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Ισότητα στην Υγεία (1) 

 

 
 Ενίσχυση δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(ΠΦΥ) - Βελτίωση υποδομών για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των δημοτών. 

 

 Προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας 

υγείας - Ευαισθητοποίηση τοπικού πληθυσμού για 

θέματα δημόσιας υγείας. 

 

 Στατική μελέτη Ιατρείου Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη 

Χάνι - Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο κτίριο 

Ιατρείου / Διοικητηρίου Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη 

Χάνι.  



Ισότητα στην Υγεία (2) 

 

 

Πιλοτική επέκταση των υπηρεσιών της Κινητής  

Μονάδας Ψυχικής Υγείας του ΠαΓΝΗ στη γεωγραφική 

περιοχή του Δήμου Χερσονήσου (Απρίλιος 2017- ) 

 Υλοποίηση προγραμματισμένων επισκέψεων σε 

τακτική μηνιαία βάση, με τη συνεργασία και 

συνδρομή των Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών του 

Δήμου Χερσονήσου και των Γενικών Ιατρών των 

αντίστοιχων Περιφερειακών Ιατρείων. 

 Εξέταση ασθενών και επισκέψεις κατ’οίκον αναλόγως 

της σοβαρότητας των ψυχιατρικών περιστατικών και 

αδυναμίας πρόσβασης στο ιατρείο. 

 



Ισότητα στην Υγεία (3) 

 

 

 Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον 

καρκίνο του τραχήλου της μήτρας με δωρεάν Τεστ 

ΠΑΠ σε γυναίκες 25-65 ετών σε συνεργασία με το 

Κ.Υ. Καστελλίου και την υποστήριξη της 7ης ΥΠε 

Κρήτης. Έμφαση στην εξέταση των γυναικών με 

μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. 

 Στο πλαίσιο Εκστρατείας Πρόληψης κατά του 

καρκίνου του μαστού με θέμα: «Είναι στο Χέρι μου», 

δωρεάν μαστογραφίες από την Κινητή Μονάδα 

Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης σε γυναίκες 

ηλικίας 40-70 ετών, με προτεραιότητα στις 

ανασφάλιστες γυναίκες. 



Ισότητα στην Υγεία (4) 

 

 

•Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 

«Καρδιοαναπευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και 

χρήση αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή (ΑΕD) 

και γενικές αρχές χρήσης πρώτων βοηθειών» 

Διοργάνωση σε συνεργασία με Κοινωφελή Επιχείρηση 

Δήμου Χερσονήσου και Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου Κρήτης  

(13-12-2016). 

•Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και τη χρήση του 

αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή από τους διασώστες 

του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης (08-03-2017). 



Ισότητα στην Υγεία (5) 

 

 

 Πρόγραμμα πρόληψης σακχαρώδη διαβήτη μέσω 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου 

(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) με δωρεάν μετρήσεις στον 

γενικό πληθυσμό, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη (14-11-2016). 

 Προληπτικοί έλεγχοι αναπνευστικής λειτουργίας 

– Δωρεάν Σπιρομετρήσεις κυρίως σε πολίτες άνω 

των 40 ετών και ιδιαίτερα καπνιστές ή πρώην 

καπνιστές σε όλες τις ΔΕ του δήμου (2014-2016).  

 Μαζικές εθελοντικές αιμοδοσίες σε όλες τις 

Δημοτικές Ενότητες του δήμου (τουλάχιστον 4 

φορές κατ’έτος). 

 

 



Ισότητα στην Υγεία (6) 

 

  Νοσηλευτική μέριμνα και φροντίδα μέσω της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου (ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε 

συνεργασία με τα Περιφερειακά Ιατρεία Δήμου 

Χερσονήσου. 

 

 Ενημερωτικές παρεμβατικές δράσεις (κυρίως 

ηλικιωμένου πληθυσμού) σε ιατροκοινωνικά 

θέματα. Συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής 

Υγείας Νεάπολης Λασιθίου, ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 



Ισότητα στην Υγεία (7) 

Πρόσβαση ανασφαλίστων και κοινωνικά ευάλωτων 

ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας:  

Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου για δωρεάν 

φαρμακευτική περίθαλψη. Έλεγχος τήρησης 

προϋποθέσεων (ασφαλιστική ικανότητα, 

εισοδηματικά/περιουσιακά στοιχεία ανά κατηγορία 

αιτούντος) καταχώρηση στοιχείων στο σύστημα 

ATLAS. Έκδοση αποφάσεων και ηλεκτρονική 

πιστοποίηση ή μη της δωρεάν φαρμακευτικής 

περίθαλψης. 

 



Ισότητα στην Υγεία (8) 

 

 

Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας & 

Αιγαίου, με τον συντονισμό του ΕΔΔΥΠΠΥ, 

συμμετοχή του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών με την 

τεχνική υποστήριξη της Vidavo και την ευγενική 

χορηγία της Vodafone. 

 

Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε κατοίκους 

του δήμου σε συνεργασία με Περιφερειακά Ιατρεία 

Λιμ. Χερσονήσου και Μαλίων (Αύγουστος 2013-

Μάϊος 2015).  

 
 



Κοινωνικο-υποστηρικτικά προγράμματα (1) 

 Ένταξη Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5001471 στο ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» 

(υπ’αριθμ. 6900/05-12-2016, απόφαση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης) 

 Συνοπτικά, τo Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου είναι 

μία νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με το ν.4368/2016 (ΦΕΚ 

21Α΄) και την ΚΥΑ Α.Π. Δ23/ΟΙΚ.14435/1135/29-3-2016 

(ΦΕΚ 854 Α΄) και ξεκίνησε να λειτουργεί συμπληρωματικά 

& επικουρικά των υφιστάμενων κοινωνικών υπηρεσιών του 

δήμου ενώ θα εποπτεύεται από αυτές.  

 Αποτελεί κοινωνική δομή υποδοχής, καταγραφής και 

διασύνδεσης πολιτών, συντονισμού δράσεων κοινωνικής 

ένταξης και παρακολούθησης της πορείας των 

ωφελούμενων.  



Κοινωνικο-υποστηρικτικά προγράμματα (2) 

 Τo Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργήσει σαν «ομπρέλα», η 

οποία θα περιλαμβάνει υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν τις 

ανάγκες και επιθυμίες των πολιτών, ως υποστηρικτικός 

μηχανισμός και τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, 

εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα 

Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης που υλοποιούνται στον Δήμο Χερσονήσου.  

 

 Σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσει τις Κοινωνικές 

Υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου ενώ δεν είναι δομή 

επίλυσης του συνόλου των προβλημάτων με ίδια μέσα ή 

ελέγχου υπηρεσιών ΟΤΑ, φορέων και υπηρεσιών.  



Κοινωνικο-υποστηρικτικά προγράμματα (3) 

 Οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 

Χερσονήσου θα είναι οι πολίτες οι οποίοι κατοικούν στον 

τόπο λειτουργίας και παρέμβασης του Κ.Κ. και του 

Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) 

καθώς και άτομα και οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο 

της φτώχειας και συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, όπως, 

άνεργοι, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, Ρομά και 

γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ουσιαστικά 

ωφελούμενοι θα είναι όλοι όσοι ζουν στο Δήμο Χερσονήσου 

και κατά προτεραιότητα οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

(αντιμετωπίζοντες φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό) ενώ 

δύναται να εστιάζει περισσότερο σε κάποιες κοινωνικές 

ομάδες, χωρίς να αποκλείονται οι υπόλοιπες. 



Κοινωνικο-υποστηρικτικά προγράμματα (4) 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου θα παρέχει τις 

ακόλουθες υπηρεσίες: 

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Πληροφόρηση - Υποστήριξη των 

πολιτών για προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και 

κοινωνικής ένταξης τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά, 

Β) Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε κοινωνικές 

δομές και υπηρεσίες στα όρια του δήμου, συνεργασία και 

παραπομπή αιτημάτων τόσο σε υπηρεσίες απασχόλησης όσο 

και σε φορείς εφαρμογής προγραμμάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ και 

εντέλει η συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς 

ένταξη των ανέργων και 

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη 

των ωφελουμένων. 

 



Κοινωνικο-υποστηρικτικά προγράμματα (5) 

    Προνοιακή / Επιδοματική Κοινωνική Πολιτική: 
 

o Καταβολή τακτικών προνοιακών επιδομάτων στους 

δικαιούχους ανά κατηγορία επιδόματος. 

o Καταβολή ‘Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης’ 

(ΚΕΑ). Παράλληλη διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ. 

o Έκτακτη οικονομική υποστήριξη ασθενέστερων πολιτών. 

Δωρεάν διανομή προϊόντων/τροφίμων σε άπορους 

κατοίκους συνεργασία και ευγενική χορηγία από S/Μ 

περιοχής και άλλες επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς. 

Διανομή ειδών ρουχισμού και υπόδησης. Καθημερινή 

σίτιση είτε με παροχή γευμάτων (μέσω Δημοτικού 

Παιδικού Σταθμού και ΚΗΦΗ) είτε μέσω επιχειρήσεων 

(εστιατόρια, ξενοδοχεία).  

 
 



Κοινωνικο-υποστηρικτικά προγράμματα (6) 

    Προνοιακή Κοινωνική Πολιτική: 
 

o Διενέργεια κοινωνικών ερευνών είτε μετά από 
εισαγγελική   παραγγελία είτε για την έγκριση ή μη 
χορήγησης τακτικού προνοιακού επιδόματος. 

 

o Σύναψη πλαισίου συνεργασίας με Σύνδεσμο μελών 
γυναικείων σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου: 
Στόχος η στήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών του 
δήμου σε ζητήματα ισότητας και διαχείρισης 
περιστατικών ενδο-οικογενειακής βίας, 
ευαισθητοποίηση τοπικής κοινότητας για την 
πρόληψη βίας στην οικογένεια και προώθηση της 
ένταξης της ισότητας των φύλων στη κοινωνία.  

 

o Συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS (Κέντρο 
στήριξης Οικογένειας Ηρακλείου) για την στήριξη 
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.  

 

 



Κοινωνικο-υποστηρικτικά προγράμματα (7) 

 Δήμος Χερσονήσου ως Εταίρος στο ΕΠ 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. 
Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο κοινωνικής σύμπραξης 
με Περιφέρεια Κρήτης, χρηματοδοτούμενο από το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FEAD) 2015-2020 (670 ωφελούμενοι). 

 

 Στο πλαίσιο των συνοδευτικών υποστηρικτικών 
μέτρων του ΤΕΒΑ: Βιωματική Ημερίδα από το ΤΕΙ 
Κρήτης με θέμα: «Η σεξουαλική ωρίμανση και η 
ανάγκη του εφήβου για αυτονομία» (28-11-2016). 



Κοινωνικο-υποστηρικτικά προγράμματα (8) 

Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου και 
Κοινωνικού Ιατρείου στον Δήμο Χερσονήσου. 
Έγκριση δημιουργίας Κάρτας Υγείας Μαθητών 
(αρ.απόφ. ΔΣ 482/2012):   
 

 Αναζήτηση χώρων προς στέγαση και 
λειτουργία κοινωνικών δομών (Κοινωνικό 
Ιατρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό  
Παντοπωλείο) στις κατά τόπους δημοτικές 
ενότητες για την υλοποίηση των κοινωνικών 
προγραμμάτων και υπηρεσιών του δήμου.  



Προγράμματα παιδικής προστασίας (1) 

 Συμμετοχή Δήμου Χερσονήσου στο Παγκρήτιο 
Δίκτυο Προστασίας Παιδιών και Εφήβων για 
την προστασία τους από κάθε μορφής βία, 
πρόληψη και καταστολή της και αντιμετώπιση 
κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών και εφήβων 
ευπαθών ομάδων πληθυσμού. 

 

 Συμμετοχή στις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων 
(Ο.Π.Α.) των δήμων – συνεργάτες της 
επιχειρησιακής συντονιστικής υπηρεσίας δράσεων 
παιδικής προστασίας του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας. 



Προγράμματα παιδικής προστασίας (2) 

 Βιωματικές Ομάδες Συμβουλευτικής Γονέων σε 
σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου (δωρεάν 
συμμετοχή) με τα εξής θέματα: 

- Σχολικός Εκφοβισμός: Αίτια - Πρόληψη - 
Αντιμετώπιση 

- Ζητήματα ορίων 

- Οργάνωση μελέτης 

- Διαζύγιο 

- Πένθος 

- Μαθησιακές δυσκολίες 

- Παραβατικότητα στο σχολικό πλαίσιο 

- Αλκοόλ, κάπνισμα, ουσίες, εθισμός 

- Ασφαλής χρήση διαδικτύου - Κίνδυνοι κατάχρησης 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook κ.ά.)  



Υγιής Τρίτη Ηλικία 

• Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική στήριξη 

• Άθληση και Τρίτη Ηλικία (πρόγραμμα θεραπευτικής 
γυμναστικής) 

• Προληπτική Ιατρική 

• Νέες τεχνολογίες 

• Προγράμματα αγωγής υγείας  

• Ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις 
(εκδρομές, ομιλίες ιατρο-κοινωνικού περιεχομένου) 

• Ομάδες ενδιαφερόντων των ηλικιωμένων-μελών του 
ΚΑΠΗ: χορωδίας, κοσμήματος, ζωγραφικής, 
ζαχαροπλαστικής Ομάδες ανάπτυξης: αντιπροσώπων 
και αλληλεγγύης.   

• Συνεργασία με νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία 
(‘ανταλλαγή’ γενεών), καθώς και με πολιτιστικούς και 
άλλους τοπικούς φορείς και οργανώσεις και υλοποίηση 
ανάλογων πολιτιστικών δράσεων. 



ΑμΕΑ  

Συμμετοχή δήμου (με εκπροσώπηση) στην ομάδα 
εργασίας για τη σύσταση και λειτουργία του 
ΚΟΙΣΠΕ  (Κοινωνικού Συνεταιρισμού 
Περιορισμένης Ευθύνης) Ηρακλείου για την 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης των χρηστών 
υπηρεσιών υγείας (για εργασιακή αποκατάσταση και 
επανένταξη ψυχικά σθενών), αλλά και την συνεισφορά 
στη προσπάθεια επανένταξής τους στο κοινωνικό 
σύνολο. Συνεργασία Δήμου και ΚΟΙΣΠΕ βάσει του 
Π.Δ. 60 [κοινοτική οδηγία 2004/18/Ε.Κ.]. Συμμετοχή 
του δήμου ως εταίρου με ανταποδοτικές συνεταιριστικές 
μερίδες και παραχώρηση χώρων για σχεδιασμό και 
πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων ένταξης.  



Μετανάστες – Πρόσφυγες 

 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.):  
Συγκρότηση (06/09/2011) – προγραμματισμός  και 
εφαρμογή δράσης. Σύνταξη καταστατικού λειτουργίας 
του προς έγκριση. 

Ενημέρωση μεταναστών σχετικά με επέκταση 
επωφελούμενων ομάδων (άτομα με προβλήματα υγείας, 
θύματα trafficking, μονογονεΐκές οικογένειες ή 
ηλικιωμένοι) για το πρόγραμμα ασυνόδευτων ανηλίκων 
(UAMs) του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 
(Δ.Ο.Μ.) 

Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών ένδυσης και 
υπόδησης για τους πρόσφυγες μέσω της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ).  



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

 

 

 


