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ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

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 Ερωτηματολόγιο 

Απολογισμού  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.  

Το 2019 ήταν η 1η χρονιά της 7ης Φάσης, με βασικούς άξονες πολιτικής των Υγιών 

Πόλεων 6 νέους Πυλώνες Πολιτικής που ψηφίστηκαν από τους Δημάρχους στην 

Σύνοδο της Κοπεγχάγης του 2018 και  που αναλύσαμε σε Συναντήσεις Εργασίας και 

στο Πανελλήνιο Συνέδριο, καθώς και τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης που 

ψήφισαν τα Ηνωμένα Εθνη και έχουν ενσωματωθεί στην πολιτική των Υγιών 

Πόλεων, θέτοντας την Υγεία στο Κέντρο όλων των Πολιτικών. 

Λόγω των αλλαγών αυτών στην ενσωμάτωση και υλοποίηση  των νέων πολιτικών και 

στις αντίστοιχες δράσεις που τις συνοδεύουν, αλλάζει και η μορφή του 

Ερωτηματολογίου Απολογισμού προκειμένου να γίνεται παρουσίαση των νέων 

πολιτικών και προγραμμάτων των Δήμων. 

Το πρώτο μέρος που αφορά τα κριτήρια που θέτει ο Π.Ο.Υ. όλα τα χρόνια 

λειτουργίας των Υγιών Πόλεων παραμένει το ίδιο, και αναπροσαρμόζεται το δεύτερο 

μέρος που αφορά τις πολιτικές που αποφασίζονται και τα προγράμματα που 

εφαρμόζονται.  
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Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αυτό που αφορά την 

χρονική περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2019 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 

05-06-2020. 

 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος:Σαλαμίνας 

Όνομα:Θεοχαρούλα Κοντούλη 

Θέση:Συντονίστρια ΕΔΔΙΠΠΥ για τον Δήμο Σαλαμίνας 

Ηλ. Δ/νση:xara.kontouli@gmail.com 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. 12/2/2020 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα:Γιώργος Παναγόπουλος 

Θέση:Δήμαρχος 

Διάρκεια θητείας: 4 χρόνια 

Ηλ. Δ/νση:panagopoulos1977@yahoo.com 

Συντονιστής 

Όνομα:Θεοχαρούλα Κοντούλη, Αγγελική Μιχάλαρου(Δημοτική Υπάλληλος 

Υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας) 

Θέση:Συντονίστρια ΕΔΔΙΠΠΥ για τον Δήμο Σαλαμίνας,τακτικό μέλος του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ (ΑΚΟΙΠΟΠ)του δήμου 

Ειδικότητα:Νεφρολόγος 

Ηλ. Δ/νση:xara.kontouli@gmail.com 

     Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: 3 
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Ημερομηνία Σύστασης:12/2/2020 

Αριθμός Συνεδριάσεων:2 

Σύνθεση  

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα    

Κατά πλειοψηφία  ναι 25/33 

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν       

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή  οχι 

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια                  ναι(20 Σεπτεμβρίου 2019) 

Σε δύο                

Σε τρείς   

Σε καμία   

 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

Ναιναι(15ο Πανελλήνιο συνέδριο ΕΔΔΙΠΠΥ)     

           

           

       

Οχι 

 

     Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι 

Αλεξάνδρα Κότσυφα ,πιστοποιημένη εθελόντρια-διασώστης 
Καπαραλιώτη Βασιλική ,μέλος του ΔΣ του ΝΠΔΔ (ΑΚΟΙΠΟΠ )του Δήμου 
Κεραμάρη Βάια ,γραμματέας της Α/θμίας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας 
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Οχι                     οχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

Οχι    

Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2019 στο Δικτυο? 

Ναι                     ναι 

΄Οχι    

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Ναι 

Οχι              όχι πλήρως  

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2020? 

Ναι                 ναι  

Οχι 

Αν Οχι πότε?  Μεσα στο 2020 με 2021 

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι                             ναι 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει? Υπάρχει προοπτική για αναπτυξιακό σχέδιο δράσης μέσα 

στο 2020 που θα βασίζεται σε 3 πυλώνες 

(οικονομία,κοινωνία,περιβάλλον)χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλέια όπως η μελέτη 

SWOT(strengths,weakness,opporunities,threats) 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι                              ναι 

Οχι 

Επειδή συγκροτήθηκε ο Πολιτικός Υπεύθυνος, ο συντονιστής και η 
συντονιστικη επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2020 δε μετείχε σε δράσεις 
του δικτύου.Όμως θα συμμετέχει ενεργά σε οποιαδήποτε δράση αφορά το 
δίκτυο στο προσεχές διάστημα 

Προγράμματα και ημερίδες με τη συνεργασία του ΕΔΔΙΠΠΥ ,τοπικές  δράσεις πρόληψης και 
προαγωγής της υγείας στα ΚΑΠΗ,στα σχολεία και στον γενικό πληθυσμό ,αιμοδοσία 
Διασύνδεση με το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας για στοχευμένες δράσεις πρόληψης και προαγωγής 
Υγέιας σε ευπαθεις ομάδες και στον γενικό πληθυσμό,Διασύνδεση με εθελοντές ιατρούς ιδιώτες με 
ενημερωτικές ημερίδες,διασύνδεση με κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικό ιατρείο για ενημέρωση 
ευπαθών ομάδωνν 
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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. 

 

 

 

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 

 

 

Διασύνδεση με κοινωνικό ιατρείο και κοινωνικές υπηρεσίες για το 2020 που 
αφορούν την ενημέρωση των ευπαθών πολιτών στις δράσεις πρόληψης και 
προαγωγής της Υγείας  

Υπάρχουν δράσεις για το περιβάλλον - Πράσινο σημείο,ανακύκλωση και 
προοπτική μελέτη για το 2020. .Επισυνάπτεται σημείωμα από τον 
Αντιδήμαρχο Καθαριότητας(Βακάλης Αντώνιος) σε μορφή word. 

Έχουμε διασυνδεδεμένες υπηρεσίες μεταξύ του ΚΕΠ υγείας,κοινωνικών υπηρεσιών,παιδείας και πολιτισμού και 
του ΝΠΔΔ(ΑΚΟΙΠΟΠ) του Δήμου μας.Αυτές αφορούν δράσεις πρόληψης και προαγωγής της 
Υγείας,πολιτιστικές εκδηλώσεις,συνεργασία Δημοτικής βιβλιοθήκης με το τμήμα πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας έκπαιδευσης.Επισυνάπτεται Σημείωμα από την Πρόεδρο της δημοτικής βιβλιοθήκης (Κα 
Ελένη Μπίλια),τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ(ΑΚΟΙΠΟΠ)του Δήμου Κο Αθανάσιο Αλαίσκα και τον Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικών Υπηρεσιών Υγείας,Παιδείας και Πολιτισμού(Κο Διολέτη Παντελή)  

Επισυνάπτεται σημείωμα του Αντιδημάρχου κοινωνικών Υπηρεσιών ,Παιδείας και Πολιτισμού (Διολέτη 
Παντελή)και της Προέδρου Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Κα Ελένη Μπίλια) για εκδηλώσεις ψυχικής ευξίας 
και ψυχαγωγίας που υλοποιήθηκαν το 2019 

Το 2019 δεν είχε γίνει ακόμη η συγκρότηση για την Συντονιστική Επιτροπή και τον Συντονιστή.Το 2020 έχουν υλοποιηθεί 
δράσεις όπως:Επιστημονίκη ημερίδα σε συνεργασία με το ΕΔΔΙΠΠΥ <<Μύθοι και αλήθεις για τα αντιβιοτικά>>,δράση 
το 2020 με το ΚΕΠ υγείας και την ένωση γονέων (ενημέρωση για τον Κορωνοιο),Συνεργασία του ΚΕΠ υγείας το 2020 με 
το ΑΚΟΙΠΟΠ για έλεγχο PCR για Covid 19  στα ΚΑΠΗ και το προσωπικό του Δήμου.Ενημέρωση διαδυκτυακή την 
περίοδο της καραντίνας για Covid και παιδιά σε συνεργασία με ιδιώτη Παιδίατρο.Για το 2020 υπάρχουν σχεδιασμοί 
προγραμμάτων που αφορούν τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπυξης (ποδηλατοδρομία)που θα ανφερθούν στον απολογισμό 
του 2020 

mailto:info@eddyppy.gr
mailto:dasy_pap@hotmail.com


 

Ελληνικο Διαδημοτικο Δίκτυο Υγιών Πόλεων  Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124, 

ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888,  φαξ  2106105641, email: INFO@EDDYPPY.GR    

DASY_PAP@HOTMAIL.COM, 

 

 

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

Ναι               ναι 

Οχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

 

 

7η Φάση- Πολιτική των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. 

Σύμφωνο Κοπεγχάγης- 6 Πυλώνες Πολιτικής 

Το 2019 είναι το πρώτο έτος υλοποίησης της 7ης πενταετίας λειτουργίας των Υγιών 

Πόλεων του Π.Ο.Υ. Ευρώπης. Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, οι πόλεις έχουν 

προκρίνει 6 μεγάλους άξονες πολιτικής για να χαράξουν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό τους 

και να εντάξουν σε αυτούς όλα τους τα προγράμματα.  

 

 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ . Περιγράψτε την Πολιτική και τα κυριότερα προγράμματα που έχετε 

και αφορούν τον Πυλώνα ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Επιγραμματικά). 

Επισυνάπτεται σημείωμα από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών ,Παιδείας και Πολιτισμού,από την 
Πρόεδρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Πρόεδρο του ΝΠΔΔ(Αθανάσιο Αλαίσκα) 

Δράσεις πρόληψης και προαγωγής Υγείας ,ψυχική ευεξία,ψυχαγωγία,πολιτιστική και πολιτισμική 
ανάπυξη,περιβαλλοντική ανάπτυξη με συμμετοχή πολιτών 
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ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ . Περιγράψτε την Πολιτική και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που αναπτύσσετε και προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα 

ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ  

 

 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΥΗΜΕΡΙΑ. 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα  

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

 

ΕΙΡΗΝΗ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΙΡΗΝΗ.  

 

 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά  τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα  ΠΛΑΝΗΤΗΣ 

 

 

 

Ατζέντα 2030. 17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Επισυνάπτεται σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας (Κος Αντώνης Βακάλης) 

Δράσεις που αφορούν την υγεία,ειρήνη,ευεξία,ψυχαγωγία,περιβάλλον 

Συμμετοχή πολιτών σε όλες τις δράσεις που αφορούν την υγεία,ψυχική ευεξία,περιβάλλον 

Εκδηλώσεις και δράσεις που βασίζονται στην ενημέρωση των πολιτών για συλλογικότητα και αλληλεγγύη 

Επισυνάπτεται σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητα(Κος Βακάλης Αντώνιος) 
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Η Ατζέντα 2030 με τους 17  στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη θεσπίστηκαν από τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2015. Αντικατέστησαν τους στόχους ανάπτυξης για τη 

χιλιετία, των οποίων το χρονοδιάγραμμα επίτευξης εξέπνευσε στο τέλος του  2015 και 

έχουν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. Η δέσμη αποτελείται από 17 στόχους 

και 169 συνδεόμενους σκοπούς με αυτούς τους στόχους. Οι Υγιείς Πόλεις υιοθέτησαν 

τους Στόχους με επίκεντρο την Υγεία και ξεκίνησαν την επεξεργασία τους ώστε σε αυτήν 

την 7η πενταετία να τους υιοθετήσουν πλήρως.  

Εχετε συμπεριλάβει στον Σχεδιασμό της Πολιτικής σας τους 17 Στόχους της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης? 

ΝΑΙ     ναι 

ΟΧΙ       

Αναφέρετε δράσεις που εφαρμόζετε και αφορούν πέντε  Στόχους που θεωρείτε 

σημαντικούς για τον Δήμο σας. 

 

 

 

Δικτύωση 

Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Eλληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά 

 

              

 
Συνεργασία για τους στόχους(17),Ειρήνη ,δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοι(16),καλή υγεία και 
ευημερία(3),καθαρό νερό και αποχέτευση(6),αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη(8) 
 
 
 
 

 
οχι 
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 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. 

 

 

  

Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση η πληροφορία, 

Νταίζη Παπαθανασοπούλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργάζεται με την ΜΚΟ Στάση ζωής που έχει αναλάβει το κοινωνικό Ιατρείο 
 
 
 
 
 

Είμαστε μια νέα δημοτική αρχή με όραμα και στρατηγικες που έχουν να κάνουν με την ανθρωποκεντρική 
ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών,στοχεύουμε σε δράσεις που αφορούν την κοινωνία,την υγεία,το 
περιβάλλον,την οικονομία και τον τουρισμό.Θα επιθυμούσαμε την συνεργασία μαζί σας για την ενημέρωση 
των προγραμμάτων και την υλοποίηση δράσεων στο Νησί μας.Ευχαριστώ 
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