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                ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

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 1-1-2015 έως 31-12-2015 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 17-03-2016 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος  Νέας Ιωνίας 

Όνομα. Μιχάλης Σουρμελής 

Θέση. Υπάλληλος – Προϊστάμενος  Τμήματος  

Ηλ. Δ/νση. koin@otenet.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.   

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Πράξεις 450 Δημ. Συμβουλίου από 19/12/2007. 
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Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα. Όλγα Ακιανίδου  

Θέση. Αντιδήμαρχος 

Διάρκεια θητείας 18 μήνες  

Ηλ. Δ/νση  koin@neaionia.gr 

Συντονιστής 

΄Ονομα Μιχάλης Σουρμελής  

Θέση   Υπάλληλος  Προϊστάμενος  Τμήματος 

Ειδικότητα Λογοθεραπευτής  

Ηλ. Δ/νση koin@neaionia.gr 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών    

Ημερομηνία Σύστασης 

Αριθμός Συνεδριάσεων 

Σύνθεση  

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα    

Κατά πλειοψηφία    
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Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν                                                         

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή   

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια   

Σε δύο                

Σε τρείς   

Σε καμμία   

 

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 2015 στο Δικτυο? 

Ναι 

΄Οχι                   

 Εκστρατεία πρόληψης καρκίνου παχέως εντέρου  

 Μαστογραφεία 
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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 2016? 

Ναι 

όχι                   

Αν Οχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι                                

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?   5 έτη 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι                                  

Οχι 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

Δράσεις προληπτικής Ιατρικής, λειτουργία Κοινωνικού ιατρείου – 
Φαρμακείου. Λειτουργία Δημοτικής Τράπεζας αίματος. Συνεργασία με 
την Περιφέρεια για  τον εμβολιασμό σε ανασφάλιστα παιδιά. 
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

 

Αν Ναι ποιές? 

 

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 

 

 

 

Έκδοση πιστοποιητικού Οικονομικής αδυναμίας. Συνοδεία κοινωνικών 
περιστατικών στα ΚΕΠΑ 

Αύξηση πρασίνου, προώθηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εθελοντικός καθαρισμός πρασίνων χώρων  
(Πάρκα, άλση  κλπ.) από ενεργούς πολίτες με την παραίνεση  του Δήμου 
μέσα από προγράμματα 

Διαρκείς συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου: Δημόσιες σχέσεις, Τμήμα Παιδείας, Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Πρασίνου και καθαριότητας, Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας. 
Με τα Νομικά Πρόσωπα: ΚΕΒΡΕΦΟ (Παιδικοί Σταθμοί),  ΟΠΑΝ (Πολιτισμού - Άθλησης) 

 

Οι δραστηριότητες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου 
συνεπικουρούνται από εθελοντές της πόλης μας, Ιατρούς, Φαρμακοποιούς και απλούς πολίτες. 
Με την ίδια λογική λειτουργεί και η Δημοτική Ιματιοθήκη.  Εθελοντές και πολίτες σε επιτροπές 
Διοίκησης του Κοινωικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου αλλά και τις Δημοτικής 
Ιματιοθήκης  
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Εχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες? 

Ναι                  

Οχι 

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) 

 

 

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. 

 

 

Όπως αναφέρουμε παραπάνω. 

Προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος δύο φορές το έτος για τη συμμετοχή των μελών του ΚΑΠΗ στα 
θαλάσσια μπάνια και σε γυμναστικές δραστηριότητες. 

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση αναδασώσεων Αττικής ξεκινήσαμε αναδάσωση στα Τουρκοβούνια. 

Λειτουργεί το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο στο οποίο εξυπηρετούνται οι άποροι ανασφάλιστοι κάτοικοι του 
Δήμου Έλληνες και Αλλοδαποί στους οποίους παρέχεται Α’ βάθμια περίθαλψη και φαρμακευτική κάλυψη. 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Ιατρείο, Δημοτική Ιματιοθήκη,  Πρόγραμμα παροχής Κάρτας σίτισης. 
Επισιτιστικό Πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Πρόγραμμα Στέγασης και Επανένταξης  για αστέγους. 
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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. 

 

 

Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται 

με τους πρόσφυγες. 

 

Δικτύωση 

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

 

              

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

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Λειτουργία Δημοτικής Κατασκήνωσης, Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης τους Καλοκαιρινούς μήνες. 
Ο Δήμος μέσω του ΟΠΑΝ έχει δημιουργήσει Τμήματα ζωγραφικής, χορευτικού, χορωδία, φωτογραφίας,  
ωδείο και αθλητικά Τμήματα. 

Πραγματοποιούνται Αθλητικές δραστηριότητες σε ΑΜΕΑ υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου γυμναστή. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την 
καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα. «Μπορούμε», μέσω της οποίας ενισχύονται με τρόφιμα 
άποροι της πόλης μας. 
Συνεργασία με την «Αλληλεγγύη για όλους»  μια κοινωνική δομή συγκροτημένη από άτομα με συμμετοχή σε 
διάφορα κινήματα και δομές αλληλεγγύης. 
Συνεργασία με τον Σύλλογο Λαϊκή Αλληλεγγύη  που προωθεί την αγωνιστική στάση ζωής και δίνει στα 
άτομα την ελπίδα της αποκατάστασης της τραυματισμένης αξιοπρέπειας. 
 
 
 
 
 
 

Φιλοξενία  προσφύγων από τη Συρία σε κτήρια του Δήμου μας.  
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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. 

 

                                                

 

Ενώ υπάρχει από την πλευρά μας η διάθεση για την υλοποίηση προγραμμάτων δια μέσω του δικτύου, τα 
κατά καιρούς αιτήματά μας, τελικά δεν βρίσκουν την άμεση ανταπόκρισή σας, αφού περιμένουμε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα την έγκριση των αιτημάτων μας.  
 
 
 
 
 


