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                ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 

 

Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, 

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. Ειδικά φέτος, το ερωτηματολόγιο θα χρησιμεύσει και στην 

συμπλήρωση του φακέλου πιστοποίησης του Δικτύου μας.  

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το δελτίο αυτό που αφορά την χρονική περίοδο 

από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 15-04-2019. 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

Όνομα: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΙΔΩ 

Θέση: Υπεύθυνη για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας  

Ηλ. Δ/νση:oaed.57019@gmail.com 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. 18-3-2015 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 
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Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Κολλάρας Παναγιώτης 

Θέση: Δημοτικός Σύμβουλος/ Διευθυντής Λοιμωξιολογικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ 

Διάρκεια θητείας: 5ετία 

Ηλ. Δ/νση:p.kollaras@gmail.com 

Συντονιστής 

όνομα: Καρακώστα Βικτωρία 

Θέση: Προϊσταμένη Τμήματος 

Ειδικότητα: Διοικητική Υπάλληλος 

Ηλ. Δ/νση:dthermaikos.kp@gmail.com 

 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: 3 

Ημερομηνία Σύστασης:18/03/2015  

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   

Κολλάρας Παναγιώτης 
Ζαριφέ Ευτυχία 
Καρακώστα Βικτωρία 
 

X 

X 
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Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια   

Σε δύο 

Σε τρείς   

Σε καμία   

 

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 2018 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 

X 

X 

X 

X 
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Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2019? 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που 
στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας. Ο 
σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων για την ένταξη αθίγγανων, 
παλιννοστούντων ομογενών μεταναστών στην κοινωνική οικονομική και 
πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Λειτουργία κοινωνικού Φαρμακείου 
όπου εξυπηρετεί άτομα τα οποία έχουν προβλήματα υγείας και δεν έχουν 
πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ίδρυση ΚΕΠ 
Υγείας, Συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ν. Μηχανιώνας διοργανώνοντας 
πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων όπου όλοι οι δημότες προσέρχονταν στο 
περιφερειακό ιατρείο Ν. Επιβατών για να εξεταστούν δωρεάν σε 
αιματολογικές, βιοχημικές, μικροβιολογικές, και ορμονολογικές εξετάσεις Το 
πρόγραμμα διήρκησε 6 μήνες. 
Ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέματα Υγείας στα πλαίσια της «Παγκόσμιας 
ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού που παρακολούθησαν συνολικά 100 
άτομα και ημερίδα ενημέρωσης με θέμα προληπτικός έλεγχος του παχέος 
εντέρου. 

5 
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές? 

 

Διατομεακή Συνεργασία 

Έχετε 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. 

 

 

 

 

 

Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών σε θέματα κοινωνικής αρωγής & 
Πρόνοιας . Συντονισμός και έλεγχος σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
λειτουργούς ενεργειών για τη διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών. Διασύνδεση των 
δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας, 
Συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. Στήριξη 
αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών μέσω του Προγράμματος 
«Στέγαση και επανένταξη». Σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την 
αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης χορηγούνται στους  πολύτεκνους  
και οικονομικά αδύνατους κατοίκους χρηματικά βοηθήματα. Υπηρεσίες 
Προώθησης Απασχόλησης (Ανταποκριτές Ο.Α.Ε.Δ). Κατά 50% μείωση των 
δημοτικών τελών σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες (πολύτεκνες-τρίτεκνες 
οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, Σύσταση Επιτροπής για την εξέταση των 
αιτήσεων επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Λειτουργία Κοινωνικού 
Παντοπωλείου και παροχή συσσιτίου, Συμβουλευτικός Σταθμός 
ψυχοκοινωνικής στήριξης εφήβων. Διανομές προϊόντων στους ωφελούμενους 
του προγράμματος ΤΕΒΑ. Υποβολή αιτήσεων δημοτών για το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης και το Στεγαστικό Επίδομα. 

 

Προγράμματα Πρόληψης Προαγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ν. Μηχανιώνας  
Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης σε συνεργασία με την Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία που στηρίζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε  
Ημερίδα ενημέρωσης σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για τον 
προληπτικό έλεγχο του παχέους εντέρου 
 

Η ημερίδα ενημέρωσης για τον προληπτικό έλεγχο του παχέους εντέρου  
Το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την έγκαιρη διάγνωση   
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού 

 

Χ 

Χ 

Εθελοντικές ομάδες που μετέχουν σε δράσεις όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική 
προστασία, o καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων, η ανακύκλωση, η προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισµός, η 
παιδεία, ο αθλητισµός, κλπ.  σύσταση Οµάδας Εθελοντών στο ∆ήµο, µε την επωνυµία «Οµάδα Εθελοντών 
∆ήµου Θερμαϊκού». 

 Κάθε Κ.Α.Π.Η. διοργανώνει, δωρεάν  προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους, ομιλίες, εκδρομές, παρακολουθούν 

Θεατρικές  παραστάσεις και  πραγματοποιούν Εκδηλώσεις πολιτιστικές, εποχιακές και θρησκευτικές,  

Αντιμετώπιση προβλημάτων μοναχικότητας, Ψυχοκοινωνική στήριξη, Ψυχαγωγία, εκδρομές, λουτρά, 

Παροχή πληροφοριών και καθοδήγηση για τις υπηρεσίες του Δήμου. Παροχή Ιατρικής Φροντίδας από 

Παθολόγο Ιατρό στα Κ.Α.Π.Η. Ν. Μηχανιώνας, Μεσημερίου, Αγγελοχωρίου και Ν. Κερασιάς. 

 Πρόγραμμα ιατρο/κευτικής φροντίδας, φροντίδας ειδικών νοσηλευτικών  αναγκών -μέτρηση πιέσεως 

Σακχάρου ,κ.τ.λ και  προαγωγής υγείας - ενημέρωσης σε ειδικά θέματα πρόληψης και τρόπου υγιεινής ζωής,  

σε συνεργασία με άλλους  Φορείς είτε σε συνεργασία με Ελεύθερους Επαγγελματίες –Ιατρούς και  Ιδιωτικές 

Εταιρείες 
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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 επηρεάζουν 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

Ο καθορισμός και διευθέτηση της κοίτης των ρεμάτων για την προστασία από πλημμύρες. − Η μελέτη και 
εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της γης και εισχώρησης της θάλασσας στην περιοχή της 
Ζώνης Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων και της Παιδικής Εξοχής Αγίας Τριάδας. − Η εκπόνηση αναλυτικής 
γεωλογικής-γεωτεχνικής μελέτης στην περιοχή της Ζώνης Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων , για τον καθορισμό 
ειδικών περιορισμών και όρων δόμησης (θεμελιώσεις-τρόποι δόμησης) για την καλύτερη προστασία των κτιρίων.   

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης χορηγούνται στους 
οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής 
και νοσοκομειακής, επίσης χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε 
δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με 
την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων α) 
για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 
ζωή της τοπικής κοινωνίας, β) Ισότητα των φύλων και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 

Μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών. χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους 
κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, 
επίσης χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. 

Προγράμματα δια βίου μάθησης ενηλίκων Ουσιαστική λειτουργία Υπηρεσίας Ψυχολογικής και Κοινωνικής 
στήριξης παιδιών και γονέων Προγράμματα για την αντιμετώπιση εκδηλώσεων βίας και εκφοβισμού, ρατσισμού 
και ξενοφοβικών αντιλήψεων Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της ανάπτυξης δημοτικού δικτύου 
εθελοντικών δράσεων (Κοινωνικό Φροντιστήριο) Ενίσχυση Βιβλιοθήκης Καβούνη Δημιουργία δικτύου 
βιβλιοθηκών και χώρων πολυμέσων, στις Δημοτικές και στις Τοπικές Κοινότητες Ευαισθητοποίηση, 
ενεργοποίηση και επέκταση του συστήματος Ανακύκλωσης στα σχολεία Οργάνωση και υλοποίηση 
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προς ευαισθητοποίηση των μαθητών Σύσταση και Δημιουργία 
Ένωσης Γονέων Δήμου Σύσταση Παιδικής χορωδίας για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
Προγράμματα για πρώτες βοήθειες, προληπτική ιατρική, οδοντιατρική μέριμνα, συνεργασία με τα Κέντρα 
Υγείας Ανάδειξη του ρόλου των εκπαιδευτικών ως συνεργατών και συν-διαμορφωτών σε κάθε εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο  
Χρήση και κατάχρηση διαδικτύου   
Γονείς και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
Εμβόλια  
Εθελοντικός Συμβουλευτικός Σταθμός ψυχοκοινωνικής στήριξης εφήβων 
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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 Eλληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά 

 

              

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

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Δημιουργία ΚΔΑΠ για τα Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

Δημιουργία δικτύου προστασίας των μεταναστών Συντονισμός δράσεων Δήμου, Νομικών Προσώπων του, 
Εθελοντικών Ομάδων και Φορέων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Με την ΕΘΟΠΑΚ (Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών) 
Με το Εθελοντικό Συμβουλευτικό Σταθμό 
 
 
 
 
 

Συγκρότηση  Συντονιστικής  Επιτροπής  για τη Προσφυγική Κρίση 
Συγκέντρωση και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες 
Με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε ο Δήμος στο Πρόγραμμα για τη μίσθωση 
διαμερισμάτων για την κάλυψη θέσεων υποδοχής προσφύγων, εντός των ορίων του Δήμου Θερμαικού 
από τη  Υπατη Αρμοστεί του Ο.Η.Ε  
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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. 

 

                                                

Η πρόληψη και η προαγωγή υγείας αποτελεί ένα θέμα υψίστης σημασίας για το Δήμο μας, με τη συνεργασία 
του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ καταφέραμε να δρομολογήσουμε σημαντικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σε θέματα πρόληψης υγείας. Η προσπάθεια μας θα συνεχιστεί μέσα από το ΚΕΠ Υγείας όπου θα 
προσφέρουμε ενημέρωση και συμβουλευτική. Ελπίζουμε πως το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ θα παραμείνει αρωγός της 
προσπάθειας του Δήμου μας για την πρόληψη της Υγείας των πολιτών. 
 
 


