ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ
Προληπτικός Έλεγχος της Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης παιδιών-Denver, Μέτρηση
Οστικής Πυκνότητας για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης, Εβδομάδα δωρεάν
προληπτικού Ελέγχου δυσλιπιδαιμίας, Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Πρόληψης
του Καρδιαγγειακού Κινδύνου
 Δράσεις για την Υγεία
1. Εφαρμογή και μέριμνα προγραμμάτων Εμβολιασμών
2. Μέριμνα για την διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων
3. Δημιουργία Δομών και ανάπτυξη Δράσεων παροχής υγείας σε ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού
4. Πληροφόρηση/Ενημέρωση πολιτών για θέματα Δημόσιας Υγείας
5. Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας και έκδοση βιβλιαρίων
περίθαλψης
ανασφαλίστων
6. Χορήγηση αναγγελιών ασκήσεως επαγγελμάτων
7. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δομών υγείας
8. Τήρηση κανόνων υγιεινής ιδιωτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
και των Δημόσιων Σχολείων
9. Εφαρμογή προγραμμάτων διαδημοτικού δικτύου υγείας Ο.Τ.Α.
10. Εφαρμογή προγραμμάτων διαβαθμιδικού Συνδέσμου Κοινωνικής
Προστασίας και αλληλεγγύης Περιφέρειας Κρήτης (Εθελοντικό ιατρείο, Κινητές
μονάδες προληπτικής ιατρικής)
11. Διαχείριση προγράμματος Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας
του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Φάκελος Φροντίδα του πολίτη)
12. Συνεργασία με τρίτους φορείς για ανάπτυξη δράσεων δημόσιας υγείας
13. Αξιοποίηση προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας
 Δράσεις για την Πρόνοια
1. Κοινωνικές έρευνες για την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων και για
δικαστικές συμπαραστάσεις
2. Κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων
3. Εφαρμογή θεσμού της Κοινωφελούς εργασίας σε ανήλικους παραβάτες
4. Εκπόνηση τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής
5. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δομών κοινωνικής προστασίας
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
6. Εφαρμογή διαδικτυακού προγράμματος για την κακοποίηση των παιδιών
στους Ο.Τ.Α.
7. Δημιουργία ομάδας απασχόλησης ΑμεΑ
8. Ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς πρόληψης και καταπολέμησης των
εξαρτήσεων
9. Οργάνωση Σχολών Γονέων

10. Διαχείριση προγράμματος Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας
του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
11. Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ
12. Συμμετοχή στις δράσεις του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Κρήτης (δράσεις για ΕΚΟ και ΑμεΑ)
Δράσεις για το Περιβάλλον
1. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ιεράπετρας
2. Επεξεργασία και διάθεση γεωργικών αποβλήτων
3. Μείωση απορριμμάτων στη πηγή
4. Βελτιστοποίηση συλλογής απορριμμάτων
5. Ορθή και ενιαία διαχείριση υδάτινου δυναμικού
6. Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης- αποχέτευσης
7. Προώθηση και εφαρμογή πολεοδομικού σχεδιασμού
8. Προστασία προστατευόμενων περιοχών Ανάδειξη φυσικών τοπίων
9. Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς
10. Ανάπτυξη αστικών κέντρων
11. Πρόληψη από καταστροφές
12. Εφαρμογή πολιτικών ενέργειας φιλικών στο περιβάλλον
13. Βελτίωση τεχνικών δικτύων


ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Δήμος Ιεράπετρας δεν είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας
και προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις, τα προγράμματα και οι στόχοι του
απαιτείται η συνεργασία και η
βοήθεια σχεδόν όλων των υπηρεσιών καθώς και των Νομικών Προσώπων που
διαθέτει (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙ.ΤΙΑ., Σχολική Επιτροπή)


ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Ιατρείο, ΠΑγΟ (Προγράμματα άθλησης για
όλους)
 Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία
Κ.Α.Π.Η, Κ.Η.Φ.Η, Προγράμματα Βοήθεια στο σπίτι


Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον. Προγράμματα που
αφορούν στην αναβάθμιση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και
του φυσικού περιβάλλοντος. (πχ.αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου,
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα
κλπ)
1. Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Ιεράπετρας
2. Διαμόρφωση Χώρων Πράσινου Περιοχής Νοσοκομείου
3. Δημιουργία GREEN POINT στην πόλη της Ιεράπετρας
4. Υπογειοποίηση εναέριων καλωδίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε
5. Αποκατάσταση πεζοδρομίων
6. Αποκατάσταση δικτύου Ύδρευσης
7. ΄Ελεγχος καταλληλότητας του πόσιμου νερού

8. Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύου Ύδρευσης και αποχέτευσης στην πόλη της
Ιεράπετρας, στα χωριά και τους οικισμούς


Οικονομική κρίση - Δράσεις και Προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος
λόγω της οικονομικής κρίσης
- Κοινωνικό παντοπωλείο
- Κοινωνικό Ιατρείο
- Κοινωνικό Φροντιστήριο
- Δωρεάν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
- Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα
- Δωρεάν εισιτήρια για την παρακολούθηση θεάτρων κινηματογράφων και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε συμπολίτες μας με οικονομικά προβλήματα
- Η παρακολούθηση θεάτρων και θεαμάτων με προσκόμιση τροφίμων αντί
εισιτηρίου από το κοινό, προκειμένου να παραχωρηθούν στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο και να διανεμηθούν στους άπορους συμπολίτες μας. Συμμετοχή
στη διοργάνωση μαραθωνίου στη πόλη μας, με τη συμμετοχή των αθλητών και
τη συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την διανομή τους στους
άπορους συμπολίτες μας


Παιδιά - Προγράμματα που έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους
(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.)
Λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης μέσα στα σχολεία, όλων των μαθητών Γυμνασίων και
Λυκείων καθώς και των παιδιών της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και των αντίστοιχων
εκπαιδευτικών της περιοχής μας σε θέματα: α) κυκλοφοριακής αγωγής, β) Α΄
βοηθειών, γ) βιωματικής υποστήριξης της ζωής (ΚΑΡ.Π.Α) - ΠΑγΟ για παιδιά
σχολικής και προσχολικής ηλικίας και εφήβων


Μετανάστες - Προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται και
σχετίζονται με τους μετανάστες
Υλοποιείται το έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα,
ιστορία, πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ» - Κοινωνικό Παντοπωλείο - Δωρεάν μαθήματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Συμμετοχή του Δήμου σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή διεθνή
- Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες
απασχόλησης και άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού
- Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Περιφέρειας Κρήτης
- Παγκρήτιο Δίκτυο προστασίας παιδιών και εφήβων
 Συνεργασία του Δήμου με Οργανώσεις Πολιτών ή ΜΚΟ
ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - Κέντρο Ημέρας Ιεράπετρας

