
           

         

                                                    
           
           
           
           
           
           

                ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 
 

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. Ειδικά φέτος, το ερωτηματολόγιο θα χρησιμεύσει και στην 
συμπλήρωση του φακέλλου πιστοποίησης του Δικτύου μας.  
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το δελτίο αυτό που αφορά την χρονική περίοδο 
από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 15-04-2019. 

Βασικές πληροφορίες 
Δήμος: ΙΛΙΟΥ 
Όνομα: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Θέση: ΠΡ/ΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Ηλ. Δ/νση:koinoniki@ilion.gr 
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. 20-3-20115 
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 
Δομή Προγράμματος 
Υπεύθυνος Πολιτικός. 
Όνομα: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Θέση: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
Διάρκεια θητείας: ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ (ΑΡ. 
ΑΠ.269/2017 

Ηλ. Δ/νση:jxaralampopoulos@gmail.com 
Συντονιστής  
όνομα: ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
Θέση: Υπάλληλος  
Ειδικότητα: Κοινωνική Λειτουργός  
Ηλ. Δ/νση:esamara@ilion.gr 
 
Συντονιστική Επιτροπή 
Αριθμός Μελών: ΤΡΙΑ 
Ημερομηνία Σύστασης:20-3-2015 



Αριθμός Συνεδριάσεων: 2 φορές το μήνα  
Σύνθεση  
 
 
Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 
Κατά πλειοψηφία   
 
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  
Συμφωνούν : 2 Δ.Σ. της Αντιπολίτευσης έδωσαν αρνητική ψήφο 
Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή  : όχι 
Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας : Σε τρείς   
 
Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 
Ναι           

           
           
   
 
    Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? Ναι 

Αν Ναι, σε ποιες: 
1.    Πρόγραμμα Ψηφιακής Μαστογραφίας 
2. Ψηφιακή Μαστογραφία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία  
3. Ενημέρωση του κοινού για την Ορθή Κατανάλωση του Αλκοόλ 

 

 
Έχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ? 
Ναι                               
Έχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2018 στο Δικτυο? 
Ναι 
 
Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 
Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 
Οχι 
Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο 
Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2019? 
Οχι 
Αν Οχι πότε?   
Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 
Ναι 
Τι χρονική διάρκεια έχει? 2015-2019 
 
 
Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 
Ναι 
Αν Ναι ποιές?  
Ανάπτυξη των υφιστάμενων δομών :  

 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη κατοίκων από Ψυχολόγους και  Κοινωνικούς 
Λειτουργούς 

 Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής μέσω των Δημοτικών Ιατρείων 

 Ιατρείο Θηλασμού και Βρεφική Βιβλιοθήκη 

 Σχολές γονέων 

 Βοήθεια στο Σπίτι 

 ΚΑΠΗ  

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

2 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ 

3.ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 
 



 Πρόγραμμα Πρόληψης και Διάγνωσης Διαταραχών Μνήμης και Διάθεσης  σε 
άτομα Γ΄ και  Δ΄ Ηλικίας 

 

 Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ Ιλίου 

 Κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ  

 Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών  - Χαμόγελο του 
Παιδιού  

 
Δημιουργία νέων δομών : 

 Κέντρο Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογενειών  

 Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων (Γηροκομείο) 

 Συμβουλευτικός σταθμός για την άνοια  
 
Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

 Προγράμματα επισιτιστικής υποστήριξης απόρων του Δήμου (δεκατιανό, 
παντοπωλείο, σίτιση, δημοτική ιματιοθήκη) 

  KEA - ΤΕΒΑ  

 Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (κεντρική δομή και παράρτημα ΡΟΜΑ) 

 Δομή παροχής βασικών αγαθών (Κοινωνικό Συσσίτιο, Κοινωνικό Φαρμακείο, 
Κοινωνικό Παντοπωλείο) 

 Βοήθεια στο Σπίτι 

 Δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη ανασφαλίστων κατοίκων  

 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 

 Κοινωνικό Φροντιστήριο  
 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? Ναι. 

 Αναδιάπλαση και αναδιοργάνωση του αστικού χώρου με αεπαναφορά του φυσικού 
περιβάλλοντος και τη δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου. 

 Ένταξη του ποδηλάτου ως μέσο μεταφοράς στον αστικό οδικό δίκτυο. 

 Εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας.(Εκσυγχρονισμός φωτισμού, 
ανανέωση στόλου δημοτικών οχημάτων) 

 Ορθολογική χρήση υδάτινων πόρων  

 Ενίσχυση  αντιπλημμυρικής προστασίας 

 Υπογειοποίηση ηλεκτρικού δικτύου σε κεντρικές οδούς 

 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση πολιτών  
 

Διατομεακή Συνεργασία 
 
Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία  
περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε 
1.Συνεργασία Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας με το Αυτοτελές Τμήμα 
Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για :  
α. την υλοποίηση προγράμματος  «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ» γυμναστικής των εργαζομένων 
του Δήμου σε χώρο του Δημαρχείου,   
β. την υλοποίηση προγράμματος Ημερήσιας Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών 6-12 ετών και παιδιών με Αναπηρία σε δημοτικά σχολεία του Δήμου, 
γ. την παραχώρηση σχολικών μονάδων για την υλοποίηση του προγράμματος «Δια 
Βίου Μάθησης», 
δ. την παραχώρηση σχολικών μονάδων  για την υλοποίηση του προγράμματος 
«Κοινωνικό Φροντιστήριο», 
ε. τη διοργάνωση «Δημοτικού Συμβούλιου Εφήβων» στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας, 



στ. τη δωρεάν συμμετοχή ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σε αθλητικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου, μετά από εισήγηση της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας. 
 
2. Συνεργασία Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας με τη Δ/νση Προσχολικής 
Αγωγής για :  
  α. την υλοποίηση προγράμματος προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου σε όλα τα 
παιδιά των ΒΝΣ του Δήμου από εθελοντές οδοντιάτρους, 
  β. τη φιλοξενία παιδιών στους ΒΝΣ, μετά από εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας, 
λόγω ειδικών συνθηκών (μονογονεϊκές οικογένειες, βεβαρημένο οικογενειακό 
περιβάλλον κα)  
 
3. Συνεργασία Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας με τη Δ/νση Διαχείρισης 
Απορριμμάτων  & Πρασίνου για :  
α. την καθαριότητα ανθυγιεινών κατοικιών,  
β. τη διεξαγωγή καρδιολογικού ελέγχου και ζωτικών ενδείξεων  όλων των 
εργαζομένων, ετησίως  
 
4. Συνεργασία Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας με τη Δ/νση Τεχνικής 
Υπηρεσίας για την αποκατάσταση ζημιών σε οικίες ωφελουμένων της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας. 
 
5. Συνεργασία Δ/νση Προσχολικής Αγωγής με το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Νέας 
Γενιάς Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για :   
α. την υλοποίηση προγράμματος άθλησης των παιδιών των ΒΝΣ  
β. τη διοργάνωση θερινού φεστιβάλ, θεατρικών παραστάσεων και εορτών. 
 

6.συνεργασία με άλλες δ/νσεις του Δήμου για την υποβολή προτάσεων ένταξης σε 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα.  Στο πλαίσιο της ΟΧΕ Δυτικής Αττικής 
υπεβλήθησαν τέσσερις Δράσεις:  
α)Πρώιμη ανίχνευση και πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με στόχο την πρόληψη 
διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη τους. 
β) Ανίχνευση και υποστήριξη ατόμων με διαταραχές μνήμης. 
γ)Υποστήριξη ενηλίκων για τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών 
δ)Αναβάθμιση και συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών. 

 
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 
Πολίτες και οργανώσεις συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας. 

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

1. Η Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας διαθέτει Μητρώο Εθελοντών 
διαφόρων ειδικοτήτων (ιατροί, καθηγητές, ψυχολόγοι, επισκέπτες υγείας).  

2. Η Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας οργανώνει Κοινωνικό 
Φροντιστήριο με εθελοντές καθηγητές. 

3. Δράσεις συλλογής τροφίμων, φαρμακευτικού υλικού με τη συνδρομή πολιτών  

 



4. Δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, 
κακοποιημένες γυναίκες κ.α.) 

5. Περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις σχολείων όλων των βαθμίδων 
6. Το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 

διοργανώνει προγράμματα Αθλητισμού για όλους (παιδιά και ενήλικες) καθώς και 
πρωταθλήματα σε συνεργασία με τα Αθλητικά Σωματεία. 

7. Η Δ/νση Περιβάλλοντος συνεργάζεται με περιβαλλοντικές ομάδες των 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων για ποιοτική αναβάθμιση 
σχολείων και περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών. 

8. Φύτευση αρωματικών φυτών σε σχολικές αυλές με στόχο την ποιοτική 
αναβάθμιση σχολείων και περιβαλλοντική εκπαίδευση παιδιών   

9. Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας συνεργάζεται με το Κέντρο 
Γυναικών Ιλίου και με εθνικοτοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους με σκοπό τη 
διοργάνωση δράσεων αλληλεγγύης.    

10. Η Δ/νση Προσχολικής Αγωγής διοργανώνει δράση ενημέρωσης γονέων που 
τα παιδιά τους φοιτούν στους ΒΝΣ του Δήμου (Σχολές Γονέων). 

 
 
 
 
 
 
 
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 αναβάθμηση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού 
περιβάλλοντος.(πχ.αναπλάσεις,, αύξηση πρασίνου, ποιότητα νερού, αποχέτευση, 
πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα κλπ) 
 

 
 
 
 
 
 

Στα εγγεγραμμένα  μέλη των ΚΑΠΗ παρέχονται: Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε 
προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη Ηλικία. 
Στα εγγεγραμμένα  μέλη των ΚΑΠΗ παρέχονται:  

 Ψυχαγωγικές και εορταστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές  
αναψυχής,  

 Ομάδες γυμναστικής, χορού, χορωδίας, χειροτεχνίας, ζωγραφικής, παραμυθιού  

 Νοσηλευτικές υπηρεσίες πρόληψης (μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, 
χοληστερίνης, σπιρομετρήσεις, καρδιογραφήματα κ.α.), Ιατρική παρακολούθηση 
και  συνταγογράφηση σε καρδιολογικά φάρμακα, Φυσικοθεραπεία 

 Ενημερωτικές ομιλίες  και Επιμορφωτικά προγράμματα 

 Πρόγραμμα ανίχνευσης διαταραχών μνήμης και ασκήσεις  νοητικής ενδυνάμωσης 
σε άτομα με διαταραχές μνήμης 

 

 

 

 

 

 

 

 Ψυχαγωγικές και εορταστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές  
αναψυχής,  

 Ομάδες γυμναστικής, χορού, χορωδίας, χειροτεχνίας, ζωγραφικής, παραμυθιού  

 Νοσηλευτικές υπηρεσίες πρόληψης (μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, 
χοληστερίνης, σπιρομετρήσεις, καρδιογραφήματα κ.α.), Ιατρική παρακολούθηση 

Ανάπλαση πλατειών, φυτεύσεις νέων δέντρων, συνδέσεις αυτόματου ποτίσματος χώρων 
πρασίνου με γεωτρήσεις και πηγάδια για την ορθολογική χρήση του νερού στο πράσινο με 
καθημερινά προγράμματα , ανάλογα με την εποχή, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι, οδηγοί τυφλών κ.α 



 
 

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 επηρρεάζουν την Υγεία. Περιγράψτε δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο 
Δήμος σας λόγω της οικονομικής κρίσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Παιδιά.Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και 

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

ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται 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 υλοποιείται και σχετίζονται 

με τους πρόσφυγες. 
 
 
Δικτύωση 
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Eλληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά 

Όλες οι δράσεις προληπτικής φύσεως (καρδιογράφημα, σπιρομέτρηση, οδοντιατρικός 
έλεγχος κα) και πρωτοβάθμιας φροντίδας (συνταγογράφηση, ιατρική παρακολούθηση, 
εμβολιασμός παιδιών κα) παρέχονται δωρεάν σε όλους τους κατοίκους του Δήμου 

Μαστογραφία, οστεοπόρωση, σπιρομέτρηση, έλεγχος καρκίνου προστάτη, 
δερματολογικός έλεγχος σε ΚΑΠΗ, καρδιογράφημα, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, 
σακχάρου, χοληστερίνης, οδοντιατρικός έλεγχος σε ΚΑΠΗ και ΒΝΣ, τεστ ΠΑΠ, μαθήματα 
ανώδυνου τοκετού, ψυχοπροφυλακτικής και θηλασμού, έτοιμο φαγητό, δεκατιανό, παροχή 
φαρμάκων, παιδιατρική φροντίδα, εμβολιασμός, ψυχοκοινωνική υποστήριξη από 
ψυχολόγους και παιδοψυχίατρο, δημοτικό οδοντιατρείο,  

Εμβολιασμός, έκδοση πιστοποιητικού υγείας, «σχολίατρος» (κλιμάκιο αποτελούμενο από 
παιδίατρο, ορθοπεδικό, οδοντίατρο, νοσηλεύτρια διενεργεί προληπτικό έλεγχο σε όλο 
τον σχολικό πληθυσμό που φοιτά στη Β΄ τάξη των δημοτικών σχολείων του Δήμου), 
Θερινή Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών 6-12 ετών και ΑΜΕΑ,  Πρόγραμμα «Παιδί και 
Θάλασσα», καλοκαιρινό Camp, παιδικό φεστιβάλ. Ομάδες γονέων, Ομάδα ανάγνωσης 
παραμυθιών από μέλη των ΚΑΠΗ στα νηπιαγωγεία 

 

Θερινή δημιουργική απασχόληση για παιδιά με αναπηρία, έλεγχος βιβλιαρίων και εμβολιασμός, 
έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας, «σχολίατρος» (κλιμάκιο αποτελούμενο από παιδίατρο, ορθοπεδικό, 
οδοντίατρο, νοσηλεύτρια διενεργεί προληπτικό έλεγχο σε όλα τα παιδιά του ειδικού δημοτικού 
σχολείου του Δήμου), λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ (αθλήματα, χορός, θεατρικό). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
              
 Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές?             

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
        
 
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. 
 
                  
           
           
        
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


