
 

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 

 

                                                                                                                                                                                                   

                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 15-3-15. 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: Μοσχάτου - Ταύρου 

Όνομα:  Λουκάκη Ντένια,  Παπαγεωργίου Δήμητρα 

Θέση: ΠολιτικόςΥπεύθυνος,  Συντονίστρια 

Ηλ. Δ/νση: loukaki@kedke.gr   ,   dpapagepsy@yahoo.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο: 24 Μαΐου 2011 

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

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Λουκάκη Ντένια 

Θέση: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος ΔΟΠΑΚΑ 

Διάρκεια θητείας: Από Οκτώβριο 2014 

Ηλ. Δ/νση: loukaki@kedke.gr 

Συντονιστής 

΄Ονομα : Δήμητρα Παπαγεωργίου 

Θέση: Υπάλληλος 

Ειδικότητα:  Ψυχολόγος 

Ηλ. Δ/νση: dpapagepsy@ yahoo.gr 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών 9 

Ημερομηνία Σύστασης 21/2/2012 

Αριθμός Συνεδριάσεων 

Σύνθεση  

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα   ΌΧΙ 

Κατά πλειοψηφία  ΝΑΙ 

Ευθυμίου Ανδρέας , Γκουγκουλούλη Σταματία, Καραβία Βασιλική, Δημητρίου 
Πέτρος, Καπετανάκη Αγγελική, Λουκάκη Ντένια, Μπούτσης Αντώνης,, Τριβυζάκης 
Μιχάλης, Παπαγεωργίου Δήμητρα. 
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Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν      ΟΧΙ  ΟΛΑ 

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή  ΝΑΙ 

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας    

ΣΕ ΟΛΕΣ    

Σε μια   

Σε δύο 

Σε καμμία   

 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

Ναι                                   χχx 

Όχι  

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

 

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

Ναι                               

Οχι    

Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2013 στο Δικτυο? 

Ναι 

΄Οχι    

 

Μαστογραφίες απόρων και ανασφάλιστων γυναικών, δωρεάν εξετάσεις για πρόληψη του καρκίνου του παχέος 
εντέρου, δωρεάν προληπτικός έλεγχος για την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη, των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων και του καρκίνου για μακροχρόνια άνεργους και ανασφάλιστους πολίτες ηλικίας 40-60 ετών, σε 
συνεργασία με ΙΚΠΙ, διοργάνωση σχετικής επιστημονικής ομιλίας για το ευρύ κοινό, συμμετοχή στο διεθνές 
συνέδριο ΠΟΥ  Υγιών Πόλεων.  
Επιπλέον, διοργανώθηκαν δράσεις για την μείωση της χοληστερόλης και του καρδιαγγειακού  κινδύνου σε 
συνεργασία με το Ωνάσειο καρδιοχειρουργικό κέντρο, αιμοδοσία, εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ, μέτρηση οστικής 
πυκνότητας και πρόληψη σκολίωσης-κύφωσης σε συνεργασία με το Σύλλογο σκελετικής υγείας «Πεταλούδα», 
δωρεάν Τεστ ΠΑΠ σε συνεργασία με την Παιδική Πολυκλινική Πειραιά και το Αττικό Νοσοκομείο, 
διοργάνωση μαστογραφιών σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, δράσεις κατά της 
σχολικής βίας και δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας σε συνεργασία με διάφορους φορείς. 
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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 2015? 

Ναι 

Οχι 

Αν Οχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?   Ετήσιο και τετραετές. 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι ποιές? 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?  Ναι 

Αν Ναι ποιές? 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? Ναι 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

Δράσεις προαγωγής υγείας, δωρεάν εμβολιασμοί, Ίδρυση κοινωνικού ιατρείου 

Κοινωνικό παντοπωλείο, τράπεζα τροφίμων και ειδών, μείωση  ή απαλλαγή δημοτικών 
τελών,  επιδοματική πολιτική (βιβλιάρια – επιδόματα πρόνοιας) κ.α. 

Ανάπλαση πλατειών, παιδικών χαρών, ποδηλατοδρόμων, διαμόρφωση παραλιακής 
ζώνης, κατασκευή Μητροπολιτικού πάρκου στον Φαληρικό όρμο, έργα βιοκλιματικής 
βελτιστοποίησης, αναβάθμιση δημοτικής συγκοινωνίας και υπηρεσιών καθαριότητας και 
ανακύκλωσης, ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων. 
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Διατομεακή Συνεργασία. 

Εχετε 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. 

 

 

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  

 

 

 

 

ΝΑΙ. Υλοποίηση Αρχών Συμφώνου Δημάρχων, ΔΟΠΑΚΑ, εμβολιασμοί παιδιών, δράσεις προαγωγής 
υγείας, δράσεις περιβάλλοντος-πολεοδομίας, δράσεις κοινωνικής πολιτικής, μελέτη για προστασία και 
αξιολόγηση ΑΠΕ, κατασκευή αγωγών άρδευσης με σκοπό την επικοινωνία πηγών και δεξαμενών 
άρδευσης, ποδηλατικός γύρος, φεστιβάλ πόλης κ.α. 

Δράσεις προαγωγής υγείας, δράσεις προστασίας περιβάλλοντος  

Επιτροπή διαβούλευσης, Επιτροπή ποιότητας ζωής, Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, 
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, δράσεις εθελοντισμού, σωματεία, αιμοδοσία, μαζικός αθλητισμός. 

Εθελοντισμός, Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού, Μαθητικό Φεστιβάλ, δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού. 
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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 αναβάθμιση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού 

περιβάλλοντος.(πχ.αναπλάσεις,, αύξηση πρασίνου, ποιότητα νερού, αποχέτευση, 

πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα κλπ) 

 

 

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. 

 

 

ΚΑΠΗ, Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 

Αναπλάσεις πλατειών, γηπέδων, παιδικών χαρών, αγωγός όμβριων υδάτων, βιοκλιματική, ενεργειακή 

αναβάθμιση κτιρίων. 

Προγράμματα προαγωγής υγείας, εμβολιασμοί, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων, Κοινωνική Υπηρεσία, Συμβουλευτικό Κέντρο 
Οικογένειας, Κέντρο Πρόληψης  της Εξάρτησης, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ-ΜεΑ, ΚΔΑΠ σε συνεργασία με την 
Αρχιεπισκοπή, δωρεάν διάθεση ποδηλάτων σε απόρους, κοινωνικό πανεπιστήμιο, κοινωνικό φροντιστήριο, διάθεση δωρεάν εισιτηρίων 
σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και στα Δημοτικά Γυμναστήρια. 

Προνοιακή στήριξη, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Τράπεζα τροφίμων, μείωση και απαλλαγή δημοτικών τελών, διανομή προϊόντων 
κατευθείαν από τους παραγωγούς, παροχή ειδών ένδυσης, υπόδησης, παιχνιδιών κλπ,  ανταλλακτικά-χαριστικά παζάρια, 
«Κοινωνικό Εισιτήριο», εθελοντές ιατροί, κοινωνικά φροντιστήρια, προγράμματα θερινών παιδικών εξοχών, δέματα για άπορες 
οικογένειες από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δωρεάν διανομή τροφίμων σε 
απόρους, έκτακτο χρηματικό βοήθημα σε άπορους δημότες από τον προϋπολογισμό του Δήμου. 

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, δράσεις προαγωγής υγείας, ομάδες εφήβων, ομάδες γονέων, 
κέντρο πρόληψης της εξάρτησης σταθμός, προγράμματα θερινών παιδικών εξοχών, δράσεις πνευματικού κέντρου (ζωγραφική, 
θεατρικό παιχνίδι, χορός, δημοτικό ωδείο, βιβλιοθήκη), αθλοδιακοπές (πρόγραμμα απασχόλησης  παιδιών και εφήβων στα 
δημοτικά γυμναστήρια κατά τους θερινούς μήνες), αθλοπαιδίες, ρυθμική γυμναστική κλπ., ΚΔΑΠ σε συνεργασία με την 

Αρχιεπισκοπή, ΚΔΑΠ -ΜεΑ. 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι. 
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Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται 

με τους μετανάστες. 

 

 

 

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 ή αναφέρετε ο,τιδήποτε νομίζετε ότι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για 

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

 

                                                

 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών , όλα τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ.  «Αποστολή», Φιλανθρωπικό Σωματείο «Η Αγάπη Υπάρχει», ΚΕΑΝ, ΚΕΑΕΠ, ΙΝΕΓΣΕΕ, equal society, 
socialaxon, ΜΚΟ «Baby Feet», «Αγκαλιά-ΖΩ», Σύλλογος σκελετικής υγείας «Πεταλούδα», Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


