ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής
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 1-12014 έως 31-12-14 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 15-03-15.

Βασικές πληροφορίες
Δήμος Γλυφάδας
Όνομα. Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου
Θέση. Μόνιμη Υπάλληλος στο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής
Ηλ. Δ/νση. e.evaggelou@glyfada.gr
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. 28/9/2011
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)
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Δομή Προγράμματος
Υπεύθυνη Πολιτικός.
Όνομα. Αναστασία Πατεράκη
Θέση. Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
Διάρκεια θητείας 2,5 χρόνια
Ηλ. Δ/νση : paterakisasa@gmail.com

Συντονιστής/τρια
΄Ονομα: Χριστίνα Δαβίου
Θέση: Μόνιμη Υπάλληλος
Ειδικότητα: Νοσηλεύτρια
Ηλ. Δ/νση: chr.daviou@glyfada.gr

Συντονιστική Επιτροπή Αριθμός Μελών 5
Ημερομηνία Σύστασης 4.11.2014 ( απόφαση Δ.Σ.υπ.αρ. 212/2014).
( Έγινε τροποποίηση της σύνθεσης λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής, προηγούμενη απόφαση υπ. αρ.
358/2013)

Αριθμός Συνεδριάσεων: 1 μέσα στο 2014. Δείτε πρακτικά:

πρακτικα
1συνάντησης.pdf

ΣύνθεσηΜουλακάκης, Δημοτικός Σύμβουλος
Βασίλειος
Ανδρονίκη Λέντζου, εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Γλυφάδας
(Αντικαταστάθηκε από την κα Πόλυ Μελέτη)

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο
Ομόφωνα
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Κατά πλειοψηφία Χ
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Συμφωνούν
Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή X
Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας;
Σε μια
Σε δύο
Σε τρείς
Σε καμία

X

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο?
Ναι

X Είχαμε παρουσία με ανάρτηση e-Poster στο Διεθνές Συνέδριο

Dimos Glyfadas
WHOconference-poster presetnation Abstrac218.pdf

Δείτε εδώ:

Που πραγματοποιήθηκε στο Κάραβελ τον Οκτώβριο του 2014.
Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο?
oxi
Αν Ναι, σε ποιές
Έχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ?
Ναι

x

Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2012 στο Δικτυο?
Ναι X
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Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι
Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του
Ναι
Oχι

X

Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο
Αν Οχι
Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2015?
Ναι
Όχι Χ Δεν υπάρχει σχεδιασμός.
Αν Οχι πότε? Σε συνεργασία με τον ΠΟΥ όταν είναι έτοιμο το ερωτηματολόγιο.
Έχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης?
Ναι Χ
Όχι
Τι χρονική διάρκεια έχει? 1 έτος
Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία?
Ναι

Χ

Όχι
Αν Ναι ποιές?

Κοινωνικό Ιατρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, ΚΕΠ Υγείας, Δράσεις
Προαγωγής Υγείας του Κέντρου Πρόληψης ( ΟΚΑΝΑ), και της Σχολικής
Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? Ναι
Αν Ναι ποιές?
Έκδοση Βιβλιαρίων Ανασφαλίστων Πολιτών
Υλοποίηση δράσης από Μάρτιο 2015.
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ( άρθρο 202 Κώδικα
Δήμων & Κοινοτήτων)
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Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? ( ¨Όπως ορίζεται από τον ΠΟΥ)
Αν Ναι ποιές?
3 φορές το χρόνο γίνεται δενδροφύτευση σε συνεργασία με
την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και το ΣΠΑΥ.

Διατομεακή Συνεργασία
Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία
περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε
1.Το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής ( ΓΚΠ), του Δήμου το οποίο λειτουργεί από το
1996, συντονίζει και συνεργάζεται στις Δομές Καταπολέμησης της Φτώχειας.
2. Το πρόγραμμα Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία που υλοποιείται από το Γραφείο
Κοινωνικής Πολιτικής, συνεργάζεται με το Γραφείο Παιδείας, και με τη Διεύθυνση
Πρωτ/θμιας, Δευτ/θμιας, και με το Κέντρο Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ.
3. Για την κρατική επιδοματική πολιτική το ΓΚΠ του δήμου συνεργάζεται με το Τμήμα
Πρόνοιας του Δήμου Καλλιθέας.
4 .Συνεργασία του Γραφείου Παιδείας με το Κέντρο Αθλητικής Πολιτιστικής
Παρέμβασης ( ΚΑΠΠΑ)
5. Συνεργασία Γραφείου Παιδείας με Τεχνική Υπηρεσία για συντήρηση σχολικών
κτιρίων

Ποιά από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την υλοποίηση του
προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε.

Καμία μέχρι στιγμής. H συντονιστική επιτροπή ξεκίνησε να έχει ενεργό ρόλο και
δράση στις αρχές του 2015.
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Συμμετοχή της Κοινότητας
΄Εχει ο Δήμος σας πολιτικές στην διαμόρφωση των οποίων να συμμετέχουν οι πολίτες είτε ως
άτομα είτε ως οργανώσεις?
Ναι Χ

Αν Ναι Περιγράψτε
Λειτουργεί Επιτροπή Διαβούλευσης ( προβλέπεται από το Ν. 3852/10, Πρόγραμμα
Καλλικράτης), στην οποία συμμετέχουν άτομα και οργανώσεις συνεδριάζει μία φορά
το μήνα και προτείνει δράσεις σε διάφορους τομείς της πολιτικής του δήμου.

Έχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες? (πυροπροστασία….κλπ)
Ναι

X

Αν Ναι Περιγράψτε
Η Εθελοντική Δασοπροστασία Πυρόσβεση Γλυφάδας ενεργοποιείται στο αντικείμενο
ευθύνης της από το 2007, αποτελείται από εθελοντές που Εκπαιδεύονται κάθε χρόνο.
Δράσεις: Η προστασία του οικοσυστήματος της Γλυφάδας και των δημοτών της από
φυσικές καταστροφές. Ο σύλλογος ανήκει στην Πολιτική Προστασία του Δήμου
Γλυφάδας . www.dasoprostasiaglyfadas.blogspot.
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Δράσεις – Προγράμματα
Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη Ηλικία.
Κέντρο Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων ( Κ.Α.Π.Η) . Λειτουργεί από τις αρχές του
1990.
Μέρος των Υπηρεσιών που προσφέρει το Κ.Α.Π.Η είναι η ψυχοσυναισθηματική
στήριξη, η κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους, η
οργανωμένη ψυχαγωγία και η επιμόρφωση.
ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Καθημερινά:
1 Εξετάσεις μέτρησης ζωτικών σημείων, ενεσοθεραπεία
2. Ψυχολογική υποστήριξη-συμβουλευτική, δισυνδετική
3. Νοητική Ενδυνάμωση μέσα από ομαδικές δραστηριότητες
4. Φυσιοθεραπεία
5. Εργοθεραπεία
Προγράμματα
Παραδοσιακοί χοροί
Χορωδία
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Θέατρο ( 6 παραστάσεις)
Εκδρομές. Μονοήμερες ( 8). Εξαήμερη 1.
ΠΡΟΛΗΨΗ

Σπιρομέτρηση ( 2)
Ενημέρωση-Εξέταση για τη νόσο Αλσχάιμερ ( 1)
Δερματολογικός Έλεγχος ( 1)
ΕΡΕΥΝΑ.

Το γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ
Γλυφάδας σχεδίασε και υλοποίησε έρευνα εκτίμησης της Ποιότητας Ζωής ( ΠΖ)
των Μελών του ΚΑΠΗ του Δήμου. ( δείτε το σχ.Pdf)

REPORT0KAP2013.6
.1320TELIKO.pdf

Η παρούσα έρευνα αφορά τη μελέτη διάφορων τομέων ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας που
κατοικούν στο Δήμο της Γλυφάδας και είναι μέλη του Κ.Α.Π.Η της περιοχής. Είχε στόχο να
μελετήσει το « προφίλ» αντιπροσωπευτικού δείγματος των ενεργών μελών, να εξετάσει την
επίδραση των προγραμμάτων του Κ.Α.Π.Η στην ποιότητα ζωής τους, να μελετήσει διάφορους
τομείς της ζωής τους όπως οικογενειακές σχέσεις, συνθήκες κατοικίας, οικονομική κατάσταση,
κατάσταση υγείας, διαχείριση ελεύθερου χρόνου. Τα ερευνητικά δεδομένα κατέδειξαν ότι τα
προγράμματα του Κ.Α.Π.Η έχουν θετική επίδραση στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων, και
ότι το γενικό αίσθημα ευεξίας (Global Well-Being) των ατόμων της τρίτης ηλικίας είχε θετική
συσχέτιση με τις καλές οικογενειακές σχέσεις, τις καλές κοινωνικές σχέσεις και την ποιοτική
διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Περισσότερη έρευνα στο πεδίο θα συμβάλλει θετικά στην
καλύτερη αποτίμηση των προγραμμάτων των κέντρων ανοιχτής περίθαλψης ( Κ.Α.Π.Η) για την
βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν. Επίσης, θα βοηθήσει στο σχεδιασμό και υλοποίηση
δράσεων προς την κατεύθυνση της «ενεργούς γήρανσης», που θέτει ο Π.Ο.Υ για την χρονική
περίοδο 2014-2020.
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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)



Στον πολεοδομικό ιστό του Δήμου υπάρχουν διάσπαρτα οικοδομικά τετράγωνα με
συντελεστή δόμησης άνω του 1 ( δόμηση ίση με το εμβαδόν του οικοπέδου). Στο
πέταλο Τερψιθέα, παρουσιάζονται σε εξαιρετικά μεγάλη συγκέντρωση ( 80%90%). Στην περιοχή αυτή υπάρχει μειωμένη φύτευση και στενά πεζοδρόμια ενώ
υπάρχουν δρόμοι στενοί που είναι ακόμα διπλής κυκλοφορίας. Στα νέα σχέδια του
δήμου είναι καινούργιος κυκλοφοριακός σχεδιασμός. Στην έρευνα ποιότητας ζωής
που πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ Γλυφάδας ( ή έρευνα πραγματοποιήθηκε τη
χρονική περίοδο 2012-2013), αναφέρονται ποιοτικά στοιχεία όπου οι πολίτες άνω των
60 ετών κάτοικοι της περιοχής Τερψιθέας, στη θεματική ενότητα περιβάλλον,
προσδιορίζουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν την έλλειψη πεζοδρομίων, στην
έλλειψη πρασίνου, στα μικρά πεζοδρόμια, έλλειψη πινακίδων και φωτισμού, κακή
αποχέτευση/αγωγή όμβριων υδάτων ( βλ. Pdf ενότητας Τρίτη Ηλικία).

 ΑμεΑ: Όλα τα καινούργια πεζοδρόμια σχεδιάζονται με βάση κριτήρια
προσβασιμότητας . Χωροθετήθηκαν 30 θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
 Ενεργειακά κτίρια του δήμου.
Σχολεία: Δημοτικά 1ο , 4ο
Γυμνάσιο 1ο
Λύκειο 1ο
Κτίριο Καθαριότητας του Δήμου, Τεχνική Υπηρεσία
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Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας- πρόνοιαςπεριβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων.

 Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Λειτουργεί από το 1999 με στόχο την κατ’ οίκον
εξυπηρέτηση των μοναχικών ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ( Τρίτη ηλικία,
ΆμεΑ).
 ΚΕΠ Υγείας, Ισότιμη πρόσβαση όλων των δημοτών σε ενημέρωση και εξετάσεις
πρόληψης. Ο Δήμος Γλυφάδας εντάχθηκε στο πρόγραμμα στο τέλος του 2014, η
υπηρεσία ξεκίνησε τη λειτουργία της αρχές του 2015.
 Δημοτικό Ιατρείο. Ιατρική κάλυψη των ανασφάλιστων μονίμων κατοίκων. Δωρεάν
εμβολιασμοί παιδιών. Διασυνδετική.
 Κοινωνικό Φαρμακείο. Λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των ανασφάλιστων πολιτών.
*Στην θεματική ενότητα Υγιής Αστικός και Περιβάλλον σχεδιασμός αναφέρονται
πληροφορίες που αφορούν ανισότητες που αφορούν τον πολεοδομικό ιστό της πόλης
και επιδρούν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

9

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.

 Έρευνα για την Ποιότητα ζωής των ωφελούμενων του ΓΚΠ, όπου μελετήθηκε
η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο είδος των αιτημάτων που δέχονται οι
υπηρεσίες και κυρίως το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής που συντονίζει τις

EKΘΕΣΗ

υπόλοιπες υπηρεσίες. δείτε αποτελέσματα της Έρευνας εδώ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
 Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας Δήμου Γλυφάδας. Δείτε το
κείμενο του απολογισμού έργου των δομών αυτών για το χρονικό διάστημα

Μάρτιος 2013-Μάιος 2015:

APOLOGISMOS
KOINONIKON DOMON.pdf
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Παιδιά. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείτε και έχουν σχέση με τα παιδιά και τους
έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.)

Το χρονικό διάστημα 2012-2014 λειτούργησε Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία με την υπ 12/12 Δ.
Συμβουλίου με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομάδων μαθητών-γονέων-εκπαιδευτικών
και διαχείριση ατομικών περιπτώσεων. ( δείτε συνολικό απολογισμό έργου στο www.glyfada.gr
– Πολίτης Δήμος Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής-Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία-Δράσεις )
Δείτε απολογισμούς δράσεων έργου της ΣΚΥ εδώ:
APOLOGISMOS
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΕΚΘΕΣΗ
istoselida
ΣΚΥ.pdf
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΔΡΑΣΕΩΝ
ΣΚΥ 1 dimou
2014.pdf2015.pdf



Οι εργαζόμενοι του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου ανήκουν στην Εθνική
Ομάδα Παιδικής Προστασίας, ( πρόληψη κακοποίησης/παραμέλησης ανηλίκων) την
οποία συντονίζει το ΕΚΚΑ ( Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Για θέματα
διερεύνησης ενδοοικογενειακής βίας συνεργαζόμαστε με το Τμήμα Ανηλίκων της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
 Η Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση (ΚΑΠΠΑ) του Δήμου Αθηναίων
υλοποιεί προγράμματα ενιαίας προσχολικής αγωγής σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα
επιστημονικά δεδομένα με στόχο: βοήθεια στα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα,
σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, την εξάλειψη των διαφορών που
τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων
τους, την εξυπηρέτηση των γονέων και παράλληλα η ευαισθητοποίησής τους πάνω σε
θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, Η παροχή ημερήσιας διατροφής και
φροντίδας στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου υλοποιεί προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών 6-14 ετών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εποπτεύει τις δράσεις προαγωγής
υγείας, τα σχολικά κτίρια, και με βάση το αρ. 94 του Καλλικράτη συνεργάζεται με την
ΓΚΠ για θέματα πλημμελούς φοίτησης των ανηλίκων.
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ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείτε και δράσεις που έχετε αναλάβει για τα άτομα
με αναπηρία.
 Μείωση των Δημοτικών τελών για οικογένειες με άτομο με αναπηρία. Η πλειοψηφία
των Δημοτικών κτιρίων, -Δομές Καταπολέμησης της Φτώχειας, ΚΕΠ, Κεντρικό
Δημαρχείο, ΚΑΠΗ-, στεγάζονται σε κτίρια που είναι προσβάσιμα για άτομα με
κινητική αναπηρία.
 Από Σεπτ. 2014, μέχρι σήμερα, σταδιακά δημιουργήθηκαν 30 ταμπέλες παρκιν κινητικά
αναπήρων.
 Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό Σύλλογο ΑΙΝΕΟΝ, γίνονται δωρεάν ψυχαγωγικές
δράσεις bowling σε εβδομαδιαία βάση.
 Δωρεάν κολύμβηση στο κλειστό δημοτικό κολυμβητήριο Γλυφάδας.
Σχεδιασμός ερευνητικού έργου για άμεση υλοποίηση ανάλογων δράσεων:
Η καταγραφή του προφίλ των ατόμων με αναπηρία που είναι εγγεγραμμένοι στο
Δήμο Γλυφάδας.

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

Ο Δήμος της Γλυφάδας δεν έχει μέχρι τώρα υλοποιήσει ειδικά προγράμματα που να
αφορούν τους μετανάστες.
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Δικτύωση
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά
ΟΧΙ

Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜΚΟ ? Με ποιές
Ναι
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΛΟΣ ΑΙΝΕΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ( εμβολιασμοί )

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.



Η Συντονιστική Επιτροπή του ΕΔΔΥΠΠΥ, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο
λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας, το οποίο λειτούργησε για 8 μήνες θέλει να σας
ενημερώσει ότι αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ Υγείας παραμένει κλειστό διότι δεν έχει
υπεύθυνο/η υπάλληλο για τη διοικητική του υποστήριξη.



Η Συντονιστική Επιτροπή προτίθεται να σχεδιάσει θεματικές δράσεις στο
πλαίσιο της φιλοσοφίας του ΠΟΥ, και ζητάμε την συνεργασία και την
υποστήριξη του δικτύου για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, οι οποίες θα
προσδιοριστούν αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, δηλαδή το Σεπτέμβρη
2015.
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