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
φακέλλου 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: Ο.Τ.Α.
Όνομα: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Θέση: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ηλ. Δ/νση: dimos@dimosvolvis.gr
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. 26/05/2011
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
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Δομή Προγράμματος
Υπεύθυνος Πολιτικός.
Όνομα: ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Θέση: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Διάρκεια θητείας: ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ηλ. Δ/νση: chatzischristos@hotmail.com

Συντονιστής
όνομα: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Θέση: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ειδικότητα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Ηλ. Δ/νση: aleka.papadaki@gmail.com

Συντονιστική Επιτροπή
Αριθμός Μελών: 7
Ημερομηνία Σύστασης: Αρχική: 26/03/2013 Επικαιροποίηση: 28/11/2014
Αριθμός Συνεδριάσεων: 0
Σύνθεση
1) Δημοτική Σύμβουλος για θέματα υγείας (Ιατρός Σαραφίδου Πηνελόπη)
2) Αντιδήμαρχος για θέματα περιβάλλοντος (Βασιλειάδου Άννα)
3) Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα πρόνοιας (Ιατρός Θωμά Νικόλαος)
4) Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης και Διευθυντής του Κέντρου
Υγείας Μαδύτου (Ιατρός Στοΐτσας Αντώνιος)
5) Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης (Κωνσταντινάκης Αθανάσιος)
6) Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βόλβης (Γαβριηλίδης Ανδρέας)
7) Πολιτικός Υπεύθυνος (Ιατρός Χατζής Χρήστος)

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο
Ομόφωνα

7) Πολιτικός Υπεύθυνος (Ιατρός Χατζής Χρήστος)

Κατά πλειοψηφία
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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
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 2018 στο Δίκτυο?
Ναι
΄Οχι

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι
Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του
Ναι
Οχι
Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο
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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

ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΑ ΕΤΗ 2012-14

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?

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.
Από την υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις, έχουμε τη δημιουργία ΚΕΠ Υγείας
στο Δήμο Βόλβης

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

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
Είχε συσταθεί επιτροπή διαβούλευσης που απαρτιζόταν από πολίτες για τη έκδοση
κανονιστικών αποφάσεων, αλλά στην πορεία δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους πολίτες.

Εχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες?
Ναι
Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Καθαρισμός Ακτών , Καθαρισμός
Πάρκων, Διοργάνωση από τον Ο.Π.Α.Π. (ΝΠΔΔ του Δήμου μας) των παρακάτω
περιβαλλοντικών δράσεων:
· Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 «Παγκόσμια Ημέρα Νερού» σε συνεργασία με τον
Φορέα διαχείρισης λίμνης Κορώνειας- Βόλβης.
· Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 «Η ώρα της γης»
· Κυριακή 29 Απριλίου 2018 «Let’s do it Greece»
· Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» σε συνεργασία με τον
Φορέα διαχείρισης λίμνης Κορώνειας- Βόλβης
· 25-26-27/5/2018 «Clean Up the Med»
· Δενδροφυτεύσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου.
-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ, ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΟΙ
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ:
Τοπικά Πανηγύρια, Τοπικά Έθιμα ( Γιορτή Τσιγαρίδας, Γιορτή Ρίγανης, Καρναβάλια κτλ),
Εκπαιδευτικές ημερίδες κτλ.

Δράσεις – Προγράμματα
Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη Ηλικία.
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- ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 3 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ
(Δομή Νέας Μαδύτου – Δομή Νέας Απολλωνίας – Δομή Εγνατίας) ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.)»
Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως
και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν
έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις
απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων
με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η
υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση ικανού και
εξειδικευμένου προσωπικού.
Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια
και συντροφιά.
Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα ατόμων
που αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλεύτριες και οικογενειακούς βοηθούς.
Οι κοινωνικοί λειτουργοί και η ψυχολόγος έχουν τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα
περιστατικά, παρέχοντας συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη και δρομολογώντας διαδικασίες διασύνδεσης και
παραπομπής σε άλλους φορείς. Τα περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος παραπέμπονται
στους κατάλληλους φορείς υποστήριξης. Στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, υπάρχει συνεργασία τόσο με
τον ίδιο τον εξυπηρετούμενο αλλά και με άλλα μέλη της οικογένειας του όταν κρίνεται αναγκαίο. Ειδικά σε
περιπτώσεις ηλικιωμένων που μένουν μόνοι και εμφανίζουν συμπτώματα απώλειας μνήμης, ψυχικής ασθένειας ή
σοβαρού ιατρικού προβλήματος πραγματοποιείται τηλεφωνική επαφή με τους πλησιέστερους συγγενείς, ενώ
δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες (ενημέρωση-διασύνδεση-διαμεσολάβηση-παραπομπήπαρακολούθηση της περίπτωσης) με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ωφελούμενου και των οικείων του.
Οι νοσηλεύτριες προσφέρουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας οι οποίες αφορούν σε κατ' οίκον επισκέψεις για τη
μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, την αγωγή υγείας στο άτομο και την εκπαίδευση της οικογένειας για
θέματα υγείας, καθώς επίσης την συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους – σε περίπτωση
που κρίνεται απαραίτητο. Εάν υπάρξουν ανησυχητικές ενδείξεις έπειτα από μετρήσεις, πραγματοποιείται ενημέρωση
της οικογένειας και ιατρική παραπομπή.
Οι οικογενειακοί βοηθοί έχουν την ευθύνη για την φροντίδα της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας του ατόμου
που χρήζει βοήθειας, την οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης όπως την προμήθεια
φαρμάκων, τροφίμων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, επιμελούνται της
καθαριότητας του σπιτιού και της παρασκευής φαγητού. Οι οικογενειακοί βοηθοί είναι επιφορτισμένοι με μια ακόμη
αρμοδιότητα, ίσως την πιο σημαντική από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η οποία είναι η συντροφιά που προσφέρουν,
αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος. Ειδικά οι ωφελούμενοι οι οποίοι ζουν
μοναχικά, χαίρονται ιδιαίτερα με την παρουσία των εργαζομένων και αναμένουν τις εβδομαδιαίες επισκέψεις.

- Κ.Α.Π.Η. – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 5 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π., O ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ:
-

Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των
ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των
ηλικιωμένων καθώς και η συνεργασία μ’ αυτούς.
Η έρευνα θεμάτων που αφορούν τους ηλικιωμένους.
Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των Κέντρων
Η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού

Στα προστατευόμενα από το Κ.Α.Π.Η. μέλη παρέχονται υπηρεσίες όπως:
1. Κοινωνική εργασία στους ίδιους και το άμεσο περιβάλλον τους
2. Φυσιοθεραπεία
3. Φροντίδα και οδηγίες για ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα
4. Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές, εκδηλώσεις κλπ) και επιμόρφωση
5. Εντευκτήριο, στο οποίο λειτουργεί κυλικείο.

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

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)
- ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ : Συνέχιση της εργολαβίας για την
κατασκευή ανάπλασης κεντρικού οικισμού Ασπροβάλτας (εκατέρωθεν παλιάς εθνικής οδού) που
περιλαμβάνει κατασκευή πεζοδρόμων και διαμόρφωση χώρων πρασίνου.
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ : Έγιναν εργασίες
συντήρησης χώρων πρασίνου, πάρκων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των υφιστάμενων
παιδικών χαρών σε όλη την έκταση του Δήμου Βόλβης. Με τις δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης
του αστικού πρασίνου φτιάχνουμε ένα φιλικότερο και υγιεινό για τον άνθρωπο περιβάλλον.
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»:
Βρίσκεται σε εξέλιξη η Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης, Αντλιοστασίων,
Καταθλιπτικών Αγωγών και Ε.Ε.Λ. των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης»
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ:
Υλοποιούνται προγράμματα
συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου περιβάλλοντος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς
μήνες και στην αποτροπή - διάδοση νέων εντομολογικών επιδημιών.
- ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ:
Με την εφαρμογή αντιλυσσικών εμβολίων
δημιουργούμε ένα φραγμό στη διάδοση της θανατηφόρου ασθένειας της λύσσας στον άνθρωπο.
-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ –
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ : Πραγματοποιούνται δράσεις και υλοποιούνται προγράμματα που δημιουργούν
και βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης.
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Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας πρόνοιας
περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων.
-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ : Στα Δημοτικά Ιατρεία που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Κέντρου
υγείας Μαδύτου, βρίσκονται σε όλη την επικράτεια του Δήμου (τουλάχιστον ένα σε κάθε δημοτική
ενότητα) παρέχεται δωρεάν ιατρική περίθαλψη.
- ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης ξεκίνησε την λειτουργία του
στις 24/7/2017 και απαρτίζεται από μια κοινωνική λειτουργό και μια ψυχολόγο.
Κατά τη διάρκεια του 2018 πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και δωρεάν εξετάσεις για το Alzheimer σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Alzheimer στις 15 Ιανουαρίου στο Σταυρό, στις 16 Ιανουαρίου
στην Ασπροβάλτα και στις 16 Απριλίου στο Φιλαδέλφιο, όπου εξετάστηκαν συνολικά 80 άτομα.
Επιπλέον, καθημερινά το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρετεί τους πολίτες ενημερώνοντας για παροχές
και επιδόματα (ΚΕΑ, προνοιακά/αναπηρικά, ΟΑΕΔ κλπ) και αναλαμβάνει την κατάθεση των
αιτήσεων και των δικαιολογητικών.
Παράλληλα, ενημερώνει τους ανέργους για θέσεις εργασίας και βοηθά τους πολίτες στη
συμμετοχή τους σε προκηρύξεις.
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.)
- Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και με το βλέμμα στραμμένο στους νέους του
Δήμου μας, η ψυχολόγος του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι Τσιγγερλιώτη Ευαγγελία , με την
υποστήριξη του προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας κ.
Αντώνιο Στοΐτσα προχωράει σε ενέργειες πρόληψης ψυχικής υγιεινής. Συγκεκριμένα, πέραν τον
καθιερωμένων επισκέψεων που πραγματοποιούνται σε πλαίσια του προγράμματος Β.Σ.Σ. σε όλο το
μήκος του Δήμου Βόλβης, η ψυχολόγος επισκέπτεται σε μηνιαία βάση το Ενίαιο Λύκειο Αγίου
Γεωργίου, το Ενιαίο Λύκειο Ρεντίνας καθώς επίσης και τον Παιδικό Σταθμό Αγίου Γεωργίου.

Οι επισκέψεις στα δύο Ενιαία Λύκεια του Δήμου Βόλβης έχουν ως στόχο την πρόληψη κατά της
περιθωριοποίησης, την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών, την διαχείριση άγχους σε περίοδο
εξετάσεων και συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού.
- Οι επισκέψεις στον Παιδικό Σταθμό στοχεύουν στην κοινωνική και συναισθηματική προαγωγή των
νηπίων καθώς επίσης και στην συμβουλευτική των παιδαγωγών σε θέματα που αφορούν την
διαχείριση συμπεριφοράς. Πέρα των καθιερωμένων αυτών επισκέψεων, πραγματοποιούνται
ενημερωτικές ομιλίες κατόπιν πρόσκλησης από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων όλων των
σχολικών βαθμίδων που αφορούν την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και την προαγωγή της
επικοινωνίας στην οικογένεια και κατ’ επέκταση στην συνολική κοινωνία.
- Επίσης σε συνεργασία με τους κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου Βόλβης, προχωράει σε
κοινωνική συμβουλευτική σε δημότες που χρήζουν άμεσης υποστήριξης.
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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.
- ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η πράξη «Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς
χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τα οποία με τις δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα
1β του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006.
Στόχος του προγράμματος απασχόλησης για έργα κοινωφελούς χαρακτήρα είναι αφενός η
συντήρηση υποδομών και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς της παιδείας, της
κοινωνικής προστασίας, του πολιτισμού, αθλητισμού και προστασίας του περιβάλλοντος και
αφετέρου η δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας για τη στήριξη της απασχόλησης σε τοπικό
επίπεδο και τη συνακόλουθη μείωση της ανεργίας στην περιοχή του Δήμου, στόχος πλήρως
εναρμονισμένος με τους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 8 του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού».
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ:
Α) Ενημέρωση πολιτών και διεκπεραίωση υποθέσεων για χορήγηση Κοινωνικού Επιδόματος
Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) για νοικοκυριά που βρίσκονται σε περιπτώσεις ακραίας φτώχιας, Β) Στήριξη
ευπαθών ομάδων με πολιτικές παροχής μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος, Γ) Επίδομα
Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών.
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Παιδιά. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και τους
έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.)
- ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 3 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.)»
Οι τρείς Παιδικοί Σταθμοί που λειτουργούν ( στη Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου, στη Δ.Ε. Ρεντίνας και
στη Δ.Ε. Απολλωνίας) παρέχουν φιλοξενία, εκπαίδευση, σίτιση και φροντίδα των προ- νηπίων (από
2,5 ετών έως στην ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) στηριζόμενοι στο
πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Η δράση
αυτή στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών
στην εργασία.
- ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 3
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΛΒΗΣ (Ο.Π.Α.Π.)»
Οι τρείς Δομές Κ.Δ.Α.Π. που λειτουργούν ( Δημ.Εν. Ρεντίνας, στην Δημ. Εν. Αγίου Γεωργίου
και στην Δημ. Ενότητα Μαδύτου ) παρέχουν την Δημιουργική απασχόληση των παιδιών ηλικίας
από 6 έως 12 ετών στηριζόμενες στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής». Η δράση αυτή στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της
ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία.
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ :
1) Λειτουργούν τμήματα Στίβου για παιδιά, τμήματα γυμναστικής για γυναίκες.
2) Λειτουργεί κλειστό γυμναστήριο με όργανα.
-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ :
1) Λειτουργούν τμήματα Μουσικής Σχολής (Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων), Χορωδιών,
Φιλαρμονικής.
2) Ορισμένες από τις σημαντικότερες δράσεις του Ο.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης είναι: η διοργάνωση των
θεσμοθετημένων παραδοσιακών τοπικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής
κληρονομιάς, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων , η διοργάνωση συναυλιών, η συνεργασία με
όλους τους πολιτιστικούς αθλητικούς φορείς της περιοχής προκειμένου να υλοποιούνται δράσεις στα
πλαίσια της ποιοτικής ψυχαγωγίας των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου μας, η Ανάπτυξη
Πολιτιστικού Τουρισμού.
-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ :
Ο Ο.Π.Α.Π. σε συνεργασία με το Δήμο Βόλβης κατά το έτος 2018 συμμετείχε στις παρακάτω
περιβαλλοντικές δράσεις:

· Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 «Παγκόσμια Ημέρα Νερού» σε συνεργασία με τον
Φορέα διαχείρισης λίμνης Κορώνειας- Βόλβης.
· Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 «Η ώρα της γης»
· Κυριακή 29 Απριλίου 2018 «Let’s do it Greece»
· Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» σε συνεργασία με τον
Φορέα διαχείρισης λίμνης Κορώνειας- Βόλβης
· 25-26-27/5/2018 «Clean Up the Med»
· Δενδροφυτεύσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου, σε γειτονιές, άλση και πάρκα,
αναβαθμίζοντας έτσι την αισθητική εικόνα των οικισμών, αλλά ταυτόχρονα προστατεύοντας
και ενισχύοντας την βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων.
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ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και δράσεις που έχετε αναλάβει για τα
άτομα με αναπηρία.
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ: Απασχολούνται 4 άτομα.
-ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Φ. : Φροντίζουμε
για την οργάνωση των 8 βραβευμένων ακτών μας έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ .

Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται με τους
μετανάστες.

Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται με τους
πρόσφυγες.
Α) Υπάρχει το κρατικό κέντρο φιλοξενίας Προσφύγων στο Βαγιοχώρι του Δήμου Βόλβης.
Β) Στον οικισμό των Λουτρών Απολλωνίας, στο Δ.Δ. Βρασνών και στο Δ.Δ. Ασπροβάλτας
φιλοξενήθηκαν ομάδες προσφύγων για κάποιους μήνες κατόπιν συνεργασίας ιδιωτών και Μ.Κ.Ο.
Γ) Στο Δημοτικό Σχολείο του Προφήτη φοιτούσαν προσφυγόπουλα μέχρι το τέλος της σχολικής
χρονιάς 2017- 2018.

Δικτύωση
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά
1) ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ
2) ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
3) ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
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Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές

Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές
- Συνεργασία του Δήμου Βόλβης με την Μ.Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΦΥΣΗΣ (Ε.Ε.Π.Φ.)» για την βράβευση των ακτών μας, μέσα από το πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ
ΣΗΜΑΙΕΣ».
- Υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλβης σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Προφήτη, στις 2
Ιουνίου 2018, επιτελείο ιατρών από την ιατροκοινωνική ομάδα της Πανελλήνιας Ένωσης
Καππαδοκικών Σωματείων, πραγματοποίησε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στο αγροτικό ιατρείο
Προφήτη, όπου εξετάστηκαν δεκάδες δημότες, ιδιαίτερα άτομα τρίτης ηλικίας και από ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες. Η ομάδα των ιατρών που διενήργησε τις ιατρικές εξετάσεις αποτελούνταν
από γενικό ιατρό, χειρουργό, αγγειοχειρουργό, οδοντίατρο και ωτορινολαρυγγολόγο, από
οφθαλμίατρο, ορθοπεδικό, νευροχειρουργό και από δερματολόγο, πλαστικό χειρουργό. Οι
εξετάσεις, αφορούσαν μεταξύ άλλων και κλινική εκτίμηση (πνεύμονες, καρδιά, μέτρηση
αρτηριακής πίεσης, εκτίμηση κοιλίας, ψηλάφηση-ακρόαση αρτηριών με χρήση μηχανημάτων
doppler αγγείων) και προσδιορισμό ζαχάρου αίματος, καταγραφή φαρμάκων και έλεγχο των
χορηγούμενων φαρμάκων.
- Δημιουργήθηκε σε όλο τον δήμο δίκτυο παροχής πρώτων βοηθειών σε άτομα που υφίστανται
καρδιακή ανακοπή από εκπαιδευμένους εθελοντές με τη χρήση απινιδωτών, σε συνεργασία με
την οργάνωση KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές και την Ελληνική Εταιρεία
Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας. Ο δήμος προχώρησε στην προμήθεια πέντε
απινιδωτών, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε σημεία προσβάσιμα σε 24ωρη βάση, ώστε να είναι
άμεσα διαθέσιμοι στους πιστοποιημένους ανανήπτες για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.
Ειδικότερα, πρόκειται αρχικά για σημεία στα Νέα Βρασνά, στο Σταυρό και στη Νέα Απολλωνία,
ενώ θα ακολουθήσουν σημεία στον Προφήτη και στην Αρέθουσα, σε συνδυασμό με την
εκπαίδευση εθελοντών, που θα μπορούν να τους χειριστούν. Ο δήμος Βόλβης ενισχύει εδώ και
χρόνια την προσπάθεια της KIDS SAVE LIVES, παρέχοντας χώρους στα στελέχη της,
επικουρώντας στην οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης εθελοντών σε ανάνηψη. Είναι
εντυπωσιακό, ότι αυτή τη στιγμή, το δίκτυο διαθέτει στο δήμο Βόλβης, σχεδόν 200
πιστοποιημένους χειριστές απινιδωτή και επτά εκπαιδευτές.
- Λειτουργία Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων στην Κοκκαλού και συνεργασία αυτού με
τη διεθνή φιλοζωική οργάνωση “Vets in Action” για την υλοποίηση του προγράμματος
περίθαλψης αδέσποτων ζώων του δήμου Βόλβης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δωρεάν
στείρωση, εμβολιασμό και τοποθέτηση «τσιπ» στα αδέσποτα ζώα, από ειδικευμένους
κτηνιάτρους της οργάνωσης.
Από τις 15 έως τις 26 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε εκ νέου το πρόγραμμα αυτό, στο
Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων που λειτουργεί σε δημοτικό κτίριο στην Κοκκαλού της
Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας (πάνω στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας).
Το 2017, στο Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων στην Κοκκαλού, πραγματοποιήθηκε
δωρεάν εμβολιασμός, στείρωση, αποπαρασίτωση, ηλεκτρονική καταγραφή και επανένταξη σε
πάνω από 550 αδέσποτους σκύλους και γάτες. Παράλληλα, η προσπάθεια υιοθεσίας των
αδέσποτων από πολίτες σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς έγιναν 246 υιοθεσίες.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ:
- Με πρωτοβουλία του Πολιτικού Υπεύθυνου, Συμβούλου Υγείας Δήμου Βόλβης και γενικού
ιατρού - επιμελητή Β΄ Κέντρου Υγείας Μαδύτου κ. Χατζή Χρήστου, πραγματοποιήθηκαν τα
εξής:
- Ο Δήμος Βόλβης συμμετείχε σε πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφικού Ελέγχου, της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας, που στήριξε η Κ.Ε.Δ.Ε., όπου κινητή μονάδα μαστογράφου
επισκέφθηκε το Δήμο Βόλβης και πραγματοποιήθηκαν σε τρία σημεία του Δήμου δωρεάν
εξετάσεις ( στις 18/10/2018 στην Αρέθουσα, στις 19/10/2018 στην Νέα Μάδυτο και 13/11/2018
στην Νέα Απολλωνία). Συνολικά μαστογραφήθηκαν 150 γυναίκες στο πλαίσιο
ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.
- Επίσης πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εξετάσεις σπειρομέτρησης σε δύο σημεία του Δήμου (τον
Σεπτέμβριο του 2018 στην Νέα Απολλωνία και τον Δεκέμβριο του 2018 στην Ασπροβάλτα).
Συνολικά σπειρομετρήθηκαν 150 δημότες.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Ο Δήμος Βόλβης έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου κάποια άτομα
εκτίουν την ποινή τους προσφέροντας κοινωφελή εργασία στο δήμο μας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ «WE CARE»
- Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ο.Κ.Π.Α.Π., Δημοτικού Συμβούλου και Διευθυντή του
Κέντρου Υγείας Νέας Μαδύτου κ. Αντωνίου Στοΐτσα , με την αριθμ 22/2016 AΔΑ (7Φ4ΑΟΚΕ6ΒΓ7) απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ εγκρίθηκε η
συμμετοχή του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης ως επικεφαλής εταίρου στο πρόγραμμα : "WE CARE".
Το έργο έχει ως στόχο την έγκαιρη πρόληψη και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής
περίθαλψης προς την ευπαθή κατηγορία των παιδιών, στο σύνολο της έκτασης του Δήμου Βόλβης και
όχι μόνο, με έμφαση στις περισσότερο απομακρυσμένες περιοχές από τους σταθμούς υγειονομικής
περίθαλψης (Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία).
Περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονης κινητής ιατρικής μονάδας του ΟΚΠΑΠ, κατάλληλα
εξοπλισμένης και επανδρωμένης, που θα υλοποιεί προληπτικό έλεγχο των παιδιών σχολικής ηλικίας
του Δήμου Βόλβης, διανομή "έξυπνων" ρολογιών για μέτρηση των βιομετρικών χαρακτηριστικών των
παιδιών, καινοτόμες εφαρμογές προληπτικής ιατρικής, ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων και
των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και την έγκαιρη διάγνωση και
αναγνώριση συμπτωμάτων, δημιουργία εξειδικευμένης βάσης δεδομένων ιατρικών φακέλων και
συνεργασία με εξειδικευμένα νοσοκομεία, είναι οι σημαντικότερες από τις δράσεις που θα υλοποιήσει
ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Βόλβης (ΟΚΠΑΠ) στο
πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.
Μέσω του προγράμματος θα αξιοποιηθεί η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό πάντα
με την επιστήμη της ιατρικής και θα ενισχυθεί και διευρυνθεί η παρεχόμενη προσφορά προληπτικής
ιατρικής προς τους δημότες και ειδικότερα προς την ευαίσθητη ομάδα των παιδιών.
Ο συνολικός τελικός προϋπολογισμός του έργου είναι 628.089,60€ για όλους του εταίρους και
εξ αυτών 170.504,40 Ευρώ του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης.

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.
Με την με την 207/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης, αποφασίστηκε η
ένταξη του Δήμου μας στη νέα Δημοτική Δομή των ΚΕΠ Υγείας και η εγκατάσταση του λογισμικού
συστήματος, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας» (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.
Το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε επιτυχώς και η λειτουργία του σε νέο σημείο στα Νέα Βρασνά θα
ξεκινήσει το 2019.
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