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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 1-1-2014 έως 31-12-14 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 15-03-14. 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος  Ιεράπετρας 

Όνομα: Σταυρούλα Κιουρανάκη 

Θέση: Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 

            Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Συντονίστρια του Ε.Δ.Δ.Υ.Π-Π.Υ. 

Ηλ. Δ/νση: stauroylak@gmail.com 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο:  5 Απριλίου 2011 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 
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Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Αντώνιος Πετράς (από Σεπτέμβριο 2014) 

Θέση: Δημοτικός Σύμβουλος, Εντεταλμένος σε θέματα Υγείας 

Διάρκεια θητείας: 5  έτη 

Ηλ. Δ/νση: antonypetras@yahoo.gr 

(Υπεύθυνος Πολιτικός από 5/4/2011 έως 31/8/2014 ήταν ο κ. Χρήστος Γαλάνης , 

Δημοτικός Σύμβουλος) 

Συντονιστής 

Όνομα: Σταυρούλα Κιουρανάκη (από 19/3/2015) 

Θέση: Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 

Ειδικότητα: Επόπτρια Δημόσιας Υγείας  

Ηλ. Δ/νση: stauroylak@gmail.com 

Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Χρυσούλα Χαλκιαδάκη(από 19/3/2015) 

Θέση:  Προϊσταμένη Τμήματος Εξυπηρέτησης πολιτών 

 Ειδικότητα Επισκέπτρια Υγείας  

Ηλ.Δ/νση:  xxalkiadaki@yahoo.gr 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών  Δεν έχει συσταθεί 

Ημερομηνία Σύστασης 

Αριθμός Συνεδριάσεων 

Σύνθεση  

  

mailto:antonypetras@yahoo.gr
mailto:stauroylak@gmail.com
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Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα     X 

Κατά πλειοψηφία  - 

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν      ΝΑΙ 

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή  - Δεν υπάρχει ακόμα 

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια                 - 

Σε δύο                - 

Σε τρείς              - 

Σε καμία            X 

 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

Ναι                  -                 

Όχι           X 

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι        Χ 

Όχι         

Αν Ναι, σε ποιές    

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

Ναι            Χ                   

Όχι             - 

-Προληπτικός Έλεγχος της Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης παιδιών-Denver 
-Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας  για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης. 
- Εβδομάδα δωρεάν προληπτικού Ελέγχου δυσλιπιδαιμίας 
- Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Πρόληψης του Καρδιαγγειακού Κινδύνου 
- Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τον Ca του προστάτη.  
- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάρτιση επιστημόνων   

υγείας του Δήμου μας σε θέματα  εθισμού των εφήβων  στο διαδίκτυο.  
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Έχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2014 στο Δικτυο? 

Ναι           Χ 

      Όχι         - 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του 

Ναι 

Όχι        Χ 

Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2013? 

Ναι 

Όχι 

Αν Όχι πότε?        ΑΓΝΩΣΤΟ 

Έχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι                Χ 

όχι                  - 

Τι χρονική διάρκεια έχει?  Πενταετή  2014-2019 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι          Χ 

όχι            - 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

1.  Εφαρμογή και μέριμνα προγραμμάτων Εμβολιασμών 
2. Μέριμνα για την διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων 
3. Δημιουργία Δομών και ανάπτυξη Δράσεων παροχής υγείας σε 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
4. Πληροφόρηση/Ενημέρωση πολιτών για θέματα Δημόσιας Υγείας 
5. Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας και έκδοση 

βιβλιαρίων περίθαλψης ανασφαλίστων. 
6. Τήρηση κανόνων υγιεινής ιδιωτικών παιδικών και βρεφονηπιακών 

σταθμών και των Δημόσιων Σχολείων 
7. Εφαρμογή προγραμμάτων διαδημοτικού δικτύου υγείας Ο.Τ.Α. 
8. Εφαρμογή προγραμμάτων διαβαθμιδικού Συνδέσμου Κοινωνικής 

Προστασίας και αλληλεγγύης Περιφέρειας Κρήτης. 
9. Διαχείριση προγράμματος Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών 

Φροντίδας του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Φάκελος Φροντίδα του 
πολίτη) 

10. Συνεργασία με τρίτους φορείς για ανάπτυξη δράσεων δημόσιας 
υγείας 

11. Αξιοποίηση προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας (πρόγραμμα 
τηλεφροντίδας κ.ά.). 
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές? 

 

                                           -Ανάδειξη φυσικών τοπίων προσβάσιμων με ΑμεΑ ή ηλικιωμένους, χρήση   

νέων τεχνολογιών. 

                                                    -Σήμανση και προβολή μνημείων, κήρυξη και αναβάθμιση παραδοσιακών 

οικισμών και συνόλων Ανάδειξη Αρχαιολογικών χώρων με συνεργασία της 

αρχαιολογίας 

11. Σχεδιασμός βασικών έργων αστικής υποδομής, πεζοδρόμια- πλατείες κλπ., 

αστικός εξοπλισμός, αναβάθμιση σημερινού νότιου άξονα που περνά μέσα από 

τους οικισμούς μετά την ολοκλήρωση της παράκαμψης αθλητικές υποδομές, 

υποδομές πολιτισμού, κοινωνικές υποδομές, προγράμματα-δράσεις υγείας κλπ 

 

1. Κοινωνικές έρευνες για την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων 
και για εισαγγελικές εντολές.  

2. Αξιολόγηση προγραμμάτων και πρόταση νέων, αρμοδιότητες 
εποπτείας και ελέγχου, χορήγηση επιδομάτων κλπ. 

3. Εύρυθμη λειτουργία κοινωνικών υποδομών, , Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, αδειοδότηση Ξενώνα Ηλικιωμένων, συμμετοχή σε 
συνεργασίες φορέων, εθελοντισμός 

4. Εφαρμογή θεσμού Κοινωφελούς Εργασίας σε ανήλικους παραβάτες.  
5. Εφαρμογή διαδικτυακού προγράμματος για την κακοποίηση των 

παιδιών.  
6. Εφαρμογή προγραμμάτων ισότητας των φύλων.  
7. Υλοποίηση προγραμμάτων για την βρεφική, παιδική  και Τρίτη 

ηλικία.  
8. Εφαρμογή προγραμμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 
9. Εκπόνηση Τοπικών Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με Κοινωνικές 

Δομές. 
10. Ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς πρόσληψης και καταπολέμησης των 

εξαρτήσεων κ.α  
11. Αξιοποίηση πολυκαναλικού συστήματος υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας, απομακρυσμένη βοήθεια κα. 
12. Ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης με γειτονικούς ΟΤΑ και 

περιφέρεια κ.α  
13. Δημιουργία αμιγών βρεφικών σταθμών, Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης σε Τοπικές Κοινότητες, ΚΕΠ Κοινωνικής Μέριμνας 
και Υγείας, 

 

1. Μονάδα κομποστοποίησης, συλλογή πλαστικών και συσκευασιών 
φυτοφαρμάκων, υλοποίηση προγράμματων, διερεύνηση συμμετοχής του 
Δήμου σε πρόγραμμα επεξεργασίας αποβλήτων ελαιουργείων 
2. Ανακύκλωση, ιδιωτική κομποστοποίηση, ευαισθητοποίηση δημοτών 
3. Βελτιστοποίηση δρομολογίων, προμήθειες μηχανικού εξοπλισμού, green 
points, Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων 
4. Δράσεις καθαριότητας σε αστικό τοπίο, δράσεις καθαριότητας σε Τοπικά 
Διαμερίσματα, δράσεις καθαριότητας στο φυσικό περιβάλλον, Δράσεις 
Ευαισθητοποίηση/Εκπαίδευσης δημοτών σε θέματα Καθαριότητας, 
υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων, εγκιβωτισμός κάδων. 
5. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, νέα έργα ύδρευσης-
αποχέτευσης σε αστικό κέντρο και τοπικές κοινότητες. 
6. Εκσυγχρονισμός Βιολογικών καθαρισμών 
7.  Αναδασώσεις, κατασκευή μονοπατιών, σήμανση, προβολή 
8.  Σήμανση και προβολή μνημείων, κήρυξη και αναβάθμιση παραδοσιακών 
οικισμών και συνόλων Ανάδειξη Αρχαιολογικών χώρων με συνεργασία της 
αρχαιολογίας 
9.  Ανάδειξη φυσικών τοπίων προσβάσιμων σε ΑμεΑ ή ηλικιωμένους, χρήση 
νέων τεχνολογιών. 

10. Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Ιεράπετρας, αναπλάσεις στον αστικό 

ιστό(Κεντρική πλατεία, Παραλιακό Μέτωπο οικόπεδο Μίνως, Ναυμαχία 

Λιμάνι),αναβάθμιση εικόνας εισόδων πόλης, πεζοδρομήσεις, πράσινο, πεζοδρόμια, 

παιδικές χαρές, αισθητικές παρεμβάσεις με έργα καλλιτεχνικής δημιουργίας, 

φωταγωγήσεις, υπογειοποιήσεις δικτύων ΔΕΗ, ασύρματο internet, αστική 

συγκοινωνία, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και δημιουργία πάρκων αναψυχής, 

αθλητικές υποδομές, υποδομές πολιτισμού, κοινωνικές υποδομές, , προγράμματα-

δράσεις υγείας κλπ 
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                                                              11. Σχεδιασμός βασικών έργων αστικής υποδομής, πεζοδρόμια- πλατείες 
κλπ., αστικός εξοπλισμός, αναβάθμιση σημερινού νότιου άξονα που περνά μέσα 
από τους οικισμούς μετά την ολοκλήρωση της παράκαμψης αθλητικές 
υποδομές, υποδομές πολιτισμού, κοινωνικές υποδομές, προγράμματα-δράσεις 
υγείας κλπ 

12. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων αστικής υποδομής, πεζοδρόμια- 

πλατείες, συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων, επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού, 

αναπλάσεις σε τοπικές κοινότητες-οικισμούς, ασύρματο internet, αθλητικές 

υποδομές, υποδομές πολιτισμού, κοινωνικές υποδομές, κοινοτικά ιατρεία, 

προγράμματα-δράσεις υγείας κλπ 

14.  Ανάπλαση – προστασία Λιμενικού καταφυγίου, λιμενικές υποδομές, 

δράσεις, ενέργειες, έργα, ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας 

15.  Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου, διδακτηρίων κλπ., επεμβάσεις στον 

οδοφωτισμό, ενεργειακό αποτύπωμα, φυτεύσεις κλπ. 

16. Προγράμματα ενημέρωσης, συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης, 

προβολή επιδεικτικών έργων 

17. Εναρμόνιση με τους στόχους του Συμφώνου των Δημάρχων. Εκτέλεση 

δράσεων περιορισμού εκπομπών CO2 

18. Μελέτες και ενέργειες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, νέα έργα 

βελτίωσης συνδέσεων με αστικά κέντρα, δημιουργία  χώρων στάθμευσης  , 

δημιουργία κόμβων, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, 

συντηρήσεις, διαγραμμίσεις και φωταγώγηση κόμβων, τοποθέτηση στάσεων και 

πινακίδων, υπόγεια δίκτυα πολλαπλής καλωδίωσης κλπ. 

 

 

Διατομεακή Συνεργασία. 

Έχετε 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 

Προκειμένου να υλοποιηθούν στο Δήμο μας δράσεις  και προγράμματα, απαιτείται η συνεργασία και η 
βοήθεια αρκετών υπηρεσιών καθώς και των Νομικών Προσώπων που διαθέτει ο Δήμος(Ν.Π.Δ.Δ. 
Ιεράπετρας ΚΟΙΝΩ. ΠΟΛΙ.ΤΙΑ., Σχολική Επιτροπή, Δ/νση Περιβάλλοντος, Τεχνική υπηρεσία κ.ά.), 
καθώς και άλλων υπηρεσιών και φορέων(Κοινωνικό Ιατρείο Ε.Ε.Σ, Κέντρο Ημέρας Ιεράπετρας, Γ.Ν.- 
Κ.Υ. Ιεράπετρας , ΕΚΑΒ τομέα Ιεράπετρας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Κινητή Μονάδας Ψυχικής Υγείας, 
ΚΕΘΕΑ, Δ/νση Δημόσιας Υγείας  Π.Ε. Λασιθίου, Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αγ. 
Νικολάου κ.ά.) 
 
 
 
 

----- 
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Συμμετοχή της Κοινότητας 

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

είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?  

Ναι          Χ 

Οχι           - 

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

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

Ναι         Χ 

Όχι         - 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

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) 

Διοργάνωση ημερίδων, κοινωνικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δράσεων από τον Δήμο και από φορείς, 
όπως  συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις βιβλίου  με παράλληλες  
δράσεις. 
 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Ιατρείο,  ΠΑγΟ (Προγράμματα Άθλησης για όλους) 
 

-Κ.Α.Π.Η. 
-Κ.Η.Φ.Η. 
-Προγράμματα Βοήθεια στο σπίτι 
-Προγράμματα εικαστικών, ορθρογραφίας, γυμναστικής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. 
 

1.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  
2.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

3.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ GREEN POINT ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
4.ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
7.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ  

8.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
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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. 

 

 

 

 

 

1.Ενεργή συμμετοχή στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας 
2. Εκπαίδευση Α΄ βοηθειών και ΚΑΡΠΑ στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας  εκπαίδευσης του Δήμου. 
3. Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου 
4. Δωρεάν διανομή τροφίμων 
5. Δωρεάν συμμετοχή  στα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης τα οποία διαθέτουν πολλές και διαφορετικές 
δράσεις.                                                                                                                                                                                                                                                                
5. Μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθής ομάδες πληθυσμού και σε άπορους  
6. Ανάδειξη φυσικών τοπίων προσβάσιμων σε ΑμεΑ ή ηλικιωμένους, χρήση νέων τεχνολογιών. 
7. Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Ιεράπετρας, αναπλάσεις στον αστικό ιστό(Κεντρική πλατεία, Παραλιακό Μέτωπο 
οικόπεδο Μίνως, Ναυμαχία Λιμάνι),αναβάθμιση εικόνας εισόδων πόλης, πεζοδρομήσεις, πράσινο, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, 
αισθητικές παρεμβάσεις με έργα καλλιτεχνικής δημιουργίας, φωταγωγήσεις, υπογειοποιήσεις δικτύων ΔΕΗ, ασύρματο internet, 
αστική συγκοινωνία, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και δημιουργία πάρκων αναψυχής, αθλητικές υποδομές, υποδομές 
πολιτισμού, κοινωνικές υποδομές, , προγράμματα-δράσεις υγείας κλπ 

8. Σχεδιασμός βασικών έργων αστικής υποδομής, πεζοδρόμια- πλατείες κλπ., αστικός εξοπλισμός, αναβάθμιση σημερινού 
νότιου άξονα που περνά μέσα από τους οικισμούς μετά την ολοκλήρωση της παράκαμψης αθλητικές υποδομές, υποδομές 
πολιτισμού, κοινωνικές υποδομές, προγράμματα-δράσεις υγείας κλπ 

9.Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων αστικής υποδομής, πεζοδρόμια- πλατείες, συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων, επεκτάσεις 

ηλεκτροφωτισμού, αναπλάσεις σε τοπικές κοινότητες-οικισμούς, ασύρματο internet, αθλητικές υποδομές, υποδομές πολιτισμού, 

κοινωνικές υποδομές, κοινοτικά ιατρεία, προγράμματα-δράσεις υγείας κλπ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Κοινωνικό παντοπωλείο 
-Συνεργασία με το Κοινωνικό Ιατρείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
- Δωρεάν συμμετοχή  στα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης τα οποία διαθέτουν πολλές και διαφορετικές 
δράσεις. 
-Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων από τα κοινοτικά 
αποθέματα 
-Δωρεάν εισιτήρια για την παρακολούθηση θεάτρων κινηματογράφων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε 
συμπολίτες μας με οικονομικά προβλήματα 
-Η παρακολούθηση θεάτρων και θεαμάτων  με προσκόμιση τροφίμων αντί εισιτηρίου από το κοινό, 
προκειμένου να παραχωρηθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και να διανεμηθούν στους άπορους συμπολίτες 
μας. 
-Συμμετοχή στη διοργάνωση μαραθωνίου στη πόλη μας,  με τη συμμετοχή των αθλητών και τη συλλογή 
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την διανομή τους στους άπορους συμπολίτες μας. 
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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. 

 

 

 

 

 

-Λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. Α.με.Α 
-οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσα στα σχολεία, όλων 
των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων καθώς και των παιδιών της Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού  και των 
αντίστοιχων εκπαιδευτικών της περιοχής μας σε θέματα: 
   α)κυκλοφοριακής αγωγής,  
   β) α΄ βοηθειών  
   γ) βιωματικής υποστήριξης της ζωής (ΚΑΡ.Π.Α) 
-   ΠΑγΟ για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας και εφήβων 
 
 

- Λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. Α.με.Α 

-Υλοποιείται το έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, ιστορία, πολιτισμό 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 
- Κοινωνικό Παντοπωλείο 
- Συνεργασία με το Κοινωνικό Ιατρείο του Ε.Ε.Σ. 
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Δικτύωση 

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

 

              

 

 

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

                                                                                                                                  

 

 

 

 

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

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

την λειτουργία του Δικτύου και το δικός σας όφελος ως μέλος του Δικτύου. 

 

                                                

 

 
-Δίκτυο Αναπτυξιακής και κοινωνικής συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρσης του κοινωνικού 
αποκλεισμού  
-Αναπτυξιακή Σύμπραξη « Όλοι μαζί» 
- Διαβαθμιδικός Συνδέσμος Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης Περιφέρειας Κρήτης 
-Παγκρήτιο Δίκτυο προστασίας παιδιών και εφήβων. 
 
 
 
 
 
-ΜκΟ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ - Κέντρο Ημέρας Ιεράπετρας 
 
 
 
 
 

Ένα από τα βασικά μας προβλήματα είναι ότι βρισκόμαστε σε νησιωτική περιοχή και μάλιστα σε 
απομακρυσμένο σημείο (η νοτιότερη πόλη της Ελλάδας ) και υπάρχει μεγάλη δυσκολία μετακίνησης από 
χρονικής αλλά από οικονομικής πλευράς, διότι είναι πολύ δύσκολο και πολλές φορές αδύνατον να καλυφθούν 
τα έξοδα μετακίνησης μας από τον Δήμο ή από τους ίδιους τους υπαλλήλους. Επίσης η επικοινωνία για 
εκπαίδευση μέσω skype  που επιχειρήθηκε κατά το παρελθόν σε ένα πρόγραμμα, είχε αρκετά προβλήματα. 
Προτείνουμε λοιπόν την λειτουργία κάποιων προγραμμάτων, ημερίδων κ.λ.π. σε επίπεδο Κρήτης καθώς και 
την διερεύνηση από πλευράς σας για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης  των υπαλλήλων που τους 
ενδιαφέρει να εκπαιδευτούν ή να ενημερωθούν στα προγράμματα που υλοποιείται. Μπορείτε επίσης να 
συζητήσετε την κάλυψη των εισιτηρίων από χορηγούς ακτοπλοϊκών γραμμών ή άλλων αντίστοιχων εταιρειών .  
Η ανεύρεση χορηγών είναι πολύ δύσκολη σε επαρχιακές πόλεις διότι δεν υπάρχουν μεγάλες εταιρείες και οι 
λιγοστοί αρωγοί μας που είναι διαθέσιμοι, δεν μπορούν να συνδράμουν συνέχεια. 
Θα ήταν χρήσιμο επίσης κάποιοι οδηγοί και φυλλάδια που υπάρχουν διαδικτυακά στην ιστοσελίδα σας να 
μπορούσαν να τυπωθούν και να διανεμηθούν στους Δήμους μέλη, μια και η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει πια 
σε καμία περίπτωση από τους ίδιους τους Δήμους για οικονομικούς λόγους. 
 
 
 
 
 
 


