ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
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

Ερωτηματολόγιο

Απολογισμού 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.
Το 2019 ήταν η 1η χρονιά της 7ης Φάσης, με βασικούς άξονες πολιτικής των Υγιών
Πόλεων 6 νέους Πυλώνες Πολιτικής που ψηφίστηκαν από τους Δημάρχους στην
Σύνοδο της Κοπεγχάγης του 2018 και που αναλύσαμε σε Συναντήσεις Εργασίας και
στο Πανελλήνιο Συνέδριο, καθώς και τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης που
ψήφισαν τα Ηνωμένα Εθνη και έχουν ενσωματωθεί στην πολιτική των Υγιών
Πόλεων, θέτοντας την Υγεία στο Κέντρο όλων των Πολιτικών.
Λόγω των αλλαγών αυτών στην ενσωμάτωση και υλοποίηση των νέων πολιτικών και
στις αντίστοιχες δράσεις που τις συνοδεύουν, αλλάζει και η μορφή του
Ερωτηματολογίου Απολογισμού προκειμένου να γίνεται παρουσίαση των νέων
πολιτικών και προγραμμάτων των Δήμων.
Το πρώτο μέρος που αφορά τα κριτήρια που θέτει ο Π.Ο.Υ. όλα τα χρόνια
λειτουργίας των Υγιών Πόλεων παραμένει το ίδιο, και αναπροσαρμόζεται το δεύτερο
μέρος που αφορά τις πολιτικές που αποφασίζονται και τα προγράμματα που
εφαρμόζονται.
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αυτό που αφορά την
χρονική περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2019 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις
05-06-2020.
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Βασικές πληροφορίες
Δήμος:ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
Όνομα: : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΙΔΩ
Θέση: Υπεύθυνη για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας
Ηλ. Δ/νση:dthermaikos.kepygeias@gmail.com
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. 18-3-2015
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)

Δομή Προγράμματος
Υπεύθυνος Πολιτικός.
Όνομα: ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέση: Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού
Διάρκεια θητείας:5 ετίας
Ηλ. Δ/νση:ptrokanas@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
Τροκάνας Παναγιώτης
Ζαριφέ Ευτυχία
Καρακώστα Βικτωρία
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Πολιτική δέσμευση και συναίνεση
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο
Ομόφωνα Χ
Κατά πλειοψηφία
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Συμφωνούν

Χ

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή
Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας
Σε μια
Σε δύο

Χ

Σε τρείς
Σε καμία

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο?
Ναι

Χ

Οχι

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο?
Ναι
Οχι
Αν Ναι, σε ποιές
Οχι
Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2019 στο Δικτυο?
Ναι

Χ

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

Αν Οχι
Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2020?
Ναι
Οχι
Αν Οχι πότε?
Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης?
Ναι

Χ

Οχι
Τι χρονική διάρκεια έχει?

νια (2015-2019)

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία?
Ναι

Χ

Οχι
Αν Ναι ποιές?

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
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?
Αν Ναι ποιές?

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.

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
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
Πανελλαδική Εκστρατεία των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων για την πρόληψη του Καρκίνου του παχέος εντέρου. ετήσιο έλεγχο Ανίχνευσης
Αιμοσφαιρίνης Κοπράνων,

Ποιά από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την
υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε.
Η εκστρατεία ενημέρωσης Εμβολιάζομαι ζω χωρίς το φόβο
πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – ΕΔΔΥΠΠΥ, υπό
την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και αφορούσε ειδικότερα την ενημέρωση για
τα οφέλη του εμβολιασμού έναντι της εποχικής γρίπης, της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας
και του έρπητα ζωστήρα, για τον ενήλικα πληθυσμό . Ομιλητές ήταν έγκριτοι ιατροί λοιμωξιολόγοι, μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων. Ακολούθησε συζήτηση, ενώ η
είσοδος στην εκδήλωση ήταν ελεύθερη για το κοινό.
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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

Χ

Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού

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

Χ

Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
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».

7η Φάση- Πολιτική των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.
Σύμφωνο Κοπεγχάγης- 6 Πυλώνες Πολιτικής
Το 2019 είναι το πρώτο έτος υλοποίησης της 7ης πενταετίας λειτουργίας των Υγιών
Πόλεων του Π.Ο.Υ. Ευρώπης. Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, οι πόλεις έχουν
προκρίνει 6 μεγάλους άξονες πολιτικής για να χαράξουν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό τους
και να εντάξουν σε αυτούς όλα τους τα προγράμματα.
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ . Περιγράψτε την Πολιτική και τα κυριότερα προγράμματα που έχετε
και αφορούν τον Πυλώνα ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Επιγραμματικά).
-Δωρεάν Σπιρομετρήσεις για την έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας
-GIVMED “Share medicine, share life” (λογισμικό καταχώρησης και διαχείρισης φαρμάκων κοινωνικών
φαρμακείων)
-Πρόγραμμα αναπνευστικής φυσικοθεραπείας με στόχο , τη σωστή λειτουργία του αναπνευστικού
συστήματος και την ευλυγισία των αρθρώσεων που περιλαμβάνει ασκήσεις σε στρώματα υπό την
καθοδήγηση της υπεύθυνης Φυσικοθεραπεύτριας.
-Ενημέρωση για τα οφέλη του εμβολιασμού έναντι της εποχικής γρίπης, της πνευμονιοκοκκικής
πνευμονίας και του έρπητα ζωστήρα, για τον ενήλικα πληθυσμό.
-Ημερίδα για τη Στοματική Υγεία Παιδιών & Ενηλίκων.
-Ενημερωτική ημερίδα για έγκυρη ενημέρωση του κόσμου σχετικά με τις Ηπατίτιδες και τον ιό του AIDS
-Ενημερωτική ομιλία για την κατάθλιψη και δόθηκαν test για να συμπληρωθούν και ν αξιολογηθούν απ το
ΚΕΠ Υγείας
-Εύρεση χώρου για τη λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας στα πλαίσια του σχετικού
Προγράμματος, καθώς έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του απαραίτητου επιστημονικού
προσωπικού.
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ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ . Περιγράψτε την Πολιτική και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που αναπτύσσετε και προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα
ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ
Ανάπλαση παραλιακής ζώνης οικισμού Αγίας Τριάδας Δήμου Θερμαϊκού
Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας Εθνικής Αντίστασης του Οικισμού Ν. Μηχανιώνας
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων: 1ου Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας, Γυμνασίου Ν. Επιβατών, ΕΠΑΛ
Επανομής Δήμου Θερμαϊκού

ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΥΗΜΕΡΙΑ.
Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Θερμαϊκού
Βελτίωση και ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στην Περαία του ευρύτερου
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και σύνδεσή τους με το θαλάσσιο μέτωπο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΙΡΗΝΗ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΙΡΗΝΗ.

ΠΛΑΝΗΤΗΣ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΠΛΑΝΗΤΗΣ

τα κυριότερα

Βιοκλιματική αναβάθμιση ανοικτών χώρων του Κέντρου Οικισμού Επανομής κατά μήκος της οδού 28ης Οκτωβρίου
Βιοκλιματική αναβάθμιση ανοικτών χώρων του Κέντρου Οικισμού Ν. Μηχανιώνας
Κατασκευή ποδηλατοδρόμου από οικισμό Επανομής προς παραλία "όρμος”
Αποτίμηση και αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής Δήμου Θερμαϊκού
Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία – Σύνδεση με Πιερία και Πήλιο – Πύλη Εισόδου προς Άγιο Όρος

Ατζέντα 2030. 17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Η Ατζέντα 2030 με τους 17 στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη θεσπίστηκαν από τον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2015. Αντικατέστησαν τους στόχους ανάπτυξης για τη
χιλιετία, των οποίων το χρονοδιάγραμμα επίτευξης εξέπνευσε στο τέλος του 2015 και
έχουν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. Η δέσμη αποτελείται από 17 στόχους
και 169 συνδεόμενους σκοπούς με αυτούς τους στόχους. Οι Υγιείς Πόλεις υιοθέτησαν
τους Στόχους με επίκεντρο την Υγεία και ξεκίνησαν την επεξεργασία τους ώστε σε αυτήν
την 7η πενταετία να τους υιοθετήσουν πλήρως.
Εχετε συμπεριλάβει στον Σχεδιασμό της Πολιτικής σας τους 17 Στόχους της
Βιώσιμης Ανάπτυξης?
ΝΑΙ

X

ΟΧΙ
Αναφέρετε δράσεις που εφαρμόζετε και αφορούν πέντε
σημαντικούς για τον Δήμο σας.

Στόχους που θεωρείτε

Δικτύωση
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Eλληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά
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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.
Βασική προτεραιότητα του Δήμου Θερμαϊκού είναι να ολοκληρωθούν επιτυχώς τα έργα
που έχουν ενταχθεί ή αναμένονται να ενταχθούν καθώς και να εξασφαλισθεί
χρηματοδότηση για τα ώριμα έργα

Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση η πληροφορία,
Νταίζη Παπαθανασοπούλου
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