ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής 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 :ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Όνομα:ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Θέση:ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ηλ. Δ/νση:pathina@pavlosmelas.gr
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο:
Εθνικο Διαδημοτικο Δίκτυο Υγιών Πόλεων - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124,
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888, φαξ 2106105641, email: DASY_PAP@HOTMAIL.COM, info@eddyppy.gr

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)

Δομή Προγράμματος
Υπεύθυνος Πολιτικός.
Όνομα:ΝΙΓΔΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Θέση:ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Διάρκεια θητείας:1/9/2014-28/2/2017
Ηλ. Δ/νση: nigdelisekloges@gmail.com
Συντονιστής
΄Ονομα: ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Θέση: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ειδικότητα:ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
Ηλ. Δ/νση:pathina@pavlosmelas.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

X

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Συμφωνούν
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Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή
Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας
Σε μια
Σε δύο
Σε τρείς X
Σε καμμία

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο?
Ναι
Χ

Oχι

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο?
Ναι

Χ

Οχι
Αν Ναι, σε ποιές:ενημερωτική ημερίδα με τίτλο:Εμβολιασμοί ενηλίκων: Απαραίτητοι όσο στα παιδιά;
ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο:Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια, πρόγραμμα μέτρησης
οστικής πυκνότητας

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

Χ

Οχι
Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2015 στο Δικτυο?
Ναι

Χ

΄Οχι

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι
Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του
Ναι

Χ
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Οχι
Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
www.pavlosmelas.gr

Αν Οχι
Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2015?
Ναι
Οχι
Αν Οχι πότε?
Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης?
Ναι

Χ

Οχι
Τι χρονική διάρκεια έχει? 5 ΕΤΗ
Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία?
Ναι

Χ

Οχι
Αν Ναι ποιές?
Διεύρυνση και υποστήριξη λειτουργίας δομής κοινωνικού ιατρείου, για άπορους και
ανασφάλιστους πολίτες αλλά και ως κέντρου υγείας παιδιού & οικογένειας,Παροχή
υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, Ανάπτυξη και υλοποίηση κύκλου εκδηλώσεων πρόληψης του
πληθυσμού σε θέματα υγείας και ψυχικής υγείας: “Ημέρες Υγείας”, οργάνωση σχολών
γονέων, λειτουργία ομάδων αυτογνωσίας, δράσεις ενίσχυσης δημοτικής τράπεζας αίματος

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?
Αν Ναι ποιές?
Ενέργειες προετοιμασίας για την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης,υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης,ανίχνευση/αξιολόγηση
μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά,υπηρεσίες μαθησιακής στήριξης και παροχής συμβουλευτικής σε
γονείς και εκπαιδευτικούς,μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες,πρόγραμμα παιδικών
κατασκηνώσεων,πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες,σύσταση και λειτουργία γραφείου ευρωπαικής πληροφόρησης κ.α,Βρεφονηπιακούςπαιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, συσσίτιο, κοινωνικό παντοπωλείο, δημοτικός λαχανόκηπος, τράπεζα
δεκατιανό
μαθητές,
πρόγραμμα
“Στέγαση
και Επανένταξη”,κοινωνικό
φροντιστήριο
Εθνικοχρόνου,
Διαδημοτικο
ΔίκτυοσεΥγιών
Πόλεων
- ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Πλατεία Εργατικών Κατοικιών,
ΤΚ 15124,
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Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?
Αν Ναι ποιές?
Καταγραφή σε περιβάλλον GIS της περιαστικής δασικής έκτασης και των αλσυλλίων και παραγωγή
θεματικών χαρτών,κατασκευή υδατοδεξαμενής αντιπυρικής προστασίας,μελέτες αξιοποίησης
ελεύθερων δημόσιων χώρων και διαμόρφωσης πράσινων διαδρομών, αντιπυρικά έργα και εργασίες
προστασίας δασυλλίων και αναδασωτέων περιοχών,Εκπόνηση Ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής
πρώην στρατοπέδου ΠΜ,Αναπλαστικές, τεχνικές και μελέτες διαμόρφωσης μητροπολιτικού
πάρκου Παύλου Μελά,Εκπόνηση “χάρτας” - κανονισμού πρασίνου κ.α

Διατομεακή Συνεργασία.
Εχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία
περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε
Πρόγραμμα ανακύκλωσης, πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα, πρόγραμμα επισιτιστικής και υλικής
συνδρομής,πρόγραμμα “Στέγαση-Επανένταξη”, πρόγραμμα”Ημέρες Υγείας”κ.α

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

Χ

Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
Επιτροπή αθλητισμού, επιτροπή πολιτισμού, επιτροπή ισότητας φύλων, επιτροπή τράπεζας αίματος,
επιτροπή κοινωνικού παντοπωλείου κ.α

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

Χ

Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
Δίκτυο εθελοντών, κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικό ιατρείο-φαρμακείο κ.α
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Δράσεις – Προγράμματα
Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη
Ηλικία.
ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Πρόγραμμα κατ'οίκον φροντίδας ηλικιωμένων, προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι, διοργάνωση
εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών, κοινωνική στήριξη, λειτουργία ομάδων χορωδίας ,
χορευτικού, θεάτρου, χειροτεχνίας, ενημερωτικές ομιλίες, τράπεζα αίματος, φυσικοθεραπεία

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,
Προγράμματα μείωσης
καυσαερίων καιΑμΕα
ρύπων,
πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, αύξηση αστικού πρασίνου
πεζοδρομήσεις,
προσβασιμότητα
κλπ)
κ.α
Διαχείριση των στρατοπέδων στο πνεύμα εναλλακτικής οικολογικής προσέγγισης και βιώσιμης
ανάπτυξης,πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «Κυκλοφόρησε σωστά, κυκλοφόρησε με
ασφάλεια»,δημιουργία Σταθμού Μέτρησης Αερίων Ρύπων κ α.

Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας
πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων.
Κοινωνικό Ιατρείο-φαρμακείο, προγράμματα προληπτικής ιατρικής

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.
Κοινωνικό παντοπωλείο,τράπεζα χρόνου, συσσίτιο, δημοτικός λαχανόκηπος, κοινωνικό φροντιστήριο,
κοινωνικό ιατρείο, γραφείο διαμεσολάβησης

Παιδιά.Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και
τους έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.)
Προγράμματα προληπτικής ιατρικής(οδοντιατρικός έλεγχος-φθορίωση, εμβολιασμός, πρόγραμμα
Παιδειατροφή κ.α), πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων, προγράμματα αγωγής υγείας, παροχή δεκατιανού
σε μαθητές, προγράμματα εικαστικών, μπαλέτου, χορού κ.α

ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και δράσεις που έχετε αναλάβει για
τα άτομα με αναπηρία.
ΚΔΑΠ, πρόγραμμα κατασκηνώσεων ΑμεΑ
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Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται
με τους μετανάστες.
Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή στήριξη, ενημερωτικές ομιλίες για
αδειοδότηση, ασφαλιστικά κ.α

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
Δίκτυο ΆΛΦΑ, Δίκτυο Ορέστης

Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές
ΑΡΣΙΣ, ΠΡΑΞΙΣ, ΚΜΟΠ, ΓΣΕΕ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

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.
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Σας ευχαριστούμε,
Νταίζη Παπαθανασοπούλου
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις
Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα
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