ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
Βασικές πληροφορίες
Δήμος: Χερσονήσου
Όνομα: Ελίζα Ιατράκη
Θέση: ΠΕ Ψυχολόγων – Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Ηλ. Δ/νση: e.iatraki@hersonisos.gr (υπηρεσιακό) και iatrakisg@gmail.com
(προσωπικό)
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο: Η υπ’αριθμ. 535/2011
απόφαση δημοτικού συμβουλίου (με αρ.πρωτ.: 1824/24-01-2012)
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)

Δομή Προγράμματος
Υπεύθυνος Πολιτικός
Όνομα: κ. Τσαντηράκης Κωνσταντίνος
Θέση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου & Πολιτικός Εκπρόσωπος για το
ΕΔΔΥΠΠΥ
Διάρκεια θητείας: 2 ½ έτη (αρ.απόφ. 5/2014 με αρ.πρωτ.: 24205/10-09-2014)
Ηλ. Δ/νση: k.tsantirakis@hersonisos.gr

Συντονιστής
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ -

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Παλαιολόγου 9, ΤΚ 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 213 2031933, 937, φαξ 213 2031950, email: dasy_pap@hotmail.com,
info@ddy.gr

Όνομα:
Θέση:
Ειδικότητα:
Ηλ. Δ/νση:

Συντονιστική Επιτροπή
Αριθμός Μελών: 9
Ημερομηνία Σύστασης: --Αριθμός Συνεδριάσεων: --Σύνθεση
Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι Κοινωνικών Θεμάτων & Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού,
Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας, Διευθυντές Υπηρεσιών, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης.

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 καμία
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ -

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο?
Ναι
Όχι

√

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο?

√

Ναι
Όχι

Αν Ναι, σε ποιες

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα προαγωγής και αγωγής
υγείας. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας στη
κοινότητα.

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

√

Ναι
Όχι

Έχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2018 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
Αν Όχι
Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2019?
Ναι

√

Όχι
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ -
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Αν Όχι πότε?

Έχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης?
Ναι

√ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου

Όχι
Τι χρονική διάρκεια έχει? 2014 - 2019
Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία?
Ναι

√

Όχι
Αν Ναι ποιές?

Ενίσχυση δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), Μίσθωση ακινήτων ως
χώροι στέγασης Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων σε Κοκκίνι Χάνι και
Σταλίδα, Μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, Προστασία του περιβάλλοντος και της
δημόσιας υγείας, Ευαισθητοποίηση τοπικού πληθυσμού για θέματα δημόσιας υγείας,
Στατική μελέτη Ιατρείου Παιδικής Εξοχής Κοκκίνι Χάνι, Εργασίες αποκατάστασης
βλαβών στο κτίριο Ιατρείου-Διοικητηρίου Παιδικής Εξοχής Κοκκίνι Χάνι,
Αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων ειδικά στις περιοχές τουριστικού
ενδιαφέροντος, Ισότιμη πρόσβαση για όλους σε υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας,
Δημιουργία και Στελέχωση Δημοτικού-Κοινωνικού Φυσιοθεραπευτηρίου (βλ.
αναλυτικά όλες τις δράσεις στο συνημμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΧ).

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?
Αν Ναι ποιές?

Ισότιμη πρόσβαση για όλους σε υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας, Υπηρεσίες και δομές
στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, Στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε
συνθήκες οικονομικής κρίσης, Καλύτερος συντονισμός κοινωνικών προγραμμάτων
και υπηρεσιών στην περιοχή του δήμου, Εφαρμογή Προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ", Εφαρμογή Προγράμματος "ΚΗΦΗ", Μελέτη ΚΑΠΗ Επισκοπής,
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο, Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού
και Μουσικού Σχολείου για τη σχολική περίοδο 2018-2019, Συνέχιση λειτουργίας
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου (βλ. αναλυτικά όλες τις δράσεις στο
συνημμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΧ).

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?
Πολιτικές για τη χωρική ανασυγκρότηση και προώθηση πολιτικών για την προστασία
και βελτίωση του περιβάλλοντος, Εξοικονόμηση πόρων, προστασία του
περιβάλλοντος και βελτίωση ποιότητας ζωής. Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Προστασία και
ορθολογική αξιοποίηση βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών: έχουν ήδη
ληφθεί μέτρα προστασίας του υγροτόπου Μαλίων στο πλαίσιο της πράξης ‘Ανάδειξηδιατήρηση και προστασία βιοποικιλότητας του Υγροτόπου Μαλίων’ με
χρηματοδότηση 27.040,68 € από το ΕΣΠΑ, ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ. Έχουν
συντηρηθεί μονοπάτια περιπατητικών διαδρομών με σκοπό τη βελτίωση του
παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος. (βλ. αναλυτικά όλες τις δράσεις στο συνημμένο
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ Πρόγραμμα
ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Επιχειρησιακό
ΔΧ). - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αν Ναι ποιές?

Παλαιολόγου 9, ΤΚ 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 213 2031933, 937, φαξ 213 2031950, email: dasy_pap@hotmail.com,
info@ddy.gr

Διατομεακή Συνεργασία. Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που
να προβλέπουν την συνεργασία περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε
Ποια από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την
υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε.
Εν γένει στο δήμο η συνεργασία θεωρείται αναγκαία, και ως εκ τούτου προωθείται ενεργά. Κάθε
πρόγραμμα που υποβάλλεται, ή κάθε συνεργασία που αναπτύσσεται, ή είναι υπό διαμόρφωση κρίνεται
αναγκαία η συνεργασία όλων των Διευθύνσεων και υπηρεσιών, αναλόγως πάντα τη φύση του έργου.

Συμμετοχή της Κοινότητας
΄Εχει ο Δήμος σας πολιτικές στην διαμόρφωση των οποίων να συμμετέχουν οι πολίτες
είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?
Ναι

√

Όχι
Αν Ναι Περιγράψτε
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Ο
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ
ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕ
ΤΑ ΑΙΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.
Ακολούθως παρατίθενται τα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου στα οποία μετέχουν πολίτες,
διαμορφώνοντας τις τοπικές πολιτικές:
 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: 1) Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, 2) Επιτροπή πολιτών εκπροσώπων στις εκθέσεις,
3) Επιτροπή πολιτών για τον τουρισμό και την τουριστική προβολή, 4) Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων,
5) Συμβούλιο ένταξης μεταναστών, 7) Δημοτική Επιτροπή Ισότητας. Στη σύνθεση τους συμμετέχουν
πολίτες.
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Η σύνθεση
του Δ.Σ. είναι από εκπροσώπους συλλογικών φορέων που εδρεύουν στον Δήμο Χερσονήσου)
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 1.Κοινωφελής επιχείρηση δήμου Χερσονήσου, 2.Αναπτυξιακή εταιρία Δήμου
Χερσονήσου, 3.Δημοτική επιχείρηση διαχείρισης ακτών (Στη σύνθεση των Δ.Σ. συμμετέχουν πολίτες
σύμφωνα με τη νομοθεσία)
 Ν.Π.Δ.Δ. 1) Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 2) Ίδρυμα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 3) Λιμενικό
Ταμείο (Στη σύνθεση των Δ.Σ., συμμετέχουν πολίτες σύμφωνα με τη νομοθεσία)

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

√

Όχι
Αν Ναι Περιγράψτε
Ομάδα εθελοντών πολιτών Δήμου Χερσονήσου, Κοινωνικοπολιτιστικό δίκτυο, Κοινωφελής Επιχείρηση

ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
ΥΓΙΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
(δράσεις),
Δράσεις Νεολαίας
ή Δια Βίου
Μάθησης
Δήμου-Χερσονήσου.

ΥΓΕΙΑΣ
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Δράσεις – Προγράμματα
Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη
Ηλικία.
Προτεινόμενες δράσεις στο επιχειρησιακό: Εκπαιδευτικές Δράσεις: Άθληση και Τρίτη ηλικία, Προληπτική
ιατρική για την Τρίτη Ηλικία, Νέες Τεχνολογίες και Τρίτη ηλικία, Εκδηλώσεις για την τρίτη ηλικία σε
συνεργασία με τις κοινωνικές δομές. Πρόγραμμα θεραπευτικής γυμναστικής που αποσκοπεί στη βελτίωση της
κινητικής δυσλειτουργίας και της μυοσκελετικής κινητικότητας των ηλικιωμένων. Φυσιοθεραπευτική
αποκατάσταση στην Τρίτη Ηλικία. Ομάδες βιωματικής και εμψύχωσης με σκοπό την εμπλοκή των μελών.
Προγράμματα αγωγής υγείας προληπτικού χαρακτήρα. Διοργάνωση ομιλιών ιατρο-κοινωνικού περιεχομένου
για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Επιμορφωτικά και κοινωνικά προγράμματα. Ψυχαγωγικές δράσεις.
Διανομή τροφίμων κατ’οίκον. Συμβουλευτική και ψυχο-κοινωνική στήριξη προς τα άτομα τρίτης ηλικίας.
Διενέργεια κοινωνικών ερευνών κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής. Ενημέρωση για κοινωνικο-προνοιακά
θέματα και δικαιώματα πολιτών. Παραπομπή σε αρμόδιες υπηρεσίες. Παρακολούθηση θεωρητικής και
πρακτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΔΔΥΠΠΥ & της Εταιρίας Alzheimer Αθηνών για τη
λειτουργία «Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια» από στελέχη κοινωνικής πολιτικής στο δήμο μας.

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) Ενδεικτικά:
 Συμβασιοποιήθηκε το έργο Βελτίωση οδού Δημοκρατίας Λιμ. Χερσονήσου.
 Ολοκληρώθηκε η μελέτη και προχωράει η διαδικασία εγκρίσεων για το έργο Ανακατασκευή οδού Αγ.
Παρασκευής Λιμ. Χερσονήσου και τμημάτων κάθετων σε αυτήν οδών.

Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας
πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων.
1) Πρόσβαση ανασφαλίστων και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας: Λειτουργία
Ηλεκτρονικού Μητρώου για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη. Συγκέντρωση και έλεγχος/εξέταση αιτήσεων
και δικαιολογητικών. Έλεγχος τήρησης προϋποθέσεων (ασφαλιστική ικανότητα, εισοδηματικά/περιουσιακά
στοιχεία ανά κατηγορία αιτούντος), καταχώρηση στοιχείων στο σύστημα ATLAS. Έκδοση ανάλογων σχετικών
αποφάσεων και πιστοποίησης ή μη της δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.
2) Νοσηλευτική μέριμνα και φροντίδα μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ) σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Ιατρεία Δήμου Χερσονήσου.
Οικονομική
οικονομική
κατάσταση
είναιιατρικής
ένας του
απόΕΔΔΥΠΠΥ
τους βασικούς
3) Δωρεάν
μετρήσειςκρίση.
οστικής Η
πυκνότητας:
Πρόγραμμα
προληπτικής
με στόχο την
πρόληψη και έγκαιρη
διάγνωση της οστεοπόρωσης.
Υλοποιήθηκε σεδράσεις
συνεργασία
το Π.Ι. Μαλίων. που
παράγοντες
που επηρρεάζουν
την Υγεία. Περιγράψτε
καιμεπρογράμματα
Εξετάστηκαν
61 πολίτες
2018).
υλοποιεί
ο Δήμος
σας (Ιανουάριος
λόγω της οικονομικής
κρίσης.
4) Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού του δήμου μας σε Πρόγραμμα
Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες 20-65 ετών σε
συνεργασία με το Κ.Υ. Καστελλίου και την υποστήριξη της 7ης ΥΠε Κρήτης. Έμφαση στην εξέταση των
γυναικών (200) με μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (Ιούνιος, Ιούλιος 2018).
5) Δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες 40-70 ετών, μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου και του
γραφείου κοινωνικής πολιτικής με την υποστήριξη της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας της Περιφέρειας
Κρήτης, στο πλαίσιο Εκστρατείας Πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού με θέμα «Είναι στο Χέρι μου».
Έμφαση στην εξέταση των γυναικών (200) με μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
6) Λειτουργία Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΠαΓΝΗ με προγραμματισμένη επίσκεψη στο δήμο σε
μηναία βάση: ψυχιατρική εξέταση, follow-up και κατ’οίκον εξέταση σε ασθενείς με ψυχ. παθήσεις και δυσκολία
πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Απρίλιος 2017 - ).
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με στόχο την στήριξη των Κ.Υ. του δήμου σε ζητήματα ισότητας και διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ευαισθητοποίηση τοπικής κοινότητας για την πρόληψη βίας στην οικογένεια και προώθηση
της ένταξης της ισότητας των φύλων στη κοινωνία (Δεκέμβριος - αρ. απόφ. 463/2015).
9) Μαζικές εθελοντικές αιμοδοσίες σε όλες τις Δ.Ε. του δήμου.

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.
- Συνέχιση λειτουργίας της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου» (με Κωδικό ΟΠΣ 5001471
στο ΕΠ «Κρήτη 2014-2020») : Κοινωνική δομή υποδοχής, καταγραφής και διασύνδεσης πολιτών με
κοινωνικο-προνοιακά προγράμματα και κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Ένταξη πολιτών σε τοπικά,
περιφερειακά και εθνικά προγράμματα.
- Προνοιακή / Επιδοματική Κοινωνική Πολιτική: α) Υλοποίηση προνοιακού προγράμματος «Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) έτους 2018 με παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης πολιτών και νοικοκυριών σε
ακραία φτώχεια. β) Καταβολή τακτικών προνοιακών παροχών σε χρήμα/επιδομάτων σε δικαιούχους.
Οικονομική υποστήριξη ασθενέστερων πολιτών. Δωρεάν διανομή προϊόντων/τροφίμων σε άπορους κατοίκους είτε εκτάκτως είτε κατά την περίοδο των εορτών- συνεργασία με και ευγενική χορηγία από S/Μ περιοχής και
άλλους τοπικούς φορείς και συλλόγους. Διανομή ειδών ρουχισμού και υπόδησης. Καθημερινή σίτιση είτε με
παροχή γευμάτων (μέσω Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, ΚΗΦΗ και ΒΣΣ) είτε μέσω επιχειρήσεων (εστιατόρια,
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παρέμβασης από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου – Ένταξη τους στο πρόγραμμα διανομών.
Μεσολάβηση δήμου για παραλαβή και διανομή των προϊόντων. Σχεδιασμός λήψης μέτρων για μείωση
δημοτικών τελών σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Διενέργεια κοινωνικών ερευνών μετά από εισαγγελική
παραγγελία. Διενέργεια εράνων στην υπηρεσία για κάλυψη έκτακτης ενίσχυσης οικονομικά αδύναμων πολιτών.
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) του Υπουργείου
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης (υπογραφή ως Εταίρος ενιαίου πρωτοκόλλου κοινωνικής
σύμπραξης με Περιφέρεια Κρήτης) χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕBA/FEAD) για την προγραμματική περίοδο 2015-2020. Το ΤΕΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη του
στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την
κοινωνική ενσωμάτωση και μειώνει τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
- Παροχή τροφίμων σε Αστέγους και Άτομα που διαβιούν σε συνθήκες Στέγασης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν
τη δυνατότητα καθημερινής Σίτισης και Διατροφής. Λειτουργία άτυπου Κοινωνικού Παντοπωλείου καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου.
- Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φροντιστήριο (Προγράμματα της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας
Περιφέρειας Κρήτης): Ενημέρωση δικαιούχων πολιτών. Συγκέντρωση και έλεγχος δικαιολογητικών. - Σύσταση
και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Ιατρείου στον Δήμο
Χερσονήσου. Έγκριση δημιουργίας Κάρτας Υγείας Μαθητών (αρ. απόφ. 482/2012).
- Σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού και του Μουσικού Σχολείου Νομού Ηρακλείου για την σχολική
περίοδο 2018-2019.
- Ο Δήμος οργανώνει και συνδιοργανώνει ποικίλα πολιτιστικά προγράμματα με σκοπό την πολιτιστική
ανάπτυξη, την προαγωγή των πνευματικών ενδιαφερόντων και την ποιοτική ψυχαγωγία του συνόλου του τοπικού
πληθυσμού. Επίσης, υποστηρίζει ενεργά τα σωματεία και τους συλλόγους στην υλοποίηση των δράσεων που
αφορούν στον τοπικό πληθυσμό (φεστιβάλ, εκδηλώσεις, προγράμματα δράσης κλπ).
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Παιδιά. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείτε και έχουν σχέση με τα παιδιά και
τους έφηβους. (υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.)
- Εφαρμογή μεθόδων Κοινωνικής Εργασίας με άτομα, οικογένειες, ομάδες και κοινότητα: Διενέργεια
κοινωνικών ερευνών (ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) για την έγκριση ή μη χορήγησης τακτικού επιδόματος και
για αρχική διαγνωστική εκτίμηση περιπτώσεων μετά από εισαγγελική παραγγελία. Εκτίμηση και ικανοποίηση
αναγκών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ασθενέστερων πολιτών. Συνεργασία τόσο με προσωπικό Περιφερειακών
Ιατρείων όσο και με το προσωπικό από τα Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» & ΚΗΦΗ της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του δήμου και από το ΚΑΠΗ & Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του ΝΠΔΔ Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης, αντίστοιχα. Προγραμματισμός και υλοποίηση επισκέψεων κατ’οίκον.
- Λειτουργία επιτροπής καταλληλότητας δήμου για τις αδειοδοτήσεις ιδιωτικών βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών.
-Οργάνωση και λειτουργία ομάδων γονέων σε σχολεία του Δήμου Χερσονήσου από το Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Χερσονήσου.
- Σύνταξη μελέτης και εκτέλεση του έργου Δημιουργία 2 νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας στο
Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λιμ. Χερσονήσου και παράρτημα Μαλίων, καθώς και η Προμήθεια επίπλων και
λοιπών ειδών εξοπλισμού για τη δημιουργία 2 νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας στο Δήμο Χερσονήσου.
- Σύνταξη μελέτης Πιλοτική Δράση «Εμαυτίων» με Διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων εντός του
αύλειου χώρου του καλλιτεχνικού σχολείου και διενέργεια δημοπράτησης.
- Σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Οδοντιατρικής Πρόληψης της Περιφέρειας Κρήτης εξετάστηκαν
παιδιά ηλικίας 6-13 ετών στις παιδικές κατασκηνώσεις Γουρνών και στα χωριά του Δήμου.
- Συμμετοχή στις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) των δήμων – συνεργάτες της επιχειρησιακής
συντονιστικής υπηρεσίας δράσεων παιδικής προστασίας του Ε.Κ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείτε και σχετίζονται
με τους μετανάστες.
- Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.): Συγκρότηση (06/09/2011) – προγραμματισμός και
εφαρμογή δράσης. Σύνταξη καταστατικού λειτουργίας του προς έγκριση.
- Ενημέρωση μεταναστών σχετικά με επέκταση επωφελούμενων ομάδων (άτομα με προβλήματα υγείας,
θύματα trafficking, μονογονεΐκές οικογένειες ή ηλικιωμένοι) για το πρόγραμμα ασυνόδευτων ανηλίκων
(UAMs) του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)

ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείτε και δράσεις που έχετε αναλάβει για
τα άτομα με αναπηρία.
- Συμμετοχή δήμου (με εκπροσώπηση) στην ομάδα εργασίας για τη σύσταση και λειτουργία του
ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης) Ηρακλείου για την δημιουργία θέσεων
απασχόλησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας (για εργασιακή αποκατάσταση και επανένταξη ψυχικά σθενών),
αλλά και την συνεισφορά στη προσπάθεια επανένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο. Συνεργασία Δήμου και
ΚΟΙΣΠΕ βάσει του Π.Δ. 60 [κοινοτική οδηγία 2004/18/Ε.Κ.]. Συμμετοχή του δήμου ως εταίρου με
ανταποδοτικές συνεταιριστικές μερίδες και παραχώρηση χώρων για σχεδιασμό και πραγματοποίηση
συγκεκριμένων δράσεων ένταξης.
- Σε φάση διαγωνιστικής διαδικασίας το έργο Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων
λοιπέςΔδράσεις
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σχολεία του δήμου
που δε διαθέτουν.
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Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείτε και σχετίζονται με
τους πρόσφυγες.
Συγκέντρωση τροφίμων, ενδυμάτων και υποδημάτων μετά από κάλεσμα της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Χερσονήσου στους Δημότες για βοήθεια στους πρόσφυγες.

Δικτύωση
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά
ΚΕΔΕ, Covenant of Mayors (Σύμφωνο των Δημάρχων), Όμορφα Χωριά Κρήτης, Covenant Capacity,
Υποβολή Προτάσεων σε έργα MED, Interreg Ελλάδα – Κύπρος, CIVINET CY-EL (Ελλάδα-Κύπρος),
Balkan Med, ERASMUS+, Adrion, ΕΣΠΑ πράγμα που σημαίνει συνεργασία με πολυποίκιλης φύσης εταίρους
Ελλάδας ή αλλοδαπής, Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων με το Δήμο Binz και υπογραφή Μνημονίου
Συνεργασίας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος Γερμανο-Ελληνικής ανταλλαγής νέων, του
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ).
Έργο 1: «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου
Ελλάδας – Κύπρου», και ακρωνύμιο «ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg
V-A Eλλάδα-Κύπρος 2014-2020 και
Έργο 2: Enhance capacity for integrated transport and mobility services and multimodality in the AdriaticIonian area - Ακρωνύμιο: SMILE (μτφρ) Ενίσχυση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών
και κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, Adriatic-Ionian Programme
INTERREG V-B Transnational 2014-2020.

Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών ή ΜΚΟ ? Με ποιές
Με το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, με τους
τοπικούς συλλόγους και τα σωματεία (42 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) και με τις 4 τοπικές οργανώσεις γυναικών (ΙΡΙΔΑ,
ΕΡΓΑΝΗ, ΕΣΤΙΑ, ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ) και την Ομάδα Νεολαίας Δήμου Χερσονήσου (Ο.ΝΕ.ΔΗ.Χ.)

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ
Σχολιάστε ή αναφέρετε ο,τιδήποτε νομίζετε ότι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για
την λειτουργία του Δικτύου και το δικό σας όφελος ως μέλος του Δικτύου.
Ευχαριστούμε για την μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία μας και την υποστήριξη σε δράσεις. Ευχόμαστε να
συνεχιστεί και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία και υλοποίηση προτάσεων.
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