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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. 

 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: Διρφύων-Μεσσαπίων 

Όνομα: Μαρία Γάτου  

Θέση: Αυτοτελές  Γραφείο Δημάρχου & Δημοσίων Σχέσεων (με αρμοδιότητες στο 

Γραφείο Δημάρχου) 

Ηλ. Δ/νση: dimarxos@ddm.gov.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο:  

28/5/2015 [υπ’ αριθμ. 111/2015 απόφ. Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΜΕΖΩ92-ΘΘ3)] 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

 

Δομή Προγράμματος 
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Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Γεώργιος Ψαθάς  

Θέση: Δήμαρχος  

Διάρκεια θητείας: 5 έτη (έως 31/8/2019) 

Ηλ. Δ/νση: dimarxos@ddm.gov.gr 

Συντονιστής 

Όνομα: Μαρία Γάτου 

Θέση: Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου & Δημοσίων Σχέσεων (με αρμοδιότητες στο 

Γραφείο Δημάρχου) 

Ειδικότητα: ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού (Διοικητικού) 

Ηλ. Δ/νση: dimarxos@ddm.gov.gr 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: 8 (9 έως Ιούνιο 2017) 

Ημερομηνία Σύστασης: 28/5/2015 [υπ’ αριθμ. 111/2015 απόφ. του Δημ. Συμβουλίου 

για ένταξη στο ΕΔΔΥΠΠΥ (ΑΔΑ: ΒΜΕΖΩ92-ΘΘ3)] 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 0 

Σύνθεση  

 

 

 

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα    

Κατά πλειοψηφία    

- Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος 

- Γάτου Μαρία, Δημοτική Υπάλληλος 

- Μύταλα – Τζεράνη Ευαγγελία, Δημοτική Σύμβουλος 

- Βασιλείου Μαρία, Αντιδήμαρχος - Δημοτική Σύμβουλος 

- Τζάθα Γεωργία, Δημοτική Σύμβουλος 

- Ηλιάδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος και Ιατρός 

- Βοσκός Γεώργιος, Ιατρός (Ιούνιος 2017: θάνατος) 

- Γυφτόδημος Δημήτριος, Ιατρός και Δντής Κ.Υ Ψαχνών 

- Σοφία Αφένδρα, Ιατρός 

Χ 
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Τα κόμματα της αντιπολίτευσης:  

Συμφωνούν       

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      

Όχι     

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι 

Όχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

Έχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ? 

Ναι                               

Όχι    

Έχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2017 στο Δίκτυο? 

Ναι 

Όχι    

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του 

Ναι 

Όχι 

Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο 

Χ 

 

2 Μέλη 

Χ 

Χ 

 

Χ [18/4/2018: πραγματοποιήθηκε η καταβολή της συνδρομής έτους 
2017 (700€ - Ένταλμα 165/Β´/2018 - ΑΔΑ: 9ΟΟΡΩ92-ΣΓ0)]. 

Χ 

 

 

Χ 

 

Χ 
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Αν Όχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2018?  

Ναι 

Όχι 

Αν Όχι πότε?   

Έχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης? 

Ναι 

Όχι 

 

Τι χρονική διάρκεια έχει?  

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι 

Όχι 

Αν Ναι ποιές? 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Ναι 

Όχι  

Αν Ναι ποιές? 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Ναι 

Όχι 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

Χ [μόνον Στρατηγικό Σχέδιο - υπ’ αριθμ. 124/15-7-2015 απόφ. του Δημ. Συμβουλίου 
Διρφύων-Μεσσαπίων (ΑΔΑ: 72ΣΚΩ92-Ξ7Μ)] 

Χ (το Στρατηγικό Σχέδιο) 

1. Αναβάθμιση και επέκταση δικτύου Περιφερειακών Ιατρείων 
2. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής στο σύνολο 

των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου 

Χ (το Στρατηγικό Σχέδιο) 

Στο τέλος του παρόντος ερωτηματολογίου παρατίθενται οι οικείες σελίδες (76-80) της υπ’ 
αριθμ. 124/15-7-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων-Μεσσαπίων “Περί 
έγκρισης στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων περιόδου 2014-2020” (ΑΔΑ: 
72ΣΚΩ92-Ξ7Μ), όπου προσδιορίζεται αναλυτικά ο Άξονας 1 «Περιβάλλον και Ποιότητα 
Ζωής» του Στρατηγικού Σχεδίου. Στον εν λόγω Άξονα εντάσσονται 3 Μέτρα, τα οποία 
εξειδικεύονται σε επιμέρους Στόχους και Δράσεις, όπως αυτά αποτυπώνονται στις εν λόγω 
σελίδες. 

Χ (το Στρατηγικό Σχέδιο) 

 

1. Οργάνωση και λειτουργία ΚΑΠΗ και παρεχόμενων υπηρεσιών στους ηλικιωμένους 
2. Οργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 

5 έτη (το Στρατηγικό Σχέδιο) 
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Διατομεακή Συνεργασία 

Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν τη 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 

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

είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?  

Ναι 

Όχι 

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

Έχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες? 

Ναι 

Όχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΧΙ  

Κανένα  

 

 

Χ 

Χ 
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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 αναβάθμιση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και του 

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

αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕΑ κλπ) 

 

 

 

 

 

 

Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας 

πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων. 

 

Οικονομική κρίση. Η οικονομική κατάσταση είναι ένας από τους βασικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την Υγεία. Περιγράψτε δράσεις και προγράμματα που 

υλοποιεί ο Δήμος σας λόγω της οικονομικής κρίσης. 

 

 

 

 

 

• Στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων λειτουργούν 4 ΚΑΠΗ (στη Δ.Κ. Ψαχνών και στις Τ.Κ. 
Καστέλλας, Πολιτικών και Μακρυκάπας), η διαχείριση των οποίων ανήκει στο ΝΠΔΔ του Δήμου 
με την επωνυμία ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. – Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Διρφύων-Μεσσαπίων. 

• Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων διαχειρίζεται το Πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι», στο πλαίσιο του 
οποίου εξυπηρετούνται περίπου 169 άτομα ηλικιωμένοι που, μη έχοντας επαρκείς οικονομικούς 
πόρους, λαμβάνουν ποικίλες υπηρεσίες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που λαμβάνουν είναι συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής 
υποστήριξης, ενημέρωσης και υποστήριξης σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης προνοιακών 
επιδομάτων, νοσηλευτικής φροντίδας, ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, μέριμνας σχετικά με 
θέματα ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, φροντίδας του νοικοκυριού, συντροφιάς, συμβουλευτικής 
υποστήριξης και εκπαίδευσης των μελών της οικογένειας για τη στοχευμένη διαχείριση 
εξειδικευμένων αναγκών. 

• Έργο αποχέτευσης Ψαχνών-Καστέλλας (αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης 2020) 

• Ενέργειες για τη δημιουργία ΒΙΟΚΑ στη θέση Σκληρό της Δ.Ε. Μεσσαπίων, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 

• Λειτουργία ΒΙΟΚΑ στην Τ.Κ. Στενής της Δ.Ε. Διρφύων 

• Αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις, αναμορφώσεις πλατειών, αποκατάσταση παιδικών χαρών σε Τ.Κ. του 
Δήμου, τόσο με αυτεπιστασία όσο και με αναθέσεις έπειτα από πρόχειρους διαγωνισμούς 

• Υλοποίηση δειγματοληψιών νερού σε τακτά χρονικά διαστήματα 

• Άτυπες δράσεις δενδροφύτευσης και εθελοντικών καθαρισμών 

• Πλέον δεν υφίστανται ΧΑΔΑ στα όρια του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (ο Δήμος εξυπηρετείται 
από τον ΧΥΤΑ Χαλκίδας) 

• Ένα μεγάλο μέρος από τα δημοτικά καταστήματα είναι προσβάσιμο από ΑΜΕΑ. 

Κανένα 

• Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Συνδρομής προς Απόρους/ΤΕΒΑ (ο Δήμος είναι εταίρος 
στην Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ευβοίας-Σκύρου) 

• Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης  

• Άτυπες δράσεις διανομής τροφίμων και συγκέντρωσης αγαθών βασικών αναγκών σε συνεργασία με 
την Εκκλησία, αλλά και με τοπικούς συλλόγους και εθελοντές, στο πλαίσιο διοργάνωσης συναφών 
εκδηλώσεων από το ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.* 

 
*Από 2/5/2018 ξεκίνησε η λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, το οποίο διαχειρίζεται πλέον τις ανωτέρω δράσεις, 
παράλληλα με τη δράση ΦΡΟΝΤΙΖΩ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Παιδιά. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείτε και έχουν σχέση με τα παιδιά και 

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

 

 

ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείτε και δράσεις που έχετε αναλάβει για 

τα άτομα με αναπηρία. 

 

 

 

 

Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται 

με τους μετανάστες. 

 

Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείτε και σχετίζονται με 

τους πρόσφυγες. 

 

 

Δικτύωση 

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

 

              

Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών ή ΜκΟ ? Με ποιές; 

                                                                                                                                                                  

 

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

Σχολιάστε ή αναφέρετε οτιδήποτε νομίζετε ότι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για τη 

λειτουργία του Δικτύου και το δικό σας όφελος ως μέλος του Δικτύου. 

 

Στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων λειτουργεί 1 παιδικός σταθμός, η διαχείριση του οποίου ανήκει στο ΝΠΔΔ 
του Δήμου μας με την επωνυμία ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. – Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Διρφύων-Μεσσαπίων. 

Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων διαχειρίζεται το Πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι», στο πλαίσιο του οποίου 
εξυπηρετούνται περίπου 21 ΑΜΕΑ που, μη έχοντας επαρκείς οικονομικούς πόρους, λαμβάνουν ποικίλες 
υπηρεσίες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που λαμβάνουν είναι 
συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης, ενημέρωσης και υποστήριξης σχετικά με τις 
διαδικασίες χορήγησης προνοιακών επιδομάτων, νοσηλευτικής φροντίδας, ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, 
μέριμνας σχετικά με θέματα ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, φροντίδας του νοικοκυριού, συντροφιάς, 
συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης των μελών της οικογένειας για τη στοχευμένη διαχείριση 
εξειδικευμένων αναγκών. 

Κανένα 

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με τη νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία 
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με 
διακριτικό τίτλο «Δίκτυο ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ-PARACTION» [υπ’ αριθμ. 43/22-4-2016 απόφ. του Δημ. 
Συμβουλίου Διρφύων-Μεσσαπίων (ΑΔΑ: 7ΝΖΓΩ92-2ΡΓ)]. 

Μόνον με συλλόγους (εκπολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς κλπ.) που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του 
Δήμου και εθελοντές - σε άτυπη βάση πάντα. 
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