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            ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

        Εννοιολογικός προσδιορισμός 

        Στόχοι του Δήμου Ηρακλείου για ευημερούσα κοινωνία 

        Άξονες δράσεις  

        Αποτύπωση και έρευνα Προφίλ-Υγείας σε εξέλιξη 



Ευημερία - Βιώσιμη Ανάπτυξη – Υγεία: έννοιες 

άρρηκτα συνδεδεμένες & αμφίδρομες 

Ο ΟΗΕ έχει θέσει 17 στόχους για να αλλάξουμε τον κόσμο μας έως το 2030 

 

Στόχος 3: Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για 
όλους, σε όλες τις ηλικίες 
 
«Η διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης καθώς και η προαγωγή της 
ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. 
Ωστόσο, χρειάζονται ακόμα περισσότερες προσπάθειες για την πλήρη εξάλειψη 
ενός μεγάλου φάσματος ασθενειών καθώς και για την αντιμετώπιση πολλών, 

διαφορετικών και επίμονων ζητημάτων υγείας που ανακύπτουν.» 



Παγκόσμιος στόχος – Τοπική δράση 

Για να αλλάξουμε τον Κόσμο πρέπει 

δουλέψουμε στις πόλεις μας! 

Υγιείς 
πολίτες 

Βιώσιμες 
πόλεις 

Ευημερία 



Έχουμε αδιαπραγμάτευτες αξίες … 

Για να αλλάξουμε τον Κόσμο πρέπει να αρχίσουμε να 

δουλεύουμε ξεκινώντας από τις πόλεις μας! Μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ συμφωνία με τον 

Π.Ο.Υ. σηματοδοτώντας έτσι την πολιτική 

βούληση να εργασθούμε για την 

προαγωγή της υγείας των πολιτών και 

την βελτίωση  της ποιότητας ζωής 

αξιοποιώντας τα πλέον Διεθνή Πρότυπα  

 

 

Συμμετοχή στο Σύμφωνο των 

Δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή & 

την Ενέργεια για να διαμορφώσουμε 

περιβαλλοντικά φιλικές πόλεις, με 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 



Δίνοντας προτεραιότητα … 

 Ενίσχυση της Τοπικής Ανάπτυξης 

 Ενίσχυση της Προστασίας και Διαχείρισης του 
Φυσικού Περιβάλλοντος 

 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

 Ενίσχυση της Απασχόλησης 

 Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και της 
Αλληλεγγύης 

 Προώθηση της Παιδείας, του Αθλητισμού και του 
Πολιτισμού 

 Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας 



Ο στόχος μας για τον Δήμο Ηρακλείου 

Αττικής 

 Το Ηράκλειο που πρωταγωνιστεί ο Άνθρωπος, οι Ανάγκες του, 
οι Προσδοκίες του, η Ατομική του Ευτυχία και Ευημερία μέσα σε 
ένα υγιές Περιβάλλον.  

 Το Ηράκλειο που πρωταγωνιστεί ο Δήμος,  καθώς και ενεργό 
συμμετοχή και εγρήγορση των δημοτών στις τοπικές υποθέσεις  

 Το Ηράκλειο κοινωνία ευημερούσα, φιλελεύθερη, δημοκρατική, 
συμμετοχική και βιώσιμη. 



Η επίτευξη  βασίζεται σε βασικούς άξονες 

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

Στόχος: Η επίτευξη υγιεινού, ελκυστικού, καθαρού αστικού 
περιβάλλοντος για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων  

Επιμέρους στόχοι:  

 Αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας 

  πρασίνου και ποιότητας ζωής & περιβάλλοντος 

 Αναβάθμιση των  υποδομών και διαχείρισης 
δομημένου περιβάλλοντος 

 Αναβάθμιση αντιπλημμυρικής προστασίας 

 Αναβάθμιση των υπηρεσιών μεταφορών και 
επικοινωνιών – νέος στόλος δημοτικής συγκοινωνίας 

 



             Δημιουργούμε τις συνθήκες για μια Υγιή   

              Πόλη ξεκινώντας από : 

 Εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου 

Προγράμματος αναβάθμισης των Παιδικών 

Χαρών της πόλης (ΑΜΕΑ ,σχολική κοινότητα) 

 Ολοκλήρωση υλοποίησης 

χρηματοδοτούμενου Προγράμματος 

εξοικονόμησης ενέργειας στο  δίκτυο 

Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου   

 Αποτύπωση όλου του πρασίνου του Δήμου 

(δένδρα) στο Γεωγραφικό Σύστημα 

Πληροφορίες στην επιστημονική ομάδα, για 

να παραμείνει το Ηράκλειο μία πόλη με πολύ 

πράσινο 

 Εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου 

Προγράμματος ανάπλασης πλατειών της 

πόλης (αγορά οικοπέδων για χώρους 

περιπάτου και αναψυχής) 

Αστική κινητικότητα 

 Εκπόνηση 
Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος 
Εφαρμογής 
Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης 
(οριοθέτηση – 
κατασκευή χώρων 
στάθμευσης - σύστημα 
διαχείρισης)   

 Ενίσχυση του στόλου 
της Δημοτικής 
συγκοινωνίας 
(δυνατότητα 
πρόσβασης ΑΜΕΑ – 
σύνδεση με Τρένο 
Προαστιακό γραμμές 
ΟΑΣΑ Δημοτική 
Συγκοινωνία όμορων 
Δήμων) 

 Μελέτη και εφαρμογή 
ολοκληρωμένου 
προγράμματος 
αναβάθμισης φωτεινών 
σηματοδοτών (σχολεία 
–παιδικές χαρές-
εκκλησίες –επικίνδυνες 
διασταυρώσεις) 

 

 



Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, 

Πολιτισμός & Αθλητισμός 

Στόχος: Η αναβάθμιση των κοινωνικών πολιτικών, σε επίπεδο 

υγείας, παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού ώστε να δίνονται 

ισότιμα οι ευκαιρίες πρόσβασης σε όλους όσους τις έχουν 

ανάγκη προς όφελος των πολιτών για μια πιο δίκαιη τοπική 

κοινωνία.  

Με δράσεις και προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης 

σε όλες τις ηλικίες (ενδεικτικά 5.000 ωφελούμενοι από τις 

δομές υγείας και πρόνοιας ανά έτος 4000 μέλη ΚΑΠΗ , 800  
παιδιά δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς) 

 

 



Αναβάθμιση υπηρεσιών παιδείας 

 Εκπόνηση και εφαρμογή ενός 

Ολοκληρωμένου Προγράμματος 

συντήρησης σχολικών κτηρίων  

 Εκπόνηση και εφαρμογή 

προγράμματος για δράσεων για 

δημιουργία τοπικού συμβουλίου 

νεολαίας 

 Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού 

σταθμού 

 Προμήθεια Η/Υ – projectors – στα 

σχολεία –νέες τεχνολογίες ,νέες 

δυνατότητες εκπαίδευσης-

ενημέρωσης 

Εκπόνηση και 

εφαρμογή 

προγράμματος για την 

ασφάλεια και τη 

προσπελασιμότητα των 

μαθητών εντός και εκτός 

σχολικών χώρων αλλά 

και για τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης  



ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ……..ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ 

ΝΕΟΥΣ 

 

Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος 
ανακύκλωσης σε κάθε σχολικό συγκρότημα—πράσινο σημείο 

 

 Ενίσχυση της ασφάλειας του μαθητικού πληθυσμού στους 
σχολικούς χώρους(δρόμους ήπιας κυκλοφορίας-προαύλια 
σχολείων) 

 Εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης της Μαθητικής Νεολαίας του 
Δήμου για θέματα κοινωνικής παθογένειας όπως Περιβάλλον, τα 
Ναρκωτικά, το AIDS, τον Ρατσισμό και το Κάπνισμα 

 Ίδρυση & Λειτουργία Κοινωνικού Βιβλιοπωλείου σε συνεργασία με 
Ομάδες Πολιτών για παροχή δωρεάν γραφικής ύλης και βιβλίων σε 
μαθητές που προέρχονται από οικονομικά αδύνατες οικογένειες . 

 

 



Στοχεύουμε στον Αθλητισμό για όλους 

 

 Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος 

αναβάθμισης αθλητικών χώρων(προγράμματα δωρεάν για μέλη 

των ΚΑΠΗ – μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες κ.λ.λπ) 

 Ανακατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου  

 Αναβάθμιση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (ανταλλαγή 

τεχνικών αθλητικών με αδελφοποιημένη πόλη MILLDORFE 

ποδόσφαιρο-σκάκι) 

 Συνέχιση θεσμοθετημένων εκδηλώσεων ( Γυμναστράδα, Ανώμαλος 

δρόμος, Μαθητικά τουρνουά, Αθλητικό Camp κλπ.) 

 



Τοπική Οικονομία & Απασχόληση  

Στόχοι: 

   Ανάγκη αποτελεσματικής ανάπτυξης 

για τη μείωση της ανεργίας   

 Ανάγκη στήριξης της τοπικής αγοράς 

και των ελεύθερων επαγγελματιών 

 Με συνεργασία  εταιρειών που έχουν τη 

έχουν έδρα στην πόλη μας 

 

 



      Τοπική οικονομία και απασχόληση 

 Άρση κοινωνικού αποκλεισμού και ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής 

 Κανείς δεν είναι μόνος του μέσα από τα προγράμματα του Δήμου μας για 

την ανάπτυξη βασικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σε μειονεκτούσες και 

αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες  

 Ανάπτυξη συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ 

  Αναβάθμιση πολιτιστικών συναλλαγών με αδελφοποιημένες  πόλεις   

 Δημιουργία  Πολιτιστικού πολυχώρου ως πόλο έλξης 

 

 

 

 



        Συνεχίζουμε….με το Προφίλ Υγείας  

 Η πόλη μας το Ηράκλειο μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο και εξελίσσεται 

 Σύμφωνα με τους άξονες δράσεις που είδατε 

 Τους στόχους  

 Την χάραξη πολιτικών για την υγεία στην ολιστική της πλευρά 

 Τις αξίες μας και το όραμά μας για Υγιή Πόλη σύμφωνα με Διεθνή πρότυπα 

 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΟΥΜΕ ΤΥΧΟΝ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ – ΝΑ ΠΑΜΕ ΒΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΠΕΡΑ 

 ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΙΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ 

 



Προφίλ Υγείας: Το κλειδί για τις επόμενες 

κινήσεις 

Από το 2018 ένταξη στο project του ΕΔΔΥΠΠΥ και του Π.Ο.Υ. για την εκπόνηση 

του Προφίλ Υγείας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής 

Αποτύπωση της 
εικόνας υγείας του 

πληθυσμού της 
πόλης  

Ανάλυση δεδομένων 

Σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα, 

σχεδιασμός 
κινήσεων επόμενων 

ετών 

Ερωτηματολόγια 

Συμπληρωμένα Απομένουν 

Τα στοιχεία συλλέγονται με την συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου* του Προφίλ Υγείας  
δειγματοληπτικά από όλες τις περιοχές και τις 
ηλικιακές ομάδες της πόλης  
 
*με την βοήθεια εθελοντών εκπαιδευμένων 
από το ΕΔΔΥΠΠΥ 
 



Σηματοδοτώντας την πολιτική βούληση του 

Δήμου για μια πόλη που αξίζει να ζεις, 

συνεχίζουμε τη μελέτη…. 

 Έχουμε ήδη τα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν το Δήμο (απογραφή 

2011) 

 Στοιχεία που προέρχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου 

 Στοιχεία από τα πρώτα 220 ερωτηματολόγια της έρευνας υγείας στον 

πληθυσμό 

 Συνεχίζουμε………….. 



                  

                                   Ανανεώνουμε το ραντεβού μας  

             για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας  

 

 

                      ΣΑΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

 

                                       


