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                ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Όνομα: ΔΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Θέση: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 

Ηλ. Δ/νση: kep.ygeias@pilea-hortiatis.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.  

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

Θέση: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΕΚΠΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ. 

Διάρκεια θητείας: 

Ηλ. Δ/νση: ir_titop@otenet.gr 

Συντονιστής 

Όνομα: ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 

Θέση: 

Ειδικότητα: ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Ηλ. Δ/νση: eirkaranikola@yahoo.gr 
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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   

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν       

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή   

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια   

Σε δύο 

Σε τρείς   

Σε καμία   

 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

Ναι                                    

Οχι 
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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 2016 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 

Όλες οι πληροφορίες του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη βρίσκονται ελεύθερα στο 
διαδίκτυο: 

1. Ιστοσελίδα του δήμου: http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/home 

-Ενημερωτική εκδήλωση στο ΚΑΠΗ Πυλαίας-Πρώτη η Ελλάδα 
στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρώπη Δευτέρα 1  
Φεβρουαρίου στις 5.30 το απόγευμα, στο Ά ΚΑΠΗ Πυλαίας. 
-Δωρεάν πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής με παράλληλη 
εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου(Heart Score)για τους 
υπαλλήλους του δήμου. 
-Δωρεάν πρόγραμμα εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου. 
-1η Περιφερειακή Συνάντηση Εργασίας Υγιών Πόλεων στο 
Πανόραμα. 
-Δωρεάν έλεγχος μαστού και τεστ Παπανικολάου στο δήμο 
πυλαίας. 
-Πρόγραμμα πρόληψης σακχαρώδη διαβήτη με δωρεάν εξέταση. 

http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/home
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2. Πλήρες προφίλ στο Wikipedia στη διεύθυνση: 

https://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Πυλαίας-Χορτιάτη     

3. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015 – 2019 στη διεύθυνση: http://www.pilea-

hortiatis.gr/c/ext/documents/get_file?mainid=19512&name=%CE%95%CF%

80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83

%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C+%CE%A0%CF%81%CF%8C

%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1+2016-2019    

4. Το Στρατηγικό Σχέδιο 2015 – 2019 στη διεύθυνση: http://www.pilea-

hortiatis.gr/web/guest/municipality/projects/diav_ep2016-

2019?p_p_id=bs_documents&p_p_action=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode

=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_documents_struts_action=%2Fext

%2Fdocuments%2Fget_file&_bs_documents_mainid=21424&_bs_documents

_loadaction=view&_bs_documents_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fmunicipa

lity%2Fprojects%2Fdiav_ep2016-2019  

Αν Όχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2016? 

Ναι 

Οχι 

Αν Οχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?   

4 έτη έως το 2019. 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι ποιές? 

https://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Πυλαίας-Χορτιάτη
http://www.pilea-hortiatis.gr/c/ext/documents/get_file?mainid=19512&name=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C+%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1+2016-2019
http://www.pilea-hortiatis.gr/c/ext/documents/get_file?mainid=19512&name=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C+%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1+2016-2019
http://www.pilea-hortiatis.gr/c/ext/documents/get_file?mainid=19512&name=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C+%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1+2016-2019
http://www.pilea-hortiatis.gr/c/ext/documents/get_file?mainid=19512&name=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C+%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1+2016-2019
http://www.pilea-hortiatis.gr/c/ext/documents/get_file?mainid=19512&name=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C+%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1+2016-2019
http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/municipality/projects/diav_ep2016-2019?p_p_id=bs_documents&p_p_action=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_documents_struts_action=%2Fext%2Fdocuments%2Fget_file&_bs_documents_mainid=21424&_bs_documents_loadaction=view&_bs_documents_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fmunicipality%2Fprojects%2Fdiav_ep2016-2019
http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/municipality/projects/diav_ep2016-2019?p_p_id=bs_documents&p_p_action=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_documents_struts_action=%2Fext%2Fdocuments%2Fget_file&_bs_documents_mainid=21424&_bs_documents_loadaction=view&_bs_documents_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fmunicipality%2Fprojects%2Fdiav_ep2016-2019
http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/municipality/projects/diav_ep2016-2019?p_p_id=bs_documents&p_p_action=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_documents_struts_action=%2Fext%2Fdocuments%2Fget_file&_bs_documents_mainid=21424&_bs_documents_loadaction=view&_bs_documents_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fmunicipality%2Fprojects%2Fdiav_ep2016-2019
http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/municipality/projects/diav_ep2016-2019?p_p_id=bs_documents&p_p_action=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_documents_struts_action=%2Fext%2Fdocuments%2Fget_file&_bs_documents_mainid=21424&_bs_documents_loadaction=view&_bs_documents_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fmunicipality%2Fprojects%2Fdiav_ep2016-2019
http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/municipality/projects/diav_ep2016-2019?p_p_id=bs_documents&p_p_action=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_documents_struts_action=%2Fext%2Fdocuments%2Fget_file&_bs_documents_mainid=21424&_bs_documents_loadaction=view&_bs_documents_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fmunicipality%2Fprojects%2Fdiav_ep2016-2019
http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/municipality/projects/diav_ep2016-2019?p_p_id=bs_documents&p_p_action=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_documents_struts_action=%2Fext%2Fdocuments%2Fget_file&_bs_documents_mainid=21424&_bs_documents_loadaction=view&_bs_documents_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fmunicipality%2Fprojects%2Fdiav_ep2016-2019
http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/municipality/projects/diav_ep2016-2019?p_p_id=bs_documents&p_p_action=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_documents_struts_action=%2Fext%2Fdocuments%2Fget_file&_bs_documents_mainid=21424&_bs_documents_loadaction=view&_bs_documents_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fmunicipality%2Fprojects%2Fdiav_ep2016-2019
http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/municipality/projects/diav_ep2016-2019?p_p_id=bs_documents&p_p_action=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_documents_struts_action=%2Fext%2Fdocuments%2Fget_file&_bs_documents_mainid=21424&_bs_documents_loadaction=view&_bs_documents_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fmunicipality%2Fprojects%2Fdiav_ep2016-2019
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- Δημιουργία και Λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου  

- Υλοποίηση προγράμματος «Προληπτική παιδιατρική και 
παιδοδοντιατρική» στα νήπια των Δημοτικών του δήμου 

- Δημιουργία και στελέχωση τμήματος διατροφής και φυσιοθεραπείας 

- Πολλαπλά προγράμματα σωματικής ευεξίας  

(τα δυο τελευταία θα λειτουργήσει η υπηρεσία Αθλητισμού) 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

- Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου  

- Δημιουργία και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας  

- Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου  

- Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»: Αγορά δύο οχημάτων για τις ανάγκες των 
δομών Πυλαίας και Ασβεστοχωρίου 

- Δημιουργία πιλοτικού τμήματος νηπίων με Ειδικές Ανάγκες στον Παιδικό 
Σταθμό Πυλαίας 

- Συντήρηση, εκσυγχρονισμός και εξοπλισμός των Δημοτικών Παιδικών 
Σταθμών, ώστε να πληρούν τους όρους ασφαλούς λειτουργίας 

- Πρόγραμμα για τη σχολική διαρροή 

- Λειτουργία Σχολών Γονέων 

- Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης απασχόλησης και μείωσης ανεργίας 

- Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο οδικό δίκτυο του Δήμου 
(πεζοδρόμια) 

- Εκπόνηση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της 
Φτώχειας στις ευάλωτες ομάδες του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές? 

- Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) και έργων αξιοποίησης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια (3ο & 
6ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας, 2ο Νηπιαγωγείο Πανοράματος, Δημοτικό 
Φιλύρου και Δημοτικό Ασβεστοχωρίου) - Εξοικονόμηση ενέργειας στα 
«αθλητικά κέντρων»     

- Ενεργειακές επιθεωρήσεις και προτάσεις-συστάσεις για την ενεργειακή 
αναβάθμιση των Δημοτικών κτιρίων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 

- Κατασκευή Βιοκλιματικού Γυμναστηρίου Χορτιάτη 

- Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Πανοράματος 

- Φωτοτεχνικές μελέτες και σταδιακή αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων 
λαμπτήρων με νέους αποδοτικότερους τύπου Led 

- Υπογειοποίηση δικτύου υψηλής τάσης ΔΕΗ στην Πυλαία 
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- Αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση των ρεμάτων του Δήμου 

- Κατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων από το οδικό 
δίκτυο 

- Εγκατάσταση ηχοπετασμάτων σε τμήματα της περιφερειακής οδού 
γειτνιάζοντα με το σχέδιο πόλης 

- Διαμόρφωση βιοκλιματικής κεντρικής πλατείας Εξοχής 

- Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέα χαμηλότερης κατανάλωσης  
καυσίμου και εκπομπών CO2 

- Ανάδειξη διαδρομής στο δάσος του Χορτιάτη από τον οικισμό μέχρι τα 
παγοποιεία 

- Ανάδειξη, διαμόρφωση υπαίθριων χώρων αναψυχής και περιπάτου στον  
ορεινό όγκο του Χορτιάτη 

- Αποκατάσταση και ανάπλαση των χώρων των λατομείων Δ.Ε. Χορτιάτη 

- Ανάπλαση δασικής περιοχής λόφου Ανάληψης Πανοράματος 

- Ανάπλαση περιπατητικής διαδρομής περιφερειακής τάφρου 

- Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ι.Ν. Αγίας Γλυκερίας 

- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος  

- Μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων στον Δήμο 

- Διαμόρφωση ποδηλατόδρομου (mountain biking) στο Χορτιάτη 

- Προώθηση εναλλακτικών μέσων και τρόπων μετακίνησης (συνεπιβατισμός, 
πεζή μετακίνηση, ποδήλατο) 

- Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης 

- Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων) 

- Ενίσχυση ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών & λοιπών αποβλήτων 

- Χωριστή συλλογή υλικών μέσω δημιουργίας Κεντρ. ΔΠΣ 

- Χωριστή συλλογή υλικών μέσω δημιουργίας Πράσινου Σημείων Συλλογής 

- Χωριστή συλλογή χαρτιού 

- Αντικατάσταση και κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης στις ΔΚ 
Ασβεστοχωρίου, Εξοχής και Χορτιάτη 

- Αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών μνημείων καθώς και  μνημείων 
Βιομηχανικής κληρονομιάς. 

- Ανάδειξη τοπικής κληρονομιάς, Αναβίωση των Δρόμων του Νερού στη ΔΕ 
Χορτιάτη 

- Δημιουργία τμημάτων άθλησης σε υπαίθριους χώρους 

- Χάραξη διαδρομών για περιπάτους στα όρια του Δήμου 

- Αθλητικές εκδηλώσεις (αγώνες δρόμου, ποδηλατικοί αγώνες) 

- Αναθεώρηση και υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης 
της Ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στο Δήμο Πυλαίας - 
Χορτιάτη 

- Εκπόνηση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα 2016-2025 στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη  

- Επικαιροποίηση και υλοποίηση των δράσεων του Τοπικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων 2016 – 2020 του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 
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- Εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης και ανάδειξης του Ορεινού Όγκου του 
Χορτιάτη 

- Προώθηση κι ενθάρρυνση του «ενεργού πολίτη» του Δήμου Πυλαίας – 
Χορτιάτη μέσα από καμπάνιες ευαισθητοποίησης με στόχο την συμμετοχή 
του και την τόνωση του εθελοντισμού στη δημοτική επικράτεια 

- Εκπόνηση τοπικού σχεδίου δράσης Πολιτικής Προστασίας 

- Δικτύωση των τοπικών φορέων και εθελοντών πολιτικής προστασίας 

- Ευαισθητοποίηση ιδιωτών για "Αντικατάσταση καυστήρων/λεβήτων  
πετρελαίου με καυστήρες φυσικού αερίου στον τριτογενή Τομέα και στις 
κατοικίες"  

- Ευαισθητοποίηση ιδιωτών για Αντικατάσταση καυστήρων/λεβήτων  
πετρελαίου με καυστήρες βιομάζας στη Δ.Ε. Χορτιάτη  

 

Διατομεακή Συνεργασία 

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

περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε 

Με προγραμματικές συμβάσεις: 

- Του δήμου με το ν.π. ΚΕΚΠΑΠ για την υλοποίηση προγραμμάτων και 
δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής 

- Του δήμου με την ΔΕΥΑΠΧ για την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικού 
χαρακτήρα στον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕ Χορτιάτη 

Σε καθημερινή βάση μεταξύ των υπηρεσιών του δήμου, είτε ως απόρροια του 
θεσμικού πλαισίου, είτε εκ περιτροπής με τη σύσταση εσωτερικών ομάδων εργασίας 

 

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 

- Στον τομέα του Εθελοντισμού κυρίως περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

Δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας ΕΔΔΥΠΠΥ 
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-  Πολύ συχνά, συνδιοργανώσεις με τοπικούς και υπερτοπικούς δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, γεγονότων και δράσεων πολιτισμικού, περιβαλλοντικού, 
αθλητικού, κοινωνικού χαρακτήρα, π.χ. η πρωτοποριακή δράση των 
βιβλιοθηκών σε στάσεις λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας του δήμου σε 
συνεργασία με την Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου.  

 

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

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

- Μαραθώνιοι, Ποδηλατοδρομίες, Εθελοντικές δράσεις (δενδροφυτεύσεις, 
καθαρισμοί κ.λπ.)  

- πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ κ.λπ.) 

 

 

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  

 

 

 

Τα παρακάτω έργα αφορούν το αστικό και φυσικό περιβάλλον και αναφέρονται 
ενδεικτικά: 

Αναπλάσεις – έργα προσβασιμότητας: 

- Εκπόνηση σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (σε εξέλιξη) 

- Σχέδιο Τοπικής Διαχείρισης Αποβλήτων 

- Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων 
ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δ.Ε. Χορτιάτη  

- Αποκατάσταση και ανάπλαση των χώρων των λατομείων Δ.Ε. Χορτιάτη 

Ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη υλοποιεί δράσεις για την προστασία της τρίτης ηλικίας μέσα 
από τη λειτουργία του νομικού του προσώπου του κέντρου κοινωνικής προστασίας 
αλληλεγγύης και παιδείας (ΚΕ.Κ.Π.Α.Π) Πυλαίας-Χορτιάτη. Πιο συγκεκριμένα λειτουργεί 1)Έξι 
(6) δομές ΚΑΠΗ (μία για κάθε δημοτική κοινότητα) οι οποίες πέραν των προβλεπόμενων 
κοινωνικών , νοσηλευτικών, και φυσιοθεραπευτικών  υπηρεσιών εντάσσουν στην λειτουργία 
τους προγράμματα πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα καθώς και δια βίου μάθησης 
για τους ηλικιωμένους 2)Τέσσερις (4)δομές του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι 
3)προγράμματα  τηλεϊατρικής 4)πρόγραμμα αθλητισμού για την Τρίτη ηλικία 5)εθελοντές 
ιατροί 6)ενημερωτικές ομιλίες με σκοπό την προαγωγή της υγείας τους 7)δωρεάν 
προσυμπτωματικούς ελέγχους.   



 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124, 
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888,  φαξ  2106105641, email: info@eddyppy.gr    dasy_pap@hotmail.com, 

 

- Ανάπλαση δασικής περιοχής λόφου Ανάληψης Πανοράματος 

- Ανάπλαση – διαμόρφωση παραλιακού μετώπου 

- Ανάπλαση περιπατητικής διαδρομής περιφερειακής τάφρου 

 

Πολεοδομικός Σχεδιασμός  (σε εξέλιξη) : 

- Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πυλαίας 

- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στις ΔΚ Ασβ/ρίου, Εξοχής, Χορτιάτη 

- Πολεοδόμηση Φιλύρου 

- Πολεοδόμηση Χορτιάτη 

- Πολεοδόμηση Παραλιακού Μετώπου 

 

Προγραμματισμός για τα παρακάτω έργα: 

- Ανάπλαση οδού Κομνηνών Δ.Ε. Πανοράματος 

- Ανάπλαση της συμβολής των οδών Κομνηνών με Αναλήψεως στη Δ.Ε. 
Πανοράματος 

- Αναβάθμιση οδού 17ης Νοέμβρη στη Δ.Ε. Πυλαίας 

- Διαμόρφωση οδού Εγνατίας και της συμβολής της με την οδό Δελφών στη 
Δ.Ε. Πυλαίας 

- Διαμόρφωση της συμβολής των οδών Γ. Γεννηματά και Μ. Ψελλού στη Δ.Ε. 
Πυλαίας 

- Ανάπλαση περιπατητικής διαδρομής περιφερειακής τάφρου 

- Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στο Ασβεστοχώρι 

- Διαμόρφωση βιοκλιματικής κεντρικής πλατείας Εξοχής 

- Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στο οδικό δίκτυο του Δήμου (πεζοδρόμια)  

- Προσβασιμότητα μαθητών στις σχολικές μονάδες στην εκτός σχεδίου 
περιοχή του Δήμου  

- Βελτίωση προσβασιμότητας οδών 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου στο 
Ασβεστοχώρι  

 

Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας 

πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

Τομέας υγείας: 1)ΚΑΠΗ 2) Βοήθεια στο σπίτι 3)πρόγραμμα τηλεϊατρικής 4)Δομή ΚΕΠ Υγείας 
Πυλαίας-Χορτιάτη 5)Ενημερωτικές ομιλίες και διενέργεια δωρεάν προσυμπτωματικών ελέγχων 
στους δημότες (π .χ  δωρεάν σπιρομέτρηση , τεστ μνήμης) 6)Εθελοντές ιατροί 7)Ηλεκτρονική 
εφαρμογή «Πύλη ενημέρωσης και επικοινωνίας για την υγεία μου»8)Υλοποίηση προγράμματος 
Βοήθεια στο σπίτι με τη συνεργασία του τμήματος προγραμματισμού ανάπτυξης του κέντρου 
κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας. 

Κοινωνική υπηρεσία :Υποστήριξη και συμβουλευτική κοινωνικά ευπαθών ομάδων (π.χ 
συγκέντρωση και κατάθεση δικαιολογητικών α) για την έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου στην 
διεύθυνση πρόνοιας β) εισηγητικού φακέλου στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ , παραπομπή σε 
αρμόδιες υπηρεσίες. 

Περιβάλλον :Έργα για την προσβασιμότητα των δημοτικών κτιρίων από τα ΑΜΕΑ.   
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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. 

- Κοινωνικό Παντοπωλείο και λοιπά σχετικά κοινωνικά προγράμματα (να τα 
αναφέρετε) 

- ΚΕΠ Υγείας 

- Δράση «Πύλη Διαμεσολάβησης» 

-  Ενημερωτικές εκδηλώσεις 

 

- Προγραμματισμός για τη δημιουργία δομών υποστήριξης ανέργων,   μικρών 
επιχειρήσεων του δήμου, της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

- Προγραμματισμός για τη δημιουργία Ψυχοκοινωνικής Δομής υποστήριξης 
της οικογένειας με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

- Πρόγραμμα πρόληψης σακχαρώδη διαβήτη με δωρεάν εξέταση 

- Δωρεάν έλεγχος μαστού και τεστ Παπανικολάου στο δήμο Πυλαίας 

- Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε οικονομικά αδύναμα άτομα και 
οικογένειες στο πλαίσιο του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής 
υλικής συνδρομής για απόρους (ΤΕΒΑ) 

-  Δωρεάν κατασκηνωτικό πρόγραμμα στα παιδιά ενδεών οικογενειών του 
δήμου 

- Μέσω του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη διασφαλίζεται η 
πρόσβαση των ανασφαλίστων σε προληπτικές εξετάσεις   

 

Παιδιά. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και 

τους έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κ.λπ.) 

Πολλές δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ορθής συμπεριφοράς για τα παιδιά και 
τους εφήβους του δήμου. Αναφέρονται ενδεικτικά: 

- Ενημερωτική Καμπάνια για την Αστική Κινητικότητα μέσα στα Δημοτικά σχολεία 
του Δήμου για μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ. 

-  Ενημερωτική δράση για δασκάλους, γονείς, μαθητές πάνω στο θέμα του  Bulling 
στα σχολεία 

- Ενημερωτική δράση για τη σεξουαλική παρενόχληση παιδιών 

- Παιδικές παραστάσεις κουκλοθεάτρου και θέατρο δρόμου   

- Καλοκαιρινό Camp 

 

ΑΜΕΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείτε και δράσεις που έχετε αναλάβει 

για τα άτομα με αναπηρία. 

 
Κατασκηνωτικό πρόγραμμα. 
Έργα για την προσβασιμότητα των δημοτικών κτιρίων από τα ΑΜΕΑ.   
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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 

1. Δίκτυο Ευρωπαϊκών Αδελφοποιημένων Πόλεων της Μεσογείου «Αμφικτυονία» 

2. Εθνικό δίκτυο Γαστρονομίας «Εκλεκτές Ελλήνων Γεύσεις» 

3. Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 

4. Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων της Ελλάδας 

5. Διαδημοτικό Δίκτυο Υποστήριξης  Ομάδων Πολιτικής Προστασίας  

6. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων για το Κλίμα και την Ενέργεια «Σύμφωνο των 
Δημάρχων» 

7. Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων της Μάθησης – Global Network of Learning Cities 

             

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

Σε διαρκή συνεργασία και εκ περιτροπής ανάλογα το θέμα με: 

- Περιβαλλοντικούς, Πολιτιστικούς, Κοινωνικούς φορείς της κοινωνικής 
οικονομίας (Σύλλογοι, ΑμΚΕ, Κινήσεις Πολιτών)                                                                                                       
                                                           

 

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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