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                ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος Ωραιοκάστρου Ν. Θεσσαλονίκης  

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.  

Με την Αριθμ. 77/2015 ( 26-2-2015 ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ορίστηκαν υπεύθυνοι και Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος οπότε και 

λειτουργεί ουσιαστικά το πρόγραμμα .  

 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός : Ο Δήμαρχος με  

Όνομα. Αστέριος Γαβότσης - Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή 

Θέση. Αστέριος Γαβότσης (Δήμαρχος ) – 

 Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή (αντιδήμαρχος Κοινωνικής πολιτικής 

αναπληρωτής  ) 
 

Διάρκεια θητείας : 2015- 2019 

Ηλ. Δ/νση : dimarxos@oraiokastro.gr - atamian@oraiokastro.gr ( αντιστοίχως )  

Συντονιστής 

΄Ονομα : Σαράντης Τύπου  

Θέση : Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

Ειδικότητα : ΠΕ Διοικητικού  
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Ηλ. Δ/νση : tipou@oraiokastro.gr 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών : 6 

Ημερομηνία Σύστασης : 26-2-2015 

Αριθμός Συνεδριάσεων : 2 

Σύνθεση  

 

 

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 καμμία   

1. Μπεδρός-Εσαή Αταμιάν - Αντιδήμαρχος Κοινωνικής πολιτικής 

2. Ζιακούλης Ηλίας – Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Ωραιοκάστρου ( ΔΗΚΕΩ ) 

3. Τύπου Σαράντης – Συντονιστής του Προγράμματος υπάλληλος 
Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

4.  Μπαρζώκα Χαρούλα – Κοινωνική Λειτουργός υπάλληλος του 

τμήματος Κοινωνικής Προστασίας 

5.  Μεντζίνης Δημήτριος – υπάλληλος του τμήματος Τεχνικών 

έργων και Πολεοδομίας  

6.  Ευθυμίου Αικατερίνη - υπάλληλος του τμήματος Καθαριότητας 

, Ανακύκλωσης , Περιβάλλοντος και πρασίνου  
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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    

 

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 
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Δημιουργία και Λειτουργία δομής α/θμιας υγείας 
σε κτιριακή δομή του Δήμου. 

Σύσταση και λειτουργία ΚΕΠ Υγείας 

 Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου 

Προώθηση μέσω της χρήσης ΤΠΕ καινοτόμων 
δράσεων (δράσεις τηλεϊατρικής-τηλεπρόνοιας)  

Ηλεκτρονική Επικοινωνία μεταξύ Δημοτών – Δήμου 
– Ιατρών στο πλαίσιο της Εφαρμογής της Πύλης : 
«Για την υγεία μου» στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

Ενέργειες του Δήμου για την προώθηση της υγείας, 
ως μέλος του «Εθνικού Διαδημοτικού δικτύου Υγιών 
Πόλεων & προαγωγής υγείας» 

Δημιουργία δικτύου Εθελοντών – Ιατρών 

Διοργάνωση ημερίδων προληπτικής ιατρικής 

Πρόγραμμα εμβολιασμού ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων 

 Πρόγραμμα πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών  

Λειτουργία  Τράπεζας Αίματος – Δωρεάς 
Αιμοπεταλίων –Μυελού των οστών  & Οργάνων 

Αναβάθμιση εξοπλισμού  των Αγροτικών Ιατρείων 
 
 

 Δωρεάν εξετάσεις από εθελοντές ιατρούς από το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΒΑΤΩΝ 

 Ημερίδες προληπτικής ιατρικής 

 Τράπεζα αίματος, μυελού των οστών 

2015 -2019 
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?  ΝΑΙ 

Αν Ναι ποιές? 

Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την προετοιμασία και συστηματική αντιμετώπιση του 
φαινομένου της φτώχειας και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης στο 
Δήμο, με βάση τις προϋποθέσεις, κατευθύνσεις και προβλέψεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 
και άλλων συμπληρωματικών πόρων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

 
Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου - Κοινωνικής Τράπεζας : τροφίμων, ρούχων, 
οικιακών συσκευών. 

Υλοποίηση επισιτιστικού προγράμματος στα πλαίσια αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής 
κρίσης  και άλλων προγραμμάτων κατά του κοινωνικού αποκλεισμού 

Λειτουργία  δημοτικού Κοινωνικού φροντιστηρίου 

Λειτουργία Κοινωνικού ιατρείου - Κοινωνικού φαρμακείου 

Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού 
(Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες) 

 Ενίσχυση πρακτικών και διαδικασιών συμβουλευτικής στήριξης (αποκατάσταση 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, ψυχικά πασχόντων και εξαρτημένων ατόμων)    

 Αξιοποίηση ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης μέσω των  θεσμών της 
Κοινωνικής Οικονομίας   

Προώθηση του Εθελοντισμού στις κοινωνικές δράσεις του δήμου 

Ενέργειες και διαχείριση του θέματος της εγκατάστασης προσφύγων στα διοικητικά 
όρια του Δήμου  

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

 Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου  του Ορεινού όγκου - δασικών εκτάσεων του 

Δήμου  

 Αναβάθμιση  του δασικού οικοσυστήματος του ορεινού όγκου  και αξιοποίηση των 

οφελειών που προκύπτουν  
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 Δράσεις προστασίας και ανάδειξης  χλωρίδας και πανίδας του δασικού 

οικοσυστήματος.   

 Προστασία και ανάδειξη  του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπου των λιμνών Κορώνειας 

-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» στην  Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας  

 Δράσεις Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και συντονισμό 

εθελοντικών οργανώσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος .     

 Εκπόνηση και Εφαρμογή Τοπικού  Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών 

αποβλήτων του Δήμου 

 

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  

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου προκύπτει ότι οι προαναφερόμενες δράσεις για την 

Υγεία καθώς και οι κοινωνικές ,  περιβαλλοντικές δράσεις  σχεδιάζονται και υλοποιούνται – ή θα 

υλοποιηθούν σε δια-υπηρεσιακή βάση και συνεργασία . Γενικά οι αρμόδιες εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες είναι :  

1. Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 

(ΔΟΠΠΑΩ ) 

2. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου ( ΔΗΚΕΩ  ) 

3. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

4. Τμήματα  της τεχνικής υπηρεσίας  
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Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

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. 

 

 

Πολλές Εθελοντικές οργανώσεις και φορείς του Δήμου ( με κοινωνικό , περιβαλλοντικό χαρακτήρα ,  των 
ΚΑΠΗ του Δήμου , Επιτροπές Νέων , Γυναικών και Ισότητας φύλων   

 

Στα μέλη του ΚΑΠΗ παρέχουμε: α) Γιατρό παθολόγο που εξετάζει, παρακολουθεί, 
συνταγογραφεί  και καταγράφει σε ατομικές καρτέλες ιατρικό ιστορικό. β) Πρόγραμμα άθλησης 
για 3η ηλικία. γ) Ημερίδες από εθελοντές γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. 
 

Όπως αναφέρονται στον Άξονα 1: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 
Δήμου  

Οι δράσεις για την υγείας – πρόνοιας  που αναφέρονται στο παρόν στοχεύουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες , με 
την έννοια αυτή συμβάλλουν στην εξάλειψη ανισοτήτων  
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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. 

 

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 

 

              

 Δωρεάν τροφεία σε παιδικούς σταθμούς με εισοδηματικά κριτήρια. 

 Συμβουλευτική στήριξη παιδιών από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου  

 Παρέχουμε Παιδίατρο στα φιλοξενούμενα παιδιά των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, καθώς 
και προληπτικούς ελέγχους με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (οδοντιάτρους-ΩΡΛ κ.λ.π.) 

 Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης τα απογεύματα και κατά τους θερινούς μήνες. 

 Κατασκηνώσεις για παιδιά του Δήμου μας 

 Πρόγραμμα «Παιδί και θάλασσα» 
 

Κατασκηνώσεις για ΑΜΕΑ δωρεάν 
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 Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές              

                                                                                                                                                                  

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. 

 

                                                

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Η συμμετοχή μας στο δίκτυο αποτελεί μια σημαντική παράμετρο στον προγραμματισμό του Δήμου μας για 
την υγεία και την κοινωνική πολιτική ευρύτερα . Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τους συνεργάτες του 
δικτύου στη συνάντηση του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και αποκομίσαμε μια εξαιρετική εικόνα και 
εντύπωση . Συνειδητοποιήσαμε περισσότερο την σημασία των πολλών διαστάσεων του θέματος της 
προώθησης υγείας και την ανάγκη της συνδρομής πολλών υπηρεσιών για την προώθηση της . Πρέπει σαφώς 
να προηγηθεί σε επίπεδο δήμου μια αποτελεσματικότερη οργάνωση που θα αυξήσει την δυνατότητα 
αξιοποίησης των προγραμμάτων και προτάσεων που κάνει το δίκτυο . Θα θέλαμε ως δίκτυο εσείς να 
παροτρύνετε περισσότερο την διοίκηση και τους αιρετούς των δήμων στο να συμβάλλουν σε περισσότερο 
σταθερές  υπηρεσιακές δομές στα θέματα υγείας ,  ώστε αυτές να λειτουργούν μόνιμα με στρατηγική , 
στόχους   και αποτελέσματα και όχι ευκαιριακά και αποσπασματικά , κάτι που προφανώς σημαίνει την 
διάθεση έστω στο ελάχιστο , ανθρώπινου δυναμικού και ορισμένων λίγων μέσων .     
 
 
 
 
 


