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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. 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ 

Όνομα: Ξανθή Γκαϊτατζή 

Θέση: Προϊσταμένη Δ/νσης Πρόνοιας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού 

Ηλ. Δ/νση: pronoia@cityofxanthi.gr 

 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο: 29-08-2007 - Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου 577/2007 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

 

mailto:pronoia@cityofxanthi.gr
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Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Λομβαρδέας Μιχαήλ 

Θέση: Αντιδήμαρχος Δόμησης & Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων 

Διάρκεια θητείας: Δεν καθορίζεται στη σχετική απόφαση ορισμού του (135/2016) 

Ηλ. Δ/νση: mi.lomvard@yahoo.gr 

Συντονιστής 

όνομα: Ξανθή Γκαϊτατζή 

Θέση: Προϊσταμένη Δ/νσης Πρόνοιας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού 

Ειδικότητα: ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής 

Ηλ. Δ/νση: xan.gaitatzi@cityofxanthi.gr 

 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: ΔΥΟ (2) 

Ημερομηνία Σύστασης: 09-06-2016 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 

Σύνθεση  

 

 

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα: ΝΑΙ 

Κατά πλειοψηφία   

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

1.Μιχαήλ Λομβαρδέας –εκπρόσωπος Δήμου Ξάνθης και υπεύθυνος προγράμματος 
του Π.Ο.Υ. «Υγιείς Πόλεις» (αναπληρ. Καμαρίδης Ιπποκράτης) 
2.Ξανθή Γκαϊτατζή – Συντονίστρια Προγράμματος (αναπλρ. Μιχαλακίδου Σοφία) 
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Συμφωνούν : ΝΑΙ 

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή:  ΝΑΙ ως αναπληρωτές 

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                 Χ 

Οχι 

 

Αν Ναι, σε ποιές    

 

 

 

 

 

 

 

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

Ναι                     Χ          

1. ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ –ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ HIV 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 
3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΑΛΚΟΟΛ 
4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
5. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 
Β 
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Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2017 στο Δικτυο? 

Ναι                   Χ 

 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 2018? 

Ναι 

Οχι 

Αν Οχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι :  Χ 

Τι χρονική διάρκεια έχει?  ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι : Χ 

 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 Προληπτικός Έλεγχος Μαστογραφίας 

 Παροχή Φυσιοθεραπευτικών Υπηρεσιών 

 Θαλάσσια μπάνια μελών του ΚΑΠΗ την Καλοκαιρινή περίοδο 

 Σύστημα τηλεειδοποίησης για μοναχικά ηλικιωμένα άτομα  
(SOS BUTTON) στη Δ.Ε. Σταυρούπολης 

 Συντήρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου ΙΣΑΙΑΣ και 
μετατροπή του σε περιφερειακό αγροτικό ιατρείο – 
εξεταστήριο 

 ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Προμήθεια εξοπλισμού (όχημα, ιατρικά μηχανήματα πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής φροντίδας, κλπ.). Ο Δήμος και ο στρατός θα 
συμβάλλουν με την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών μέσω του 
εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τους. 
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπομπών σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
που θα ενημερώνουν τους πολίτες για τους τρόπους επικοινωνίας 
και αναζήτησης των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και 
φροντίδας σε συνεργασία με τους φορείς. 

 Συγγραφή, παραγωγή και μετάδοση ραδιοφωνικών μηνυμάτων για 
την άμεση επικοινωνία των πολιτών με τις δομές κοινωνικής 
πρόνοιας και φροντίδας. 

 Ενημέρωση στην Ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ξάνθης 
χρήσιμων στοιχείων επικοινωνίας με τις δομές κοινωνικής 
πρόνοιας και φροντίδας. 

 Δημιουργία δικτύου των κοινωνικών υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης 

 Διανομή Τροφίμων 

 Διεξαγωγή Ημερίδων στο ΚΑΠΗ 

 Διεξαγωγή Ημερίδων  στα τμήματα των Παιδικών Σταθμών 

 Στελέχωση Προσωπικού για Επαναλειτουργία Παιδικού Σταθμού 
Κιμμερίων 

 Στελέχωση Προσωπικού για Λειτουργία ΚΔΑΠ 

 Στελέχωση Προσωπικού και Αγορά Υλικοτεχνικού εξοπλισμού για 
επαναλειτουργία  Β’ Παιδικού Σταθμού 

 Προγράμματα ίσων ευκαιριών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
(Ρομά) Αξιοποίηση κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία   
Κέντρου Απασχόλησης παιδιών - δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών στον οικισμό Δροσερό - εγκατάσταση υπηρεσιών του 
Δήμου Ξάνθης 

 Λειτουργία  Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Ε. Σταυρούπολη 

 Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ξάνθης 

 Προγράμματα και δράσεις ένταξης ατόμων ΑΜΕΑ στα δρώμενα του 
Δήμο υποδομές του προγράμματος "ΒΓΑΙΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ"  με την προμήθεια λεωφορείου με ράμπα και ΙΧ VAN 
αυτοκινήτου  

 Προγράμματα και δράσεις ένταξης ατόμων ΑΜΕΑ στα δρώμενα του 
Δήμο υποδομές του προγράμματος "βγαίνω από το σπίτι και 
συμμετέχω"  με την άρση εμποδίων  για την ανεμπόδιστη κίνηση 
ΑΜΕΑ μέσα στην πόλη (τοπικές παρεμβάσεις σε Κ/Χ χώρους) 

 ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 Ενίσχυση των δράσεων των κέντρων στήριξης με αίθουσες Η/Υ & 
προβολών, αναγνωστηρίου και ενισχυτική διδασκαλία σε 
περισσότερες ειδικότητες και άνοιγμα σε άλλες ομάδες 
πληθυσμού (οικονομικά ασθενέστερες) 

�Κατασκευή κοινωνικών κατοικιών: Δημιουργία δομής κοινωνικών 
κατοικιών – για τις πλέον μειονεκτούντες ομάδες πληθυσμού – με 
παραχώρηση οικοπέδου από τον Δήμο, σε συνεργασία με το Δ.Π.Θ. 
Κατασκευή κοινωνικών κατοικιών: Δημιουργία δομής κοινωνικών 
κατοικιών – για τις πλέον μειονεκτούντες ομάδες πληθυσμού – με 
παραχώρηση οικοπέδου από τον Δήμο, σε συνεργασία με το Δ.Π.Θ. 

 Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Κ. Ξάνθης 

 Μελέτη για την αξιοποίηση αδιάθετων προσφυγικών οικοπέδων 
προσφυγικών συνοικισμών του Δήμου Ξάνθης για την δημιουργία 
Ξενώνων και παραχώρησης χρήσης διαμερισμάτων σε φτωχές 
οικογένειες 
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Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διερεύνηση και αποτύπωση όλων των υποχρεώσεων του Δήμου 
αναφορικά με το περιβάλλον και τη ποιότητα ζωής των πολιτών, 
που προκύπτουν από την κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική 
νομοθεσία 

 Επικαιροποίηση - αναθεώρηση κανονισμού πεζοδρομίων 
(φυτεύσεις-ΑΜΕΑ-αστικός εξοπλισμός)- διαχείρισης 
κοινόχρηστων χώρων. 

 Παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

 Καταπολέμηση ασθενειών στα δέντρα μέσα στους οικισμούς με 
οικολογικές μεθόδους 

 Δράσεις για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και 
την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή 

 . Παρακολούθηση ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες 
περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία 
και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες 

   Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών για την παραχώρηση του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης των χώρων αμμοληψίας εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου  

 Δενδροφυτεύσεις δημοτικών οδών 

  Αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται 
εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου 

 Συγγραφή, παραγωγή και μετάδοση ραδιοφωνικών μηνυμάτων 
σχετικών με την ανακύκλωση. 

 Εκδηλώσεις - δράσεις περιβαλλοντικής συνείδησης πολιτών 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση ενημερωτικών εκπομπών με τη 
συμμετοχή πολιτών και ανθρώπων που εργάζονται στην 
καθαριότητα της πόλης, για την ανάπτυξη ενός χρήσιμου 
διαλόγου και συγχρόνως ευαισθητοποίηση των πολιτών στην 
συμβολή τους για μια πιο καθαρή πόλη. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση σειράς ενημερωτικών εκπομπών σε 
συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σχετικών με 
την ανακύκλωση. 

 Προγράμματα-δράσεις-πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πολιτών  

 Διοργάνωση δράσεων στα σχολεία για την ευαισθητοποίηση των 
μαθητών: περισυλλογή απορριμμάτων, εθελοντικοί καθαρισμοί 
πάρκων, προβολή ταινιών, δεντροφυτεύσεις κλπ. (συνεργασία με 
Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ.,  
Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Πολιτισμού, κλπ.) 
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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 

 

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

 

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

Ναι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ο.Α.Ε.Δ.-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ.Ε.Β.Α. : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- 
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

 

 ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΣΟΣ 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124, 

ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888,  φαξ  2106105641, email: info@eddyppy.gr    dasy_pap@hotmail.com, 

 

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 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 επηρρεάζουν 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.) 

 

 

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

τα άτομα με αναπηρία. 

 

 

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας 
Πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία εκπαίδευσης των υπαλλήλων 

 Προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων (ΣΑΤΑ) 

 Αποκατάσταση πεζόδρομου Σμ.Ηρ. Μητράκη (ΣΑΤΑ) 

 Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων της διευθέτησης ρέματος στα όρια περιοχής Πέρα 
Αμπέλια με πανεπιστημιούπολη 

 

 

Υλοποίηση Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. (Ταμείο Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων) 

Εμβολιασμοί 
Κοινωνικό Φροντιστήριο 
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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?             

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

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. 

 

                                                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ΑΡΩΓΗ" Α.Μ.Κ.Ε. 

 "ΠΝΟΗ" Μ.Κ.Ο. 

 "ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΘΡΑΚΗΣ" 

 "Η ΑΓΚΑΛΙΑ" -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 "ΣΤΗΡΙΞΗ" 

 "GIVE THE KIDS" 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


