
 

 

    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

                                                       

         
           

           

           

           

           
  

         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: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Όνομα: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑ 

Θέση: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ηλ. Δ/νση: kepygeiasirakleio@gmail.com  

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο:  2007 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

Θέση: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

Διάρκεια θητείας: 2017-2018 

Ηλ. Δ/νση: kepygeiasirakleio@gmail.com  

 

Συντονιστής 

Όνομα: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΕΞΙΔΑ 

Θέση: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

      Ειδικότητα: ΤΕ Νοσηλευτών MSc Λειτουργών Δημόσιας Υγείας 

      Ηλ. Δ/νση: kpexida@gmail.com 

 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: - 

Ημερομηνία Σύστασης: - 

Αριθμός Συνεδριάσεων: - 

Σύνθεση  

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Είμαστε σε διαδικασία δημιουργίας 



 

 

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   

Σε όλες 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

Ναι          
           

           
    

Οχι 

 

     Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

 

 

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

Ναι                               

Οχι    

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

Ναι 

Επιστημονικές Ημερίδες,  Καμπάνια Πρόληψης για τον Καρκίνο του 

Παχέος εντέρου, ενημερωτική ημερίδα για τη δημιουργία  

συμβουλευτικών σταθμών άνοιας, Κοινή Δράση για την πρόληψη της 

κατάθλιψης (7 Απριλίου) 



 

 

΄Οχι    

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

 

Ναι 

 

Οχι 

 

Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2018? 

Ναι 

Οχι 

Αν Οχι πότε 

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?  

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι 

Οχι 

 

 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

Δημοτικά Ιατρεία, Οφθαλμολογικό Κέντρο, ΚΕΠ Υγείας, 

Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο ΄΄ΠΝΟΗ΄΄, Διοργάνωση Ημερίδων 

για ενημέρωση και Προαγωγή Υγείας, Κοινωνικό Φαρμακείο, 

Κοινωνικό Οδοντιατρείο, Δράσεις Προσυμπτωματικού ελέγχου 

όπως λιπιδαιμικός έλεγχος σε συνεργασία με ιατροδιαγνωστικά 

εργαστήρια της ευρύτερης περιοχής, μετρήσεις σακχάρου αίματος, 

μετρήσεις οστικής μάζας, προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος, 

ενημέρωση για το HIV σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ 

5ετές 



 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

 

Αν Ναι ποιές?  ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές?  ΝΑΙ 

 

 

 

Διατομεακή Συνεργασία 

Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία  

περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε. 

Πρόγραμμα εθελοντισμού (Σώμα Εθελοντών) με κοινωνική και περιβαλλοντική 

δράση, διατομεακές δράσεις των Δ/νσεων Πολιτισμού-Παιδείας- Αθλητισμού, 

Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Πολιτικής, ΚΕΠ, δράσεις στο μεταναστευτικό-

προσφυγικό ζήτημα. “Πρόγραμμα Εμπορίας Προιόντων χωρίς μεσάζοντες,” 

εμβολιασμοί ανασφάλιστων παιδιών, πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Διοργάνωση Ημερίδων για 

ενημέρωση και Προαγωγή Υγείας, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

“4F for SILVER   SAFETY”, Πρόγραμμα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ”, σε άτομα άνω των 50 ετών, με την ευγενική χορηγία του Ομίλου 

ΟΤΕ-COSMOTE  

 

-΄΄Μην Κλικάρεις εν Λευκώ΄΄ για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στην Τρίτη 

Ηλικία και στους εκπαιδευτικούς των δημοτικών παιδικών σταθμών, υλοποιεί το ΚΕΠ 

ΥΓΕΙΑΣ ….ΠΡΟΣΕΧΩΣ 

 

-΄΄Αγωγή Υγείας για την εφηβική ηλικία΄΄ για την αντισύλληψη και το εμβόλιο κατά 

Πρόγραμμα ΤΕΒΑ ,πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης, κοινωνικό 
παντοπωλείο, παντοπωλείο Αποστολή, πρόγραμμα στήριξης φοιτητών 
΄΄ΣΟΥ ΕΧΩ ΔΕΜΑ΄΄, Πρόγραμμα εμπορίας προιόντων χωρίς 
μεσάζοντες, Σώμα Εθελοντών, Κέντρο Κοινότητας. 

Αναπλάσεις χώρων πρασίνου, πιστοποιήσεις παιδικών χαρών 
δενδροφυτεύσεις, προγράμματα περιβαλλοντικά στα σχολεία, πρόγραμμα 
οργανικών υλικών ανακύκλωσης κ.λ.π 

Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Πρόγραμμα Στέγασης και Επανένταξης (που αφορά σε πολίτες 

άστεγους ή με επισφαλή κατοικία), Κοινωνικό Παντοπωλείο,  2ο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο “Αποστολή Αγάπης” (σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας-

Φιλαδελφείας -Ηρακλείου), Πρόγραμμα στήριξης πρωτοετών φοιτητών ΄΄ΣΟΥ ΕΧΩ 

ΔΕΜΑ΄΄, που φοιτούν στην επαρχία. 

Πρόγραμμα Εμπορίας Προιόντων χωρίς  μεσάζοντες, Πρόγραμμα συνεργασίας με το 

Σώμα Εθελοντών (ανάδοχα καταστήματα, χορηγία μέσω δωροεπιταγών). 

Κέντρο Κοινότητας-Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. 

Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. 

Υγιειονομική-φαρμακευτική κάλυψη ανασφάλιστων κι ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

Ν. 4368/2016. 

Εμβολιασμοί ανασφάλιστων παιδιών. 

Προνοιακά επιδόματα. 

Κοινωνικές έρευνες για την διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης οικογενειών με 

ανήλικα τέκνα. 

Εισαγγελικές εντολές. 

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. 

Προγράμματα ψυχολογικής παρέμβασης . 

Πρόγραμμα “Κουζίνα για όλους”  

 



 

 

του ιού HPV και τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, υλοποιεί το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 

στα Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης….ΠΡΟΣΕΧΩΣ 

 

-Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια…ΠΡΟΣΕΧΩΣ 

 

 

 

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 

Οχι  

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

 

 

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

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Συντονιστικές επιτροπές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων όπως 

το προσφυγικό, όπου εμπλέκονται όλοι οι φορείς της κοινότητας, εμπορικοί σύλλογοι, 

εξωραϊστικοί, εκπολιτιστικοί, φιλοζωικές οργανώσεις, εκκλησιαστικοί και αθλητικοί 

φορείς, επιτροπή ισότητας. 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ 



 

 

 

 

Δράσεις – Προγράμματα  

Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη 

Ηλικία 

 

Ηλικία. 

 

 

 

 

 

 

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε  

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δια βίου μάθησης “4F for SILVER   SAFETY”, υλοποιεί 

η ΜΚΟ 50και Ελλάς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 

 

-Εκπαίδευση για την πρόσβαση στον ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ, υλοποιεί η ΜΚΟ 50και 

Ελλάς, με την ευγενική χορηγία του Ομίλου ΟΤΕ-COSMOTE, σε συνεργασία με 

τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, για τους κατοίκους του Ηρακλείου 

 
-Εκπαιδευτικά- ψυχαγωγικά προγράμματα και πολιτιστικές δράσεις στο πλαίσιο 

λειτουργίας των ΚΑΠΗ, όπως εκδρομές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις Διοργάνωση 

Πανελλήνιας έκθεσης εικαστικών έργων ART 3 AGE  κ.α. 

 

-Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια…ΠΡΟΣΕΧΩΣ 

 

-΄΄Μην Κλικάρεις εν Λευκώ΄΄ για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στην Τρίτη 

Ηλικία, υλοποιεί το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ….ΠΡΟΣΕΧΩΣ 

 

Αναπλάσεις πλατειών, πιστοποιήσεις στις παιδικές χαρές, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις 

και ανακατασκευή πεζοδρομίων, δενδροφυτεύσεις, προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε 

δημόσιες υπηρεσίες και συγκοινωνίες με ειδικές ράμπες, εξοπλισμοί σε αθλητικούς 

χώρους……..  

 

Δημοτικά Ιατρεία, Κεπ-Υγείας, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο ΄΄ΠΝΟΗ΄΄, Κοινωνικό 

Φαρμακείο, Κοινωνικό Οδοντιατρείο, Δράσεις Προ συμπτωματικού ελέγχου, 

προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος. 

Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης, κοινωνικό παντοπωλείο, 

παντοπωλείο “Αποστολή Αγάπης”, πρόγραμμα στήριξης πρωτοετών φοιτητών που 

φοιτούν στην επαρχία. 

Πρόγραμμα χωρίς μεσάζοντες, Προγράμματα μέσω Σώματος Εθελοντών 

(πρόγραμμα  αναδοχής  καταστημάτων, χορηγία μέσω δωροεπιταγών). 

Κέντρο Κοινότητας- Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. 

Υγειονομική-φαρμακευτική κάλυψη ανασφαλίστων κι ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων Ν.4368/2016. 

Εμβολιασμοί ανασφάλιστων παιδιών. 

Προνοιακά επιδόματα. 

Κοινωνικές έρευνες για την διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης οικογενειών με 

ανήλικα τέκνα. 

Εισαγγελικές εντολές. 

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. 

Προγράμματα ψυχολογικής παρέμβασης . 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

Παιδιά. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και τους 
έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.) 

-Επιστημονικές Ομιλίες στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, σε συνεργασία με 

συλλόγους γονέων και τη σύμπραξη φορέων υπό την αιγίδα των καθ΄ ύλη αρμόδιων  

υπουργείων παιδείας και αθλητισμού. 

-Ημερίδες υπό την αιγίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ με θέματα, όπως (δικαιώματα του παιδιού 

στην οικονομική κρίση, γονείς και εφηβεία, σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, κ.λ.π) 

διοργάνωση φεστιβάλ γενικής γυμναστικής, ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών και 

εφήβων, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο ΠΝΟΗ για παιδιά με δυσκολία στη μάθηση 

-΄΄Αγωγή Υγείας για την Εφηβική Ηλικία΄΄ για την αντισύλληψη και το εμβόλιο κατά 

του ιού HPV και τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, υλοποιεί το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 

στα Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης….ΠΡΟΣΕΧΩΣ 

 

 

Όλα τα ανωτέρω προγράμματα, δράσεις και δομές λειτούργησαν ή επαναπροσδιορίστηκαν 

και επεκτάθηκαν, λόγω της κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας, όπως επίσης και το 

πρόγραμμα εμπορίας προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, Σπιτική κουζίνα κ.λπ.   

 



 

 

 

 

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 Ελληνικά ή Διεθνή? Σε ποια 

 

              

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

           

           

           

           

           

           

           

 Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

        Σχολιάστε η αναφέρετε οτιδήποτε νομίζετε ό,τι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για 

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

 

                  

           

           
        

Προνοιακά Επιδόματα 

ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ,  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ELISAN,  Εθνικό Πρόγραμμα 

“ELSITO”, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “4f for silver safety” 

 

 

 

 

  

ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ,  ΕΠΕΚΣΑ, ΕΠΑΨΥ, ΜΚΟ 50και ΕΛΛΑΣ, ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ “Ο ΝΕΣΤΩΡ”, ΚΣΔΕΟ “ΕΔΡΑ”, Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών, 

Σύλλογος Σκελετικής Υγείας  “ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ”, ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ- ΚΕΑΝ, ΜΚΟ “ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ”, ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την τεχνογνωσία που προσφέρετε στους δήμους- 

εταίρους σας για ζητήματα που άπτονται του δικού σας κύκλου αρμοδιοτήτων κι 

εργασιών. Όπως άλλωστε διαφάνηκε και στην Διάσκεψη Δημάρχων που 

πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 στον Δήμο μας με αφορμή την συζήτηση 

για το ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ του Π.Ο.Υ και την εκπόνησή του, υπάρχει κοινός τόπος για 

την ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής στον χώρο της αυτοδιοίκησης και προς τούτο 

απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, προγραμματισμός με στοχευμένες δράσεις κι ενιαίες 

πολιτικές, κι εδώ η λειτουργία του Δικτύου είναι σημαντική, γιατί έρχεται να 

συμπληρώσει ελλείψεις, αδυναμίες και οργανωτικές δυσλειτουργίες των δήμων…… 

 

Διάθεση μαγειρείων παιδικών σταθμών για την σίτισή τους σε περίπτωση ανάγκης, 

συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και το σώμα 

εθελοντών του Δήμου, διάθεση φαρμάκων από το κοινωνικό φαρμακείο και τροφίμων 

από το κοινωνικό παντοπωλείο,  Προνοιακά Επιδόματα  Παροχή έκτακτης οικ. Ενίσχυσης, 

Πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”, ελάφρυνση δημοτικών τελών. 

 

 

 

 

 
 

  Δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την υποστήριξη των προσφύγων-μεταναστών. 
 
 
 
 


