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           ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 

 

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. 

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

από 1-1-2017 έως 31-12-2017 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 15-06-2018. 
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Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Όνομα: ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΙΖΗ 

Θέση: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ στο “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”- Συντονίστρια  

ΕΔΔΥΠΠΥ Δήμου ΒΒΒ 

Ηλ. Δ/νση: irene.drizi@gmail.com 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο:   14/11/2016 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

Θέση: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Διάρκεια θητείας: 2014-2019 

Ηλ. Δ/νση: info@vvv.gov.gr 

Συντονιστής 

όνομα: ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΙΖΗ 

Θέση:   ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ στο “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”- Συντονίστρια  

ΕΔΔΥΠΠΥ Δήμου ΒΒΒ 

Ειδικότητα:   ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 

Ηλ. Δ/νση:   irene.drizi@gmail.com 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών:   

Ημερομηνία Σύστασης: 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 

Σύνθεση 
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Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα       X 

Κατά πλειοψηφία   

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης 

Συμφωνούν      X 

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή   

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια                  

Σε δύο                 X 

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                     Χ 

Οχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

 

 

 

 

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

Ναι                     Χ            

Οχι    

 

 

 

 

 

 

 

α) ημερίδα για την ενημέρωση του πληθυσμού του Δήμου μας για την ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΙΤΙΚΩΝ, 

β)  Πύλη Ενημέρωσης & Επικοινωνίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ, 

γ) δωρεάν μαστογραφίες στις άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες του Δήμου, 

δ) πραγματοποίηση Δράσης για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας έτους 2017. 
ε) εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την Ορθή Κατανάλωση του Αλκοόλ   
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Έχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2017 στο Δικτυο? 

Ναι                Χ 

΄Οχι                      

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Ναι 

Οχι                 Χ 

Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2018? 

Ναι 

Οχι                   Χ 

Αν Οχι πότε?   2019 

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι                                 Χ 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?    2015-2019 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι                                   Χ 

Οχι                                   

Αν Ναι ποιές?    Δράσεις για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην 

περιοχή του Δήμου 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?     ΝΑΙ 

Αν Ναι ποιές? Δράσεις για τη διατήρηση Υψηλού Επιπέδου Ποιότητας των                           

Προνοιακών Υπηρεσιών του Δήμου προς τις Ευαίσθητες Κοινωνικές 

Ομάδες 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?   ΝΑΙ                 
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Αν Ναι ποιές?     

Δράσεις  για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναδάσωση της περιοχής, την αξιοποίηση 

του φυσικού περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ευαισθητοποίηση και 

εκπαίδευση των κατοίκων 

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. 

 

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 

 

 

 

 

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

Ναι                  Χ 

Οχι 

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

   

 

Δράσεις που προβλέπουν συνεργασία του Τμήματος Παιδείας της Κοινωνικής Υπηρεσίας και 

της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, δράσεις με συνεργασία των Κέντρων Κοινότητας της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Απασχόλησης (παραπομπή για εύρεση εργασίας 

στους άνεργους κατοίκους του Δήμου) 

- Πολιτική για το περιβάλλον: πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου 

- Πολιτική για τα αδέσποτα ζωάκια και τα εγκαταλειμμένα κατοικίδια 

- Η σημερινή Δημοτική Αρχή όχι μόνο λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις που δεσμεύουν τον 

Δήμο πέρα της τρέχουσας θητείας, αλλά και υπερβαίνει κατά πολύ τις τυπικές και 

υποχρεωτικές διαδικασίες διαβούλευσης, προκειμένου να διαμορφωθούν οι αποφάσεις με 

τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών. 

 

 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι να συμμετέχουν 

όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες σε ανοιχτούς διαλόγους για τη λήψη αποφάσεων (π.χ. 

περιοδική ανοιχτή συζήτηση για την υπό συζήτηση μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και 

την ανάπλαση πλατειών). 

- 
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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 αναβάθμιση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

 

 

Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας 

πρόνοιας 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.) 

 

 

 

Προγράμματα τρίτης ηλικίας που υλοποιούνται από το 2015: 

α) ομαδικές ασκήσεις με baton nordic walking, β) ομάδα μουσικής, γ) ομάδα ζωγραφικής, δ) 

“Ελάτε να κουβεντιάσουμε” με την ψυχολόγο του Δήμου μας , ε) ομάδα βιβλίου, στ) ομάδα 

γλυπτικής και καλλιτεχνικής κεραμικής, ζ) προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας. 

Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη σημασία από την πρώτη χρονιά λειτουργίας των ΚΑΠΗ στις 

εκδρομές και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για την τρίτη ηλικία. 

Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”: παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσίες 

νοσηλευτικές και φυσικοθεραπείας στα ΑμεΑ, τα μοναχικά και τα μη αυτοεξυπηρετούμενα 

άτομα του Δήμου - Ετήσιο πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφιών και μετρήσεων οστικής 

πυκνότητας στις άπορες γυναίκες του Δήμου. Στον τομέα της Υγείας, ο Δήμος συνεργάζεται 

και με το Κέντρο Υγείας και το Ασκληπιείο Βούλας, που βρίσκονται στα εδαφικά όρια του 

Δήμου, περιορίζοντας την ανισότητα στην υγεία. 

- Οικονομική ενίσχυση στις άπορες οικογένειες του Δήμου, 

- Απαλλαγή δημοτικών τελών στα ΑμεΑ και τους άπορους,  -Κοινωνικό παντοπωλείο & 

Φαρμακείο, 

- Παραπομπή των ανέργων και άπορων από το Κέντρο Κοινότητας στο Γραφείο 

Απασχόλησης του Δήμου για εύρεση εργασίας,   - Πρόγραμμα ΤΕΒΑ 

Πρόγραμμα ΚΔΑΠ- Δραστηριότητες πολιτιστικές και αθλητικές του ΝΠΔΔ του Δήμου 

ΟΑΠΠΑ- 

δράσεις του τμήματος Προαγωγής και Αγωγής Υγείας (λογοθεραπεία για τα παιδιά των 

απόρων οικογενειών του Δήμου)- Κοινωνικό Φροντιστήριο- Επιδοτούμενα καλοκαιρινά 

camps (ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς). 

Αναπλάσεις - αύξηση πρασίνου – αποχέτευση -  πεζοδρομήσεις - προσβασιμότητα 

ΑμεΑ -  ανακύκλωση - αντικατάσταση του συνολικού δημοτικού φωτισμού με 

φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας(LED), για εξοικονόμηση ενέργειας, σε όλη την 

έκταση του Δήμου -  χωριστή συλλογή και αξιοποίηση των βιοαποβλήτων 

(εδαφοβελτιωτικό Vita Green: το 2017 αξιοποιήθηκαν 2.000 τόνοι κλαδέματα και 

πράσινο για την παραγωγή 1.000 σάκων των 50 lt εδαφοβελτιωτικού υψηλής 

ποιότητας Α+ το οποίο διατέθηκε στους δημότες για την αύξηση του πράσινου 

ισοζυγίου της πόλης) - ανασυγκρότηση και επέκταση του Δημοτικού Υδροπονικού 

Φυτώριου με αποτέλεσμα να παράγονται σε ετήσια βάση περισσότερα από 80.000 

ανθοφόρα και καλλωπιστικά φυτά, τα οποία προορίζονται για χρήση από την υπηρεσία 

πρασίνου του Δήμου - παρεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας σε Σχολεία και Δημοτικά Κτίρια. 
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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 υλοποιείτε 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 ή ΜκΟ ? Με ποιές?             

           

           

           

           

            

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

        Σχολιάστε η αναφέρετε ο,τιδήποτε νομίζετε ότι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για 

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

 

                  

           

           

        

Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Κοινότητας, Διοικητική Υποστήριξη στην έκδοση 

Επιδομάτων, Προσβασιμότητα ΑμεΑ στις παραλίες του Δήμου (SeaTrack), Απαλλαγή 

δημοτικών τελών 

Δεν παρουσιάστηκε ανάγκη στον Δήμο μας για υλοποίηση προγραμμάτων και 

δράσεων που σχετίζονται με τους μετανάστες. 
 
 
 
 
 

Μέλος του Δικτύου ¨Εύξεινη Πόλη” 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

Δεν παρουσιάστηκε ανάγκη στον Δήμο μας για υλοποίηση προγραμμάτων και 

δράσεων που σχετίζονται με τους πρόσφυγες, όμως συμμετείχαμε ενεργά στο 

κάλεσμα της Περιφέρειας για τη συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για 

τους πρόσφυγες. 
 
 
 
 
 


