ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής Υγείας, 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 1-1-2015 έως 31-12-2015 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 17-03-2016

Βασικές πληροφορίες
Δήμος .
Όνομα. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Θέση. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ηλ. Δ/νση. dimos@dimosvolvis.gr
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. 26/05/2011
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
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Δομή Προγράμματος
Υπεύθυνος Πολιτικός.
Όνομα. ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Θέση. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Διάρκεια θητείας. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ηλ. Δ/νση. chatzischristos@hotmail.com

Συντονιστής
΄Ονομα. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Θέση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ειδικότητα. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Ηλ. Δ/νση. aleka.papadaki@gmail.com

Συντονιστική Επιτροπή
Αριθμός Μελών. 7
Ημερομηνία Σύστασης. Αρχική: 26/03/2013 Επικαιροποίηση: 28/11/2014
Αριθμός Συνεδριάσεων. 0
Σύνθεση.
1) Δημοτική Σύμβουλος για θέματα υγείας (Ιατρός Σαραφίδου Πηνελόπη)
2) Αντιδήμαρχος για θέματα περιβάλλοντος (Βασιλειάδου Άννα)
3) Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα πρόνοιας (Ιατρός Θωμά Νικόλαος)
4) Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης και Διευθυντής του Κέντρου
Υγείας Μαδύτου (Ιατρός Στοΐτσας Αντώνιος)
5) Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης (Κωνσταντινάκης Αθανάσιος)
6) Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βόλβης (Γαβριηλίδης Ανδρέας)
7) Πολιτικός Υπεύθυνος (Ιατρός Χατζής Χρήστος)
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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
Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή
Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας
Σε μια
Σε δύο
Σε τρείς
Σε καμμία

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2015

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
Εχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ?
Ναι
Οχι
Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2015 στο Δικτυο?
Ναι
Οχι
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Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι
Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του
Ναι
Οχι
Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο
Αν Οχι
Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2015?
Ναι
Οχι
Αν Οχι πότε?

Το 2016

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης?
Ναι
Οχι

ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2014

Τι χρονική διάρκεια έχει?
Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία?
Ναι
Οχι
Αν Ναι ποιές?
Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?
Αν Ναι ποιές?
Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?
Αν Ναι ποιές?
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Διατομεακή Συνεργασία.
Εχετε 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
Είχε συσταθεί επιτροπή διαβούλευσης που απαρτιζόταν από πολίτες για τη έκδοση
κανονιστικών αποφάσεων, αλλά στην πορεία δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους πολίτες.

Εχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες?
Ναι
Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Καθαρισμός Ακτών , Καθαρισμός
Πάρκων, διοργάνωση από τον Ο.Π.Α.Π. (ΝΠΔΔ του Δήμου μας) της εκστρατείας καθαρισμού
LET’S DO IT, ανακυκλώσεις ηλεκτρικών συσκευών, λαδιών, κτλ
-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ,
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ , ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ , ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ:
Τοπικά Πανηγύρια, Τοπικά Έθιμα ( Γιορτή Τσιγαρίδας, Γιορτή Ρίγανης, Καρναβάλια κτλ),
Εκπαιδευτικές ημερίδες στα Μακεδονικά Τέμπη του Δήμου μας, Ποδηλατοδρομίες κτλ.
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Δράσεις – Προγράμματα
Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη
Ηλικία.
- ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 3 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.)»
Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν
αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με
προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το
εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους.
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς
και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και
αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η
προώθηση στην απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.
Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα,
οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά.
Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη
ομάδα 3- 4 ατόμων σε κάθε δομή και αποτελείται από μια κοινωνική λειτουργό, μια νοσηλεύτρια και
έναν ή δύο οικογενειακούς βοηθούς.
Η κοινωνική λειτουργός του προγράμματος έχει τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων,
αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενη σε επαφή με συναρμόδιους
φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.
Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει η νοσηλεύτρια
του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ' οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των
ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις
προγραμματισμένες εξετάσεις τους.
Παράλληλα, η οικογενειακή βοηθός του προγράμματος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εξωτερικών
εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του
σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους
ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό
χαρακτήρα του προγράμματος.
- Κ.Α.Π.Η. – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 10 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π., O ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ:
Η παροχή υπηρεσιών για την
πρόληψη των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών
προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του
κοινωνικού συνόλου.
Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις
ανάγκες των ηλικιωμένων καθώς και η συνεργασία μ’ αυτούς.
Η έρευνα θεμάτων που αφορούν τους ηλικιωμένους.
Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των Κέντρων
Η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
Η παροχή φροντίδας βοήθειας και υποστήριξης κατ΄ οίκον στους ηλικιωμένους.
Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού
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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)
- ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ : Συνέχιση της εργολαβίας για την
κατασκευή ανάπλασης κεντρικού οικισμού Ασπροβάλτας (εκατέρωθεν παλιάς εθνικής οδού) που
περιλαμβάνει κατασκευή πεζοδρόμων και διαμόρφωση χώρων πρασίνου.
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ , ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ : Έγιναν εργασίες
συντήρησης χώρων πρασίνου, πάρκων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των υφιστάμενων
παιδικών χαρών σε όλη την έκταση του Δήμου Βόλβης.
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»:
Βρίσκεται σε εξέλιξη η Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης, Αντλιοστασίων,
Καταθλιπτικών Αγωγών και Ε.Ε.Λ. των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης»

Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας
πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων.
-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ : Στα Δημοτικά Ιατρεία που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Κέντρου
υγείας Μαδύτου, βρίσκονται σε όλη την επικράτεια του Δήμου (τουλάχιστον ένα σε κάθε δημοτική
ενότητα) παρέχεται δωρεάν ιατρική περίθαλψη.
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ : Συγκεντρώνονται φάρμακα στα κατά τόπους Δημαρχεία και
διανέμονται δωρεάν από τους υπαλλήλους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, στους
εξυπηρετούμενους του προγράμματος αλλά και σε όποιον έχει ανάγκη.

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.
-

- ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η πράξη «Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς
χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τα οποία με τις δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα
1β του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Ιουλίου 2006.
Στόχος του προγράμματος απασχόλησης για έργα κοινωφελούς χαρακτήρα είναι αφενός η
συντήρηση υποδομών και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς της παιδείας, της
κοινωνικής προστασίας, του πολιτισμού, αθλητισμού και προστασίας του περιβάλλοντος και αφετέρου
η δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας για τη στήριξη της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και τη
συνακόλουθη μείωση της ανεργίας στην περιοχή του Δήμου, στόχος πλήρως εναρμονισμένος με τους
ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

-

- ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Το πρόγραμμα αφορούσε τη διανομή συγκεκριμένης ποσότητας τροφίμων σε άτομα που
πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις και διέμεναν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
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Παιδιά.Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και
τους έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.)
- ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 3 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ ΥΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.)»
Οι τρείς Παιδικοί Σταθμοί που λειτουργούν ( στη Δ.Ε. Ν. Απολλωνίας, στη Δ.Ε. Ρεντίνας και στη
Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου) παρέχουν φιλοξενία , εκπαίδευση και φροντίδα των νηπίων στηριζόμενοι στο
πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Η δράση
αυτή στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην
εργασία.
- ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 3
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΛΒΗΣ (Ο.Π.Α.Π.)»
Οι τρείς Δομές Κ.Δ.Α.Π. που λειτουργούν ( Δημ.Εν. Ρεντίνας, στην Δημ. Εν. Αγίου Γεωργίου και
στην Δημ. Ενότητα Μαδύτου ) παρέχουν την Δημιουργική απασχόληση των παιδιών ηλικίας από 6 έως
12 ετών στηριζόμενες στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής». Η δράση αυτή στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης
συμμετοχής των γυναικών στην εργασία.
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ :
1) Λειτουργούν τμήματα Στίβου για παιδιά, τμήματα γυμναστικής για γυναίκες.
2) Λειτουργεί κλειστό γυμναστήριο με όργανα.
-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ :
1) Λειτουργούν τμήματα Μουσικής Σχολής (Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων), Χορωδιών,
Φιλαρμονικής.
2) Ορισμένες από τις σημαντικότερες δράσεις του Ο.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης είναι: η διοργάνωση των
θεσμοθετημένων παραδοσιακών τοπικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής
κληρονομιάς, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων , η διοργάνωση συναυλιών, η συνεργασία με όλους
τους πολιτιστικούς αθλητικούς φορείς της περιοχής προκειμένου να υλοποιούνται δράσεις στα πλαίσια της
ποιοτικής ψυχαγωγίας των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου μας, η Ανάπτυξη Πολιτιστικού Τουρισμού.
-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ :
Ο Ο.Π.Α.Π. σε συνεργασία με το Δήμο Βόλβης, έχει εκπονήσει μελέτη για την πραγματοποίηση σειράς
φυτεύσεων σε γειτονιές, άλση και πάρκα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, αναβαθμίζοντας έτσι την
αισθητική εικόνα των οικισμών, αλλά ταυτόχρονα προστατεύοντας και ενισχύοντας την βιοποικιλότητα των
οικοσυστημάτων.
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ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και δράσεις που έχετε αναλάβει για
τα άτομα με αναπηρία.
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ: Απασχολούνται ήδη 3 άτομα.
-ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Φ. :
Φροντίζουμε για την οργάνωση των 8 βραβευμένων ακτών μας έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες σε
ΑΜΕΑ .

Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται
με τους μετανάστες.

Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται
με τους πρόσφυγες.

Δικτύωση
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά
1) ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ
2) ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
3) ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
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Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές

- Συνεργασία του Δήμου Βόλβης με την Μ.Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΦΥΣΗΣ (Ε.Ε.Π.Φ.)» για την βράβευση των ακτών μας, μέσα από το πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ
ΣΗΜΑΙΕΣ».
- Συνεργασία με εθελοντές του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ για διοργάνωση ημερίδων
ενημέρωσης για «ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ»
- Υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλβης, με πρωτοβουλία της ΔΣ Σαραφίδου Πηνελόπης, ο
Μικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροβάλτας, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση
Καππαδοκικών Σωματείων διοργάνωσε δωρεάν ιατρικό έλεγχο στις 08/03/2015 στο Γυμνάσιο
Αγίου Γεωργίου στην Ασπροβάλτα που αφορούσε:
Κλινική εκτίμηση από Γενικό Ιατρό (πνεύμονες, καρδιά, μέτρηση αρτηριακής πίεσης), από Χειρουργό
και Αγγειοχειρουργό (εκτίμηση κοιλίας, ψηλάφηση-ακρόαση αρτηριών με χρήση μηχανημάτων
doppler αγγείων), εξέταση από ειδικό Μαστόλογο, εξέταση από Πλαστικό Χειρουργό, εξέταση από
Ωτορινολαρυγγολόγο, εξέταση από Οφθαλμίατρο, εξέταση από Οδοντίατρο εξέταση από
Ορθοπεδικό, συμβουλευτική παροχή από Ψυχίατρο - Ψυχολόγο.
Μέτρηση χοληστερίνης, προσδιορισμός σακχάρου αίματος, γενική ούρων. Καταγραφή φαρμάκων και
έλεγχος των χορηγουμένων φαρμάκων.
- Υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλβης, με πρωτοβουλία της ΔΣ Σαραφίδου Πηνελόπης, ο
Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Βρασνών σε συνεργασία με την κα Αθανασία
Πατάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας του ΑΠΘ – της Μονάδας Αναπνευστικής
Ανεπάρκειας του Νοσοκομείου Παπανικολάου, διοργάνωσε δωρεάν σπειρομέτρηση στις
25/05/2015 στο Ιατρείο Νέων Βρασνών.
- Υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλβης, με πρωτοβουλία της ΔΣ Σαραφίδου Πηνελόπης, ο
Πολιτιστικός Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Στεφανινών,σε συνεργασία με την Πανελλήνια
Ένωση Καππαδοκικών Σωματείων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης,
διοργάνωσε δωρεάν ιατρικό έλεγχο στις 01/11/2015 στο Αγροτικό Ιατρείο Στεφανινών που
αφορούσε:
Κλινική εκτίμηση από Γενικό Ιατρό (πνεύμονες, καρδιά, μέτρηση αρτηριακής πίεσης), από
Χειρουργό και Αγγειοχειρουργό (εκτίμηση κοιλίας, ψηλάφηση-ακρόαση αρτηριών με χρήση
μηχανημάτων doppler αγγείων), εξέταση από Πλαστικό Χειρουργό, εξέταση από
Ωτορινολαρυγγολόγο, εξέταση από Οφθαλμίατρο, εξέταση από Οδοντίατρο εξέταση από
Ορθοπεδικό.
Μέτρηση χοληστερίνης, προσδιορισμός σακχάρου αίματος, γενική ούρων. Καταγραφή φαρμάκων
και έλεγχος των χορηγουμένων φαρμάκων.
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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.

Διοργανώθηκαν ημερίδες σχετικές με θέματα υγείας με πρωτοβουλία του Πολιτικού Υπεύθυνου
και Ιατρού κ. Χατζή Χρήστου όπως:
-Ημερίδα μαστού στη Νέα Απολλωνία Δήμου Βόλβης,
-Ομιλία στο ΕΠΑΛ – Λύκειο Σταύρου για πρόληψη καλοηθών και κακοηθών παθήσεων μαστού.
Ο Πολιτικός Υπεύθυνος κ. Χατζής Χρήστος αναφέρει επίσης τα εξής:
«Μας προτάθηκε η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας, την οποία προς το παρών αναβάλλουμε λόγω
ικανοποιητικών παροχών Υγείας στο Δήμο μας από τις υπάρχουσες δομές.
Θα ήθελα όμως να αναφερθεί ότι, η ως τώρα συνεργασία με το δίκτυο είναι μηδενική και ότι ήδη
έχουν αναβάλλει μια εκδήλωση για τα αντιβιοτικά τον Φεβρουάριο του 2016 χωρίς περαιτέρω
ενημέρωση για το ποτέ θα ξαναγίνει, και πέρυσι το 2015 προσπαθήσαμε από κοινού να
οργανώσουμε σπειρομέτρηση αλλά το δίκτυο κόλλησε στο ότι δεν υπήρχε ιδιώτης πνευμονολόγος
στο Δήμο μας .
Ουσιαστικά θα πρέπει να τονίσουμε την μηδενική ως τώρα συνεργασία καθώς και την ανάγκη να
ξεπεραστούν κάποιες στρεβλώσεις και οι υπεύθυνοι του δικτύου να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον
για μελλοντικές εκδηλώσεις στο Δήμο μας» .

Σας ευχαριστούμε,
Νταίζη Παπαθανασοπούλου
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις
Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα
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