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                ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 

 

Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, 

εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις 

πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων,συμπληρώνουν ένα απολογιστικό δελτίο στο 

οποίο σκιαγραφείται η πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος “Υγιείς Πόλεις” από 

τους Δήμους μέλη και η ενσωμάτωση των βασικών αρχών και της πολιτικής του 

προγράμματος στην λειτουργία του Δήμου και στην υλοποίηση των επί μέρους 

δράσεων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το Δίκτυο, συμπληρώνει ένα ετήσιο απολογιστικό 

δελτίο στον Π.Ο.Υ., αναφέροντας την πορεία και τις δράσεις του Δικτύου και των 

Δήμων μελών. 

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το δελτίο αυτό που αφορά την χρονική περίοδο 

από 1-1-2017 έως 31-12-2017 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 15-06-2018. 
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Βασικές πληροφορίες 

Δήμος:ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Όνομα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Θέση:ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΔΔΥΠΠΥ ,ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ     -

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

Ηλ. Δ/νση:giotamitrop@hotmail.com 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.  

Αριθμ. Αποφασης 108/14-04-2011 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα:ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΩΗ(102/2015)  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (456/28- 12-17) 

Θέση:ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΤΙΚΗΣ  

Διάρκεια θητείας: 

Ηλ. Δ/νση:Z.foteinou@agiaparaskevi.gr  

Συντονιστής 

όνομα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ / Αναπλ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙΣΠΑ(456/2017) 

Θέση   :ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ,/  Προεδρος Δ.Σ. Κεντρου προληψησ  

«Αργώ»  

Ειδικότητα:  Οδοντίατρος  

Ηλ. Δ/νση:giotamitrop@hotmail.com/ 

 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών:   (-) 

Ημερομηνία Σύστασης: (-) 

Αριθμός Συνεδριάσεων: (-) 

Σύνθεση  

 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ  
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Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα    

Κατά πλειοψηφία  + 

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν      (εκτός από δύο)  + 

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή   

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια   

Σε δύο  + 

Σε τρείς   

Σε καμία   

 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

Ναι  +        

           

           
   

Οχι 

 

     Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι   + 

Οχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

 

 

 

 

*

+ 

*

+ 

*

+ 

* 

*

* 

1. ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 

2. ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
3. Ενημερωση για την ορθη  καταναλωση αλκοολ 
4. Καμπανια για τον HIV  
5. Προγραμμα για την οστεοπορωση  
6. Εκστρατεία πρόληψης Ca παχέος εντέρου και προστάτη  

 
 

 
 
 

7.  
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Εχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ? 

Ναι     +                          

Οχι    

Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2017 στο Δικτυο? 

Ναι  + 

΄Οχι    

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Ναι  + 

Οχι 

Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο (Το έχουμε στείλει ) 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2018? 

Ναι 

Οχι 

Αν Οχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι   +  

Οχι 

 

Τι χρονική διάρκεια έχει?  

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι   + 

Οχι 

 

* 

* 

* 

* 

* 

2014-2020 
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Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ Κ.Α) 

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ (ομιλίες κτλ) 
 Κέντρο γυναίκας (προγράμματα αγωγής υγείας για  άνεργες γυναίκες) 
 Μουσικοκινητικο εργαστήριο για ΑΜΕΑ(ψυχοκινητική υγεία ) 
 Ξενώνας ψυχικής υγείας (διεύρυνση δικτύωσης των υπηρεσιών υγείας σε τοπικό επίπεδο),  
 Δωρεάν μαστογραφίες(Κέντρο Μαστού) 
 Ομιλίες απο γυναικολόγους  σε ΚΑΠΗ  Κοντοπευκου και Τσακου και τεστ Παπ  
 Λειτουργιά κέντρου ψυχικής υγείας  
 Σεμιναρια Α βοηθειων Καπη 
 Σπιρομετρηση Καπη 

 
 

 

 ΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΑΜΕΑ ΜΕ Ν.Υ. 

 ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ  

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ 
(ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ , ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ 

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,) 

 ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ(νεοσύστατη υπηρεσία )πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης για 
κακοποιημένες γυναίκες,ψυχοθεραπεία ,νομική συμβουλευτική κ.α. 
 

 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ(κατασκευή ,βελτίωση και ολοκλήρωση αποχέτευσης ομβρίων, 
καθαρισμός ,αποφράξεις και μυοκτονία  φρεατίων, πυρασφάλεια δασών και 
κοινόχρηστων χώρων-δίκτυο πυρόσβεσης σε όλα τα πάρκα, καταγραφή αντισεισμικής 
επάρκειας δημοσίων κτιρίων) 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ –ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ & 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ –ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΥΞΗ (ανάπλαση χώρου πάρκου 
Νεαπόλεως ,κατασκευή κηποπλατειών στους χώρους του μετρό, διεκδίκηση χώρου 
πρασίνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναμόρφωση και 
συντήρηση πλατειών και παιδικών χαρών) 

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ  

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (δράσεις διεύρυνσης νέων σύγχρονων 
συστημάτων αποκομιδής ,αγορές οχημάτων και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού, 
κάδων & καλαθίων απορριμμάτων, διαχείριση δρομολογίων οχημάτων αποκομιδής, 
αποξήλωση πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης, καθαρισμός οικοπέδων, ευαισθητοποίηση 
πολιτών σε θέματα καθαριότητας ) 

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(ενέργειες για την ανάπτυξη 
της κομποστοποίησης   σε επίπεδο Δήμου και νοικοκυριών –ορθή διαχείριση στερεών 
απόβλητων) 

 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(καταπολέμηση της βαμβακίασης των Πεύκων, της κάμπιας 
,κάνθαρου Φοινικόδεντρων κ.ο.κ. ,Δενδροφύτευση στη Β’ Ζώνη Υμηττού 
,ευαισθητοποίηση πολιτών για το φυσικό περιβάλλον το αστικό πράσινο και τη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας; στον Υμηττό)                   

 ΟΔΟΠΟΙΙΑ –ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ 

 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΥΚΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΔΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ Στέγης ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΑΜΕΑ (ΣΥΔ) 

 Κατασκευή ποδηλατοδρόμου στο δίκτυο Αγίας Παρασκευής  
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Διατομεακή Συνεργασία 

Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία  

περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιά από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την 

υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε. 

 

 

Συμμετοχή της Κοινότητας 

΄Εχει ο Δήμος σας πολιτικές στην διαμόρφωση των οποίων να συμμετέχουν οι πολίτες 

είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?  

Ναι     + 

Οχι  

 

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

 

Προγραμμα οστεοπορωσης ,προληψη καρκινου παχεωσ εντερου ,Ματογραφια ,ενημερωση για την ορθη 
χρηση αλκοολ 

   Συμμετοχή ,συμβουλευτικά, οι τοπικοί σύλλογοι για τις αποφάσεις των έργων στις διάφορες 
γειτονιές,πολιτιστικοί φορείς ,εκπρόσωποι όλων των ωφελούμενων ,συμβούλιο μεταναστών,συμβούλιο κατά της 
παραβατικότητα των νέων,εκπρόσωποι γυναικών  ,εθελοντές για τα ζώα ,επιτροπή -εκπρόσωποι ηλικιωμένων για 
τα δυο ΚΑΠΗ, σύλλογος γονέων ΑΜΕΑ 

* 

 ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ(Μεταφορά πολιτισμού από γενιά σε γενιά μέσω 
πολλών εκδηλώσεων ) 

 ΚΑΠΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (παροχή παραπεμπτικών για 
φυσικοθεραπείες,μετρήσεις σακχάρου, διάφορα προγράμματα υγείας) 

 ΚΑΠΗ –ΠΕΔΥ (συνταγογράφηση χρόνιων φαρμάκων)  

 ΚΑΠΗ –ΠΑΟΔΑΠ(πρόγραμμα γυμναστικής 3ης ηλικίας)  

 ΠΑΟΔΑΠ –ΔΗΜΟΤΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (χορήγηση βεβαιώσεων για αθλητικές 
δραστηριότητες ) 

 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΑ –Α’ ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (οδοντιατρικό πρόγραμμα, 
εμβολιασμοί, έλεγχος σκολίωσης ) 

 ΚΑΠΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: λογοτεχνικές βραδιές,εκθέσεις ζωγραφικ'ης 

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΠΗ 

 ΓΡΑΦ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ-ΟΑΕΔ-ΕΝ.ΕΒΑΠ 

 ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 ΑΜΕΡ. ΚΟΛΕΓΙΟ ΚΑΙ ΓΑΛ. ΚΟΛΕΓΙΟ -Κοιν. Δομές Δήμου  

 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

 ΠΑΟΔΑΠ-ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -ΑΜΕΑ με Ν.Υ. 

 ΚΑΠΗ -ΑΜΕΡ. ΚΟΛΕΓΙΟ( διαφορα δρώμενα και Θεατρικές παραστάσεις ) 

 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ 

 ΕΙΔΙΚΌ ΕΠΑΛ-ΚΑΠΗ-ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΑΜΕΑ 
(πρόγραμμα κατάρτισης και υποστηριζόμενης απασχόλησης ατόμων με Ν.Υ.) 
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Εχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες? 

Ναι   + 

Οχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

 

Δράσεις – Προγράμματα  

Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη 

Ηλικία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε 

και αφορούν την αναβάθμηση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού 

περιβάλλοντος.(πχ.αναπλάσεις,, αύξηση πρασίνου, ποιότητα νερού, αποχέτευση, 

πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα κλπ) 

 

* 

 Διάφορες ομάδες εθελοντών: Παιγνιοθήκη για ΑμεΑ ,Μουσικοκινητικό εργαστήρι, Κοινωνικό παντοπωλείο, 

Κοινωνικό μαγειρείο, Ανταλλακτήριο Ρούχων  , Δίκτυο Αλληλεγγύης (ΕΝΕΒΑΠ),Εθελοντές γιατροί,κοινωνικο 
φροντιστήριο,επιτροπή  μελών ΚΑΠΗ,συμβούλιο μεταναστών ,Μαθ. επιτροπη νεολαίας ,επιτροπή γυναικών ,Κοινωνικό 
φαρμακείο 

1) ΙΑΤΡΙΚΑ(φυσικοθεραπεία, νοσηλεία, συνταγοργράφηση, δωρεάν εξετάσεις , Επιμορφωτικά Προγράμματα (ομιλίες από 

ειδικούς επιστήμονες), Συνοδείες σε Νοσοκομεία, Ι.Κ.Α., Πρόνοια, Δημοτικά Ιατρεία, Ψυχολογική υποστήριξη στους ίδιους και στις 

οικογένειές τους ,Αγορά φαρμάκων,Πληρωμή λογαριασμών, Επιδόματα αναπηρίας ή έκτακτης οικονομικής βοήθειας,Ψώνια 

,Καθαριότητα στο σπίτι, κ.ά.),βοήθεια στο σπίτι,πρόγραμμα ενεργούς γήρανσης  

2) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ- ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ(Ομάδα ζεύξης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών,Ομάδα 

Ψυχολογίας,Ομάδα αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών,Ομάδα χορού,,Ομάδα χορωδίας,Ομάδα θεάτρου,Ομάδα Γυμναστικής, 

Ομάδα Χειροτεχνίας – Κατασκευών – Μικροτεχνίας,Ομάδα Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής,Ομάδα Εργοχείρου,Ομάδα 

Ζωγραφικής,Επισκέψεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους,Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων,Ημερήσιες εκδρομές 

(μηνιαία),Συνεστιάσεις ,Απογευματινά γλέντιαΟργάνωση απογευματινών συγκεντρώσεων (τσάι) με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για 

φιλανθρωπικό σκοπό, Κατασκηνωτικά προγράμματα διακοπών,Απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ,εξοικείωση με την τεχνολογία  

 

 Κατασκευή ,βελτίωση και ολοκλήρωση αποχέτευσης ομβρίων, καθαρισμός ,αποφράξεις και μυοκτονία  φρεατίων, 
πυρασφάλεια δασών και κοινόχρηστων χώρων-δίκτυο πυρόσβεσης σε όλα τα πάρκα, καταγραφή αντισεισμικής επάρκειας 
δημοσίων κτιρίων, ειδικές παρεμβάσεις για την αποφυγή πυρκαγιών ορεινού όγκου Υμηττού-Λ.Τσακου ,έργα υποδομής 
αποχέτευσης οδού Γαργηττού, 

 Κατασκευή του έργου τροποποίησης ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της  Πόλης, ανάπλαση χώρου πάρκου 
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Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας 

πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διάφορες δωρεάν παροχές σε ευπαθείς ομάδες: : Κοινωνικό μαγειρείο -παντοπωλείο, ανταλλακτήριο 
ρούχων,κοινωνικό φαρμακείο  ,ιατρικές εξετάσεις,οδοντιατρική εξέταση κ.τ.λ. 

 Αγωγοί ομβρίων στις περιοχές Πευκάκια και Τσακού  

 Κατασκευή παιδικού σταθμού στα Πευκάκια  

 Στρώσιμο πεζοδρομίων και παρεμβάσεις διευκόλυνσης κίνησης ΑΜΕΑ και πολιτών με προβλήματα όρασης 
ή κίνησης (Τσακός και Αγίου Ιωάννου) 

  Αναμόρφωση και συντήρηση πλατειών και παιδικών χαρών (σε διάφορες περιοχές της Αγίας Παρασκευής) 

 Παραχώρηση οικοπέδου για δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ 

 Δημιουργία Κέντρου Γυναίκας  
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Οικονομική κρίση. Η οικονομική κατάσταση είναι ένας από τους βασικούς 

παράγοντες που επηρρεάζουν την Υγεία. Περιγράψτε δράσεις και προγράμματα που 

υλοποιεί ο Δήμος σας λόγω της οικονομικής κρίσης. 

 

 

 

 

 

Παιδιά.Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και τους 

έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και δράσεις που έχετε αναλάβει για τα 

άτομα με αναπηρία. 

 

 

 

 

 

 

Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται 

με τους μετανάστες. 

 

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ  

 ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  

 ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ  

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΠΑΖΑΡΙΑ 
ΚΑΠΗ) 

 

 ΥΓΕΙΑ: προγράμματα προληπτικής ιατρικής(οδοντιατρικός έλεγχος και φθορίωση, αντιφυματικός 
εμβολιασμός,, δωρεάν εμβολιασμός σε ανασφάλιστα παιδιά ) 

 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: πρόγραμμα ώστε οι αύλειοι χώροι των σχολείων να παραμένουν ανοιχτοί για την 
ελεύθερη άθληση, κατασκευή νέου αθλητικού κέντρου, αθλητικά προγράμματα στους χώρους των 
σχολείων, δράσεις άθλησης για τα παιδία με τμήματα ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής ,ξιφασκίας, 
κολύμβησης αντισφαίρισης κ.α., λοιπές και άλλες δράσεις ΠΑΟΔΑΠ. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ  :θερινά προγράμματα ημερήσιας δημιουργικής 
απασχόλησης, παιδικές κατασκηνώσεις, διαγενεακή συνεργασία, επαφή της τρίτης ηλικίας με την πρώτη 
παιδική(παραμύθια, ήθη και έθιμα, κατασκευές κ.ο.κ),λειτουργία Λαϊκού Πανεπιστημίου, προγράμματα δια 
βίου μάθησης, ενημερωτικά σεμινάρια στα σχολεία (ναρκωτικά, πρώτες βοήθειες ,περιβάλλον),ετήσιος 
μαθητικός διαγωνισμός μυθιστορήματος, ζωγραφικής, τεχνολογίας μεταξύ μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου 
του Δήμου, λειτουργία εργαστηρίου θεάτρου, ετήσιο μαθητικό φεστιβάλ πολιτισμού, γιορτή νεολαίας με 
μουσικά συγκροτήματα -χορού- θεατρικά -εικαστικά, δράσεις παιδικού τμήματος βιβλιοθήκης, Λέσχη και 
Εργαστήρι ανάγνωσης, πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές Α λυκείου από το 
Δήμο. 
Τοπικό συμβούλιο πρόληψης παραβατικότητας νέων,πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής  

Κοινές δράσεις και συμμετοχή των ΑμεΑ στα κοινωνικά δρώμενα της πόλης, αγορές αναλωσίμων 
προσαρμοσμένου εργαστηρίου ΑμεΑ ,κατασκηνωτικό πρόγραμμα, καταγραφή ανα κατηγορία παθήσεων, 
παρεμβάσεις διευκόλυνσης κίνησης (πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, σε σχολεία, πεζοδρόμια, ράμπες 
κ.α.).μουσικο- κινητικό εργαστήριο,στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για Αμεα (πρόβλεψη),διοργάνωση 
αθλητικών δραστηριοτήτων(ημερίδα στίβου).Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης,περίπατοι και ψώνια στην τοπική 
αγορά,πιλοτικο προγραμμα υποστηριζομενησ απασχολησης ΑΜΕΑ με Ν.Υ. 
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Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται με 

τους πρόσφυγες. 

 

 

Δικτύωση 

Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Eλληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά 

 

              

 

 

 

 Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές?     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

        Σχολιάστε η αναφέρετε ο,τιδήποτε νομίζετε ό,τι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για 

την λειτουργία του Δικτύου και το δικός σας όφελος ως μέλος του Δικτύου. 

 

                  

           

           
        

 
 
 
 
 
 

Συμμετοχή και δράσεις και αποστολές για την ενίσχυση σε τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα  
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ : ΤΕΒΑ-FEAD επιχειρησιακο πρόγραμμα ΠΕΠ  ΕΣΠΑ 2014-2020 
Διαδημοτική συνεργασία(ημερίδα στίβου για ΑμεΑ, 
Διαδημοτική συνεργασία με δήμους Χαλανδρίου και Αγίας Παρασκευής (συμβουλευτικό κέντρο κατά της 
βίας γυναικών(Χαλάνδρι) με Κέντρο Γυναίκας (Αγ. Παρασκευή)  
 
 
 
 
 
 

1) ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ’(για τον εμβολιασμό ανασφάλιστων παιδιών) 
2) ‘ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ’(πρόγραμμα μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης υπέρτασης, πρόγραμμα διαχείρισης στρες σε 

άτομα με αυχενικό πόνο  ,προγραμμα Εγκαρδια) 
3) ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 
4) ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 
5) Ροταριανός σύλλογος (δωρεάν ιατρικές εξετάσεις απο γιατρούς) 
6) Praksis(ΜΚΟ) 
7) Συμμετοχή στους Δήμους του Βορείου τομέα στο επι-σίτιστικο προγραμμα ΤΕΒΑ (ΠΕΠ) 
8) ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  
 
 
 
 

 

 Δωρεάν εμβολιασμός παιδιών  ανασφάλιστων μεταναστών, 

 Δωρεάν ιατρικός –προληπτικός έλεγχος διαφόρων ειδικοτήτων (δημοτικά ιατρεία) 

 Οικονομικές ενισχύσεις –τρόφιμα-ρούχα -φαρμακα(σε βάση τα οικονομικά κριτήρια) 

 Εξασφάλιση σωστής πληροφόρησης  
 

 
 
 
 
 


