
 

 

• ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ • 

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε∆∆ΥΠΠΥ 
Πρόγραμμα τηλεϊατρικής σε συνεργασία με τη Vodafone, Εκδήλωση «Ενημερωθείτε για 
τη υγεία σας ζήστε καλύτερα» περιελάμβανε ομιλία για την ακράτεια ούρων και το 
νευροπαθητικό πόνο και συμμετοχή επαγγελματιών σε 2ημερο επιμορφωτικό 
σεμινάριο για τη Δημόσια Υγεία και Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας σε όλες τις 
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δράμας. 

• ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Εκδηλώσεις σε συνεργασία ΔΕΚΠΟΤΑ (Βοήθεια στο Σπίτι, Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Το Χαμόγελο 
μας»). Νομικό Πρόσωπο (Παιδικοί Σταθμοί ) για προληπτική ιατρική εξέταση από 
παιδίατρο. 

• ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
1. Επιτροπή Διαβούλευσης 2. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 3. Τοπικό Συμβούλιο 
Πρόληψης Παραβατικότητας 4. Επιτροπή Τουρισμού 5. Συμβούλιο Μεταναστών 6. 
Ένωση Γονέων 7. Τοπικό Συμβούλιο Νέων. 

• ∆ράσεις για την Υγεία 
Δράσεις ενημέρωσης – πρόληψης και προστασίας της υγείας συνεργασία με Ιατρικό και 
Οδοντιατρικό Σύλλογο. 

• ∆ράσεις για την Πρόνοια 
Ολοήμερη λειτουργία παιδικού σταθμού, Λειτουργία δομής Απασχόλησης Παιδιών 
Σχολικής ηλικίας, Οργάνωση προγράμματος Σχολή Γονέων, Ενίσχυση δράσεων 
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, Ενίσχυση Δράσεων Ιατροκοινωνικού Κέντρου, 
Οικονομική στήριξη άπορων δημοτών, Ενίσχυση προγράμματος σίτισης άπορων 
δημοτών, Λειτουργία Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κατασκευή και 
λειτουργία κοινωνικών λαχανόκηπων, Δημιουργία δικτύου Κοινωνικής αλληλεγγύης, 
Τοπικό Σύμφωνο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υλοποίηση δράσεων κοινωνικού τομέα σε 
συνεργασία με φορείς κοινωνικής οικονομίας και ΜΚΟ. 

• ∆ράσεις για το Περιβάλλον 
Επεκτάσεις Αντικαταστάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού και Πρότυπα επιδεικτικά 
Έργα, Κατασκευή νέων και συντήρηση υφιστάμενων υποδομών, ανάδειξης φυσικού 
περιβάλλοντος (θέση θέας, μονοπάτια), Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας, 
Αναπλάσεις πάρκων – δενδροφυτεύσεις, Μελέτες για τη δημιουργία νέων 
νεκροταφείων, Αναπλάσεις πλατειών και κοινόχρηστων 
χώρων, Κατασκευή και ολοκλήρωση υφιστάμενων παιδικών χαρών. 
 

• Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία 
Τρία Κ.Α.Π.Η και υπό ανέγερση ΚΗΦΗ. Ενημερωτικές εκδηλώσεις ιατρικού και 
κοινωνικού χαρακτήρα. Πρόγραμμα εκμάθησης Η/Υ και γυμναστική, παραδοσιακούς 
χορούς, χορωδία. 
 

• 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). Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής 
αναγέννησης αφορά έργα χρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ στο οποίο συμμετέχουν 10 φορείς. 
 
 
 
 
 



 
 

• Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας περιβάλλοντος 
και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων Δωρεάν εμβολιαστική κάλυψη όλων των 
ανασφάλιστων παιδιών. Λειτουργία Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Κοινωνικό Παντωπολείο). Δωρεάν Μαθήματα Ξένων Γλωσσών σε συνεργασία με το 
Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων. Πρόγραμμα σίτισης παιδιών για την 
αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας σε συνεργασία με τους δημοτικούς παιδικούς 
σταθμούς. Δημοτικοί Λαχανόκηποι. 

• Οικονοµική κρίση - ∆ράσεις και προγράµµατα που υλοποιεί ο ∆ήµος λόγω 
της οικονοµικής κρίσης 

Δωρεάν εμβολιασμός, κλινική εξέταση και ενημέρωση σε θέματα υγείας σε 
ανασφάλιστα παιδιά 
– ενήλικες και ηλικιωμένους. Δωρεάν σπιρομετρικός έλεγχος – δωρεάν έλεγχος 
οστικής πυκνό- 
τητας σε συνεργασία με το Δίκτυο (ΕΔΔΥΥΠΠΥ). Αντιφυματικός Εμβολιασμός, 
Εμβολιασμός και 
εξέταση ανασφάλιστων παιδιών από παιδίατρο, Αντιγριπικός εμβολιασμός και 
εξέταση ανα- 
σφάλιστων ενηλίκων από παθολόγο. Προληπτική οδοντιατρική και παιδιατρική 
(οδοντίατρος, 
παθολόγος, ωρ/λά και παιδίατρος) κινητή μονάδα πολυϊατρείο Ιπποκράτης σε 
συνεργασία με το 
Χαμόγελο του παιδιού, τον ιατρικό και οδοντιατρικό σύλλογο. 

• Παιδιά - Προγράµµατα που υλοποιείτε και έχουν σχέση µε τα παιδιά και τους 
έφηβους 

Προγραμματίζεται ενημέρωση Εφήβων για τον ιό του AIDS – πρόληψη στα Λύκεια του 
Δήμου. 
Δωρεάν εξέταση κι έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης στους παιδικούς σταθμούς του 
Δήμου. Δη- 
μιουργική απασχόληση παιδιών κατά τους θερινούς μήνες. Κέντρο Νεότητας. 
Συμμετέχει ο Δή- 
μος μας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της 
Ψυχοκοι- 
νωνικής Υγείας «ΔΡΑΣΗ» Δράμας του ΟΚΑΝΑ. 
 

• Μετανάστες - Προγράµµατα και δράσεις που υλοποιούνται και σχετίζονται µε 
τους µετανάστες 

Συμβούλιο Μεταναστών. 
 

• Συµµετοχή του ∆ήµου σε άλλα ∆ίκτυα ελληνικά ή διεθνή 
Έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η ένταξή του Δήμου μας στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας με την υπ΄ αρίθμ. 503/2013 
απόφαση. Ο Δήμος μας συμμετέχει στο Δίκτυο «Ορέστης» για την παιδική προστασία. 
 

• Συνεργασία του ∆ήµου µε Οργανώσεις Πολιτών ή ΜΚΟ 
Τοπικό Σύμφωνο (Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης) Δήμου Δράμας στο οποίο 
συμμετέχουν 45 φορείς (Φαρμακευτικός Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος Δράμας, 
Οδοντιατρικός Σύλλογος, Ένωση Κυριών Δράμας, Μέριμνα Ποντίων Κυριών). 
 


