
 

 

• ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ • 

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε∆∆ΥΠΠΥ 
«Μια Εβδομάδα Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος Δυσλιπιδαιμίας» 
 

• ∆ράσεις για την Υγεία 
Μέτρο 2.1: Υγεία και κοινωνική πρόνοια - Το μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις 
δημιουργίας νέων και κατασκευαστικής διαμόρφωσης υφιστάμενων κοινωνικών 
υποδομών. Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση του συνόλου του Δήμου, ως προς τις 
κοινωνικές παροχές, αλλά και η ενίσχυση της λειτουργικότητας των υποδομών ώστε 
να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο κοινωνικών λειτουργιών. Παράλληλα αφορά τον 
προγραμματισμό, την καταγραφή και την ολοκλήρωση δράσεων στην κατεύθυνση 
της δημιουργίας μιας αποτελεσματικότερης οργάνωσης στους τομείς της υγείας και 
περίθαλψης 
 

• ∆ράσεις για την Πρόνοια 
Μέτρο 2.2: Κοινωνική µέριµνα και κοινωνική ενσωµάτωση - Το Μέτρο αυτό 
αφορά σε δράσεις για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών στην κατεύθυνση της 
κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την 
ενσωμάτωσή τους 
Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση και δια-βίου µάθηση - Το Μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις 
υποστήριξης και οργάνωσης εκπαιδευτικών διαδικασιών δια βίου μάθησης καθώς και 
της κατασκευής και βελτίωσης των υποδομών εκπαιδευτικού χαρακτήρα 
Μέτρο 2.4: Πολιτισµός, πολιτισµική προβολή, αθλητισµός και εθελοντισµός - Το 
Μέτρο αυτό αφορά στην κατασκευή νέων πολιτιστικών υποδομών και αναβάθμιση 
των ήδη υπαρχόντων, σε ενίσχυση και αναβάθμιση θεσμοθετημένων πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, στη θεσμοθέτηση νέων, και στην εν γένει υποστήριξη της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Παράλληλα στοχεύει στην ενίσχυση της ερασιτεχνικής 
αθλητικής προσπάθειας, την κατασκευή και βελτίωση των αθλητικών υποδομών του 
Δήμου, ενώ επίσης έχει σαν στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής κοινωνικής 
συμμετοχής με πολυποίκιλες δράσεις 
Μέτρο 2.5: Ισότητα φύλων και ευκαιριών -Το Μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις για την 
κοινωνική δραστηριοποίηση των γυναικών καθώς και την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητάς τους 
Μέτρο 2.6: Καταγραφή κοινωνικού ιστού και γεωχωρική τους αποτύπωση - Το 
Μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις για την αποτύπωση των κοινωνικών τοπικών 
δεδομένων και αξιοποίηση τους 
Μέτρο 2.7: Παρεµβάσεις µείωσης του κόστους ζωής των πολιτών - Το Μέτρο 
αυτό αφορά σε δράσεις για την μείωση του κόστους ζωής των πολιτών σε 
σημαντικούς τομείς κοινωνικής δραστηριότητας 
 

• ∆ράσεις για το Περιβάλλον 
Μέτρο 1.1: Φυσικό περιβάλλον και πόροι - Το μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις 
προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου καθώς και 
εξοικονόμησης και ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων 
Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον - Το μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις βελτίωσης και 
ανάδειξης του οικιστικού περιβάλλοντος, με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και 
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 
Μέτρο 1.3: ∆ίκτυα και υποδοµές - Το μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις κατασκευής, 
βελτίωσης και επέκτασης ζωτικής σημασίας δικτύων και υποδομών εντός των ορίων 
του Δήμου 
 
 
 
 



 
 

• Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράµµατα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία 
- ΒΟΗΘ ΕΙΑ ΣΤ Ο ΣΠΙΤΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 3 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ- 
ΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.)» 
- Κ.Α.Π.Η. – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 10 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ 
Ο.Κ.Π.Α.Π. 

• 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). 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤ ΑΣ 
ΣΥ ΝΤΗ ΡΗΣ ΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ, ∆Η ΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

• Ισότητα στην Υγεία - Προγράµµατα στους τοµείς υγείας πρόνοιας 
περιβάλλοντος και αφορούν στην 
εξάλειψη ανισοτήτων 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑ∆ΥΤΟΥ 
 

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

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΣΙΣΙΤΙΟΥ 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
∆Η ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗ ΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

• Παιδιά - Προγράµµατα που υλοποιείτε και έχουν σχέση µε τα παιδιά και τους 
έφηβους (υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.). 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΚΕΝΤΡΑ ∆Η ΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (Κ.∆.Α.Π.) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤ ΙΣΜΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

• ΑµεΑ - Προγράµµατα και δράσεις για τα άτοµα µε αναπηρία 
Πρόγραμμα Πρόσληψης ατόμων με ειδικές ανάγκες στη Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου ΒΟΛΒΗΣ: Απασχολούνται ήδη 2 άτομα. 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Φ. : Φροντίζουμε 
για την οργάνωση των ακτών μας έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ. 


