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Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος Υγιής Πόλη 

Μαρία Πρίφτη 

Ψυχολόγος – Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας 
Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας 



 Πολιτικός Υπεύθυνος: Λάμπρου Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος 

 Συντονιστής: Πρίφτη Μαρία, Ψυχολόγος – Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας 

Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας 

 Συντονιστική Επιτροπή: Αριθμός μελών: 5, σύνθεση:  

 Αντιδήμαρχος: αρμόδιος για θέματα Κοινωνικών Υπηρεσιών  

 Ιατρός, Δημοτική Σύμβουλος  

 Δύο (2) Σύμβουλοι Δημοτικής Ενότητας Σπάτων του Δήμου μας  

 Ψυχολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, 
Νεολαίας και Παιδείας, ως συντονίστρια  

 

 Συμμετοχή σε Συναντήσεις Εργασίας: Ο Δήμος συμμετείχε σε τρείς (3) 
συναντήσεις εργασίας 

  

Κριτήρια Π.Ο.Υ  



Συμμετοχή σε δράσεις του Δικτύου: Παιδικός Διαγωνισμός 

Ζωγραφικής με θέμα: «Οι Υγιείς Πόλεις μέσα από τα μάτια των 

παιδιών»  

 



 Επιχειρησιακό Σχέδιο: 

 Περιλαμβάνονται δράσεις σχετικά με τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, όπως Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Αιμοδοσία, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, Δημοτικός 
Λαχανόκηπος και Περιβαλλοντικές δράσεις, οι οποίες 
προβλέπεται να συνεχιστούν 

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι  



 Συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  

 Συνεργασία με τη Δ/νση Προγραμματισμού και  

 Συνεργασία με τη Δ/νση Πράσινου και Πολιτικής 
Προστασίας  

  

Διατομεακή Συνεργασία  



Εθελοντές πολίτες 

Εκκλησίες 

Εκπαιδευτική Κοινότητα 

Ομοσπονδία Συλλόγων 

Σύλλογοι Εργαζομένων 

  

Συμμετοχή της Κοινότητας  



Δράσεις – Προγράμματα 
Πολιτιστικές δράσεις 

Θεατρικές και μουσικές παραστάσεις με δωρεάν 
είσοδο 

Αθλητικές διοργανώσεις τουρνουά 

Ποδηλατοδρομίες 

 

 

 

 











Υγιής Τρίτη Ηλικία   

 Ψυχαγωγικά Προγράμματα 

 Προγράμματα Υγείας 

 Δωρεάν περίθαλψη από Εθελοντές Γιατρούς που 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημοτικό Ιατρείο 
(Ορθοπεδικό, Καρδιολόγο, Ουρολόγους κλπ) 

 Ομιλίες σχετικές με την υγεία 

 Φυσιοθεραπείες 

 Ψυχολογική Υποστήριξη από το Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης 

  



 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

Ειδικότητες:  

Φυσικοθεραπευτής 

Λογοθεραπευτής 

Εργοθεραπευτής 

Νοσηλεύτρια 

Μάγειρας 

Κοινωνικοί φροντιστές 







Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον 

Προγράμματα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
για: 

την αντιμετώπιση των κουνουπιών  

τα λιμνάζοντα νερά 

τον καθαρισμό των λιμνών 

τον καθαρισμό των ακτών  

ασφαλτοστρώσεις και αγροτική οδοποιία και  

με τον ΣΠΑΠ για τη φύλαξη χώρων περιοχής του Δήμου 
μας σε περίπτωση πυρκαγιάς για άμεση παρέμβαση  

  







Ισότητα στην Υγεία 

 Συνεργασία με:  

ΕΚΚΑ 

Χαμόγελο του Παιδιού 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και  

Ιατρική Σχολή για την υγεία των παιδιών Ρομά 

Δημιουργία Παιδιατρικού τμήματος στα Δημοτικά 
Ιατρεία του Δήμου μας 

  









Οικονομική κρίση 

 Εθελοντές Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων προσφέρουν 
στο Δημοτικό ιατρείο και στο ΚΑΠΗ του Δήμου μας 
δωρεάν περίθαλψη σε πολίτες (Ορθοπεδικός, 
Καρδιολόγος, Ουρολόγοι, Γυναικολόγος και 
Παιδίατροι) 

 Πρώτες Βοήθειες σε έκτακτα περιστατικά σε 
λουόμενους και μη, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο 

 Δημοτικός Λαχανόκηπος 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο 

  





Παιδιά 

 Εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο Δημοτικό ιατρείο 
από παιδιάτρους για άπορα και ανασφάλιστα παιδιά 

 Εμβολιασμός παιδιών σε άπορα και ανασφάλιστα παιδιά 
Ελλήνων και μεταναστών με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία 
«ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και εμβολιασμός κοριτσιών από εθελόντρια 
Παιδίατρο με το εμβόλιο HPV 

 Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ένταξη 
των παιδιών του οικισμού Ρομά στα σχολεία 

 Συνεργασία με την Υγειονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Αττικής για το στοματικό έλεγχο από οδοντιάτρους σε 
παιδιά των σχολείων της περιοχής του Δήμου μας 

 

  



 Δημιουργία βρεφικού τμήματος στο δημοτικό παιδικό 
σταθμό 

Συνεργασία με δημοτικούς παιδικούς σταθμούς -
συμβουλευτική υποστήριξη 

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική παιδιών – γονέων – 
νηπιαγωγών 

 Ενημέρωση εφήβων – επαγγελματικός προσανατολισμός 

Ομάδες εφήβων 

Σχολικό φεστιβάλ 











ΑμεΑ 

 Τα άτομα με αναπηρία 
συμμετέχουν σε όλα τα 
προγράμματα και τις 
δράσεις που διοργανώνει ο 
Δήμος μας. Εκπονείται 
μελέτη για παιδική χαρά με 
ΑΜΕΑ 





Δικτύωση  

 Συνεργασία με  

 Κοινωνικό Παντοπωλείο 

 Δημοτικό Λαχανόκηπο 

 Κοινωνικό Φαρμακείο 

 Εύξεινη πόλη με δίκτυα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 

  


