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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 : Θάσου 

Όνομα: Γεωργαλή - Νικήτα Αγγελική 

Θέση: Αιρετός, Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» 

Ηλ. Δ/νση : dimarogos@thassos.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο : 30.10.2013 

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

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα : Ραφτόπουλος Παναγιώτης και Γεωργαλή – Νικήτα Αγγελική 

Θέση : Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Διάρκεια θητείας: 2014-2019 

Ηλ. Δ/νση : panosraftop@yahoo.gr , a_nikita@otenet.gr 

Συντονιστής 

΄Ονομα: Γεωργαλή – Νικήτα Αγγελική 

Θέση: Δημοτικός Σύμβουλος  

Ειδικότητα :  Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» 

Ηλ. Δ/νση : a_nikita@otenet.gr, dimarogos@thassos.gr 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών :  

Ημερομηνία Σύστασης 

Αριθμός Συνεδριάσεων 

Σύνθεση  

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα :  ΝΑΙ 

Κατά πλειοψηφία   

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  
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Συμφωνούν      ΝΑΙ 

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    

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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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?  

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι ποιές? 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

+ 

Υπό εκπόνηση 

+ 

Δεν έχουν εξειδικευθεί.  

Ναι. Δεν έχουν εξειδικευθεί. 

Ναι. Δεν έχουν εξειδικευθεί. 
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Διατομεακή Συνεργασία. 

Έχετε στο 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  

 

 

Δράσεις – Προγράμματα  

Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη 

Ηλικία. 

 

Συνεργασία Κοινωνικών Υπηρεσιών με  τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θάσου, με οικονομική υπηρεσία, με 
ΔΕΥΑΘ  και Πολεοδομία. Επίσης συνεργασία με νομικό πρόσωπο ΔΗΚΕΘ, που ασχολείται με τα 
πολιτιστικά. 

Από την υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις : ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί, Προσβασιμότητα σε 
ΑΜΕΑ,  πολιτιστικές, κοινωνικές  και περιβαλλοντικές δράσεις. 

Πολιτικές για την Τρίτη ηλικία, την Παιδική και νεανική, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό. Κοινωνικό έργο 
και φροντίδα προς απόρους συμπολίτες μας. 

+ 

+ 

Δημιουργία ΚΑΠΗ, προσφορά εθελοντικής εργασίας σε παιδικούς σταθμούς, περιβαλλοντικές δράσεις, 
κοινωνικές δράσεις. 

Δημιουργία ΚΑΠΗ σύμφωνα με τη φιλοσοφία των ΕΕ και ΠΟΥ. 
Εκδρομές, Ενημερωτικές Συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα Τρίτης Ηλικίας. Δημιουργία προσβάσιμων 
χώρων.. 
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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 υλοποιείτε και έχουν σχέση με τα παιδιά και 

τους έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.) 

 

 

 

ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείτε και δράσεις που έχετε αναλάβει για 

τα άτομα με αναπηρία 

 

 

Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείτε και σχετίζονται 

με τους μετανάστες. 

Ανάπλαση παραλιακού μετώπου με ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο, παγκάκια, πράσινο, παιδική χαρά, πρόσβαση 
σε ΑμΕΑ . Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, Ανακύκλωση, αποκομιδή απορριμμάτων και επεξεργασία λυμάτων. 
Πιστοποίηση παιδικών χαρών.  Αθλοπαιδιές . Καθαρισμοί ακτών και μονοπατιών. 

Πρόσβαση σε όλους ανεξαιρέτως τους δημότες (και μη) στην παροχή περίθαλψης και φροντίδας σε θέματα 
σωματικής και ψυχικής υγείας. Συνεργασία με φορείς : Κέντρο Υγείας, Νοσοκομείο, Κέντρα Ψυχικής υγείας, 
Σχολεία Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ/σης, Συλλόγους Γονέων, Περιβαλλοντικούς,. 

Πρόγραμμα ΟΠΕΚΕΠΕ,  ΤΕΒΑ, Βοήθεια στο Σπίτι, Διατροφή και φροντίδα οικογενειών με επιμέλεια του 
ΝΠΔΔ «Δημαρωγός», συνεργασία με εθελοντές για οργάνωση δράσεων προς όφελος αναξιοπαθούντων 
συμπολιτών μας. Ενημερωτικές συναντήσεις για διάφορα θέματα Γονέων με Ψυχολόγο του νομικού προσώπου. 

Προστασία Παιδιών και εφήβων : Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και οικογενειακής Ζωής » 
ΕΕΤΑΑ 202015-2016,  ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» με τον ψυχολόγο και τη κοινωνιολόγο  διοργανώνει δράσεις 
ενημερωτικές  σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . Διατροφή παιδιών μέσω συσσιτίων,  
Υποστήριξη κάθε προσπάθειας πολιτιστικής, αθλητικής ή κοινωνικής. Δημιουργικό εργαστήρι ζωγραφικής και 
φωτογραφίας. 
 

Προσπάθεια πρόσβασης σε δημόσια κτίρια, σε δρόμους κλπ για τα άτομα αυτά. Συμμετοχή σε διάφορες 
δράσεις. 
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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              

                                                                                                                                                                  

 

 

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

        Σχολιάστε ή αναφέρετε ο,τιδήποτε νομίζετε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τη 

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

 

                                                

 

Σας ευχαριστούμε, 

Νταίζη Παπαθανασοπούλου 

Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις 

Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα 

 
. 
 
 
 
 

Δίκτυο «Ελλήνων Γεύσεις» 
 
 
 
 
 

 
Ναι συνεργάζεται : με τον Σύλλογο Εθελοντών «Στήριξη», Ορειβατικός Σύλλογος Θάσου, Φιλοπνευματικός 
Σύλλογος  Θάσου, Σύλλογος Νέων Θάσου και όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και Συλλόγους Γονέων 
και Κηδεμόνων. 
 
 
 
 

Η συνεχής ενημέρωση και ο συντονισμός δράσεων θα βοηθούσε στην καλύτερη λειτουργία του Δικτύου.  
 
 
 
 
 

Με εθελοντική προσφορά των κατοίκων της Θάσου  συγκεντρώνονται και αποστέλλονται στην Καβάλα 
Τρόφιμα, ρούχα και ειδη προσωπικής υγιεινής.  
 
 
 
 


