριξη των 

ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων & των  

ανέργων 

Δομές προαγωγής  

ψυχικής υγείας 

Δημοτικοί παιδικοί 

σταθμοί & φροντίδα 

για την τρίτη ηλικία 

 

Δράσεις  

προαγωγής 

υγείας 
 

 

Προγράμματα  

Διά Βίου  

Μάθησης 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΣΗ 
 

(μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, 

 χορός, εικαστικά & καλλιτεχνικά  

εργαστήρια, αθλητικές  

δραστηριότητες) 

Αναβάθμιση  

παιδικών  

χαρών 

Κατασκευή  

Μητροπολιτικού  

πάρκου στο 

 Φαληρικό  

όρμο 

Υπηρεσίες 

 καθαριότητας &  

ανακύκλωσης 

Δωρεάν  

δημοτική 

συγκοινωνία 

Δίκτυο  

κοινόχρηστων  

ποδηλάτων 

Ανασυγκρότηση 

περιοχών με έργα 

βιοκλιματικής  

βελτιστοποίησης 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 

  


