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.
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.
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Βασικές πληροφορίες
Δήμος: Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Όνομα: ΖΑΙΜΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Θέση: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Ηλ. Δ/νση: ezaimi@1426.syzefxis.gov.gr
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)

Δομή Προγράμματος
Υπεύθυνος Πολιτικός.
Όνομα: ΛΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Θέση: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Διάρκεια θητείας: 4 ΧΡΟΝΙΑ
Ηλ. Δ/νση: kostasliros@2607.syzefxis.gov.gr

Υπεύθυνος Αναπληρωτής .
Όνομα: ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θέση: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διάρκεια θητείας: 4 ΧΡΟΝΙΑ
Ηλ. Δ/νση: nikarapanos@yahoo.gr

Συντονιστής
Όνομα: ΖΑΙΜΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Θέση: ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Ειδικότητα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Ηλ. Δ/νση: ezaimi@1426.syzefxis.gov.gr
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Συντονιστική Επιτροπή
Αριθμός Μελών: 9
Ημερομηνία Σύστασης: 24/11/2019
Αριθμός Συνεδριάσεων: Σύνθεση
ΑΡΙΘΜ 298/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΑΔΑ: 6Μ3ΗΩΡΖ-ΙΤΦ

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

ΝΑΙ

Κατά πλειοψηφία
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
✓

Συμφωνούν
Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή

ΟΧΙ

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας
Σε μια
Σε δύο
Σε τρείς
Σε καμία

✓

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο?
Ναι
Οχι

✓
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Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο?
Ναι

✓

Οχι
Δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού για την άνοια

Αν Ναι, σε ποιές
Οχι

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

Ναι
΄Οχι

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι
Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του?
Ναι
Οχι

✓

Αν Οχι
Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2020?
Ναι

✓

Οχι
Αν Οχι πότε?
Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης?
Ναι

✓

Οχι
Τι χρονική διάρκεια έχει?

2014-2019
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία?
✓

Ναι
Οχι

Πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα σε συνεργασία με φορείς και
οργανώσεις σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένων, ΑμεΑ, Ρομά
κ.α.)

Αν Ναι ποιές?

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?
Ενίσχυση Κοινωνικών Δομών προστασίας ευπαθών ομάδων
Προγράμματα επισιτιστικής και υλικής βοήθειας απόρων οικογενειών

Αν Ναι ποιές?

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?
Βελτίωση, προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη φυσικού
περιβάλλοντος
Προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης και ψυχαγωγίας
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και δημοτικού φωτισμού

Αν Ναι ποιές?

Διατομεακή Συνεργασία
Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία
περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΡΟΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

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

✓
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Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
Σε πολιτικές προστασίας περιβάλλοντος
Σε πολιτικές υποστήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού

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

✓

Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
Ομάδα εθελοντισμού περιβάλλοντος
Ομάδα υποστήριξης και διανομής τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες

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.
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ . Περιγράψτε την Πολιτική και τα κυριότερα προγράμματα που έχετε
και αφορούν τον Πυλώνα ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Επιγραμματικά).
Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων προγραμμάτων και δομών κοινωνικής φροντίδας, μέριμνας
Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
Εφαρμογή προγράμματος αγωγής, πρόληψης και πληροφόρησης σε θέματα υγείας

ΤΟΠΟΣ-ΧΩΡΟΣ . Περιγράψτε την Πολιτική και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που αναπτύσσετε και προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα
ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ
Βελτίωση, προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος
Διαχείριση αστικού και περιαστικού πρασίνου
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και δημοτικού φωτισμού
Αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, μέτρα πρόληψης και σχεδιασμού.
Προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης και ψυχαγωγίας
Δημιουργία δομών για επίλυση προβλημάτων αδέσποτων ζώων

ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΥΗΜΕΡΙΑ.
Αναβάθμιση και αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών άθλησης, σχολικών κτιρίων, δημοτικών κτιρίων.
Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση
Ενίσχυση υπαρχουσών και δημιουργία νέων υποδομών δημιουργικής απασχόλησης
Συνέχιση της υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου μάθησης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Προώθηση τοπικών προϊόντων με Ονομασία προέλευσης
Ψηφιοποίηση –χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για αποτύπωση και ανάδειξη του πολιτισμού και της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Τουριστική αξιοποίηση των υπαρχουσών πολιτιστικών μνημείων
Ενίσχυση συνεργασίας με άλλους δήμους για προώθηση του τουρισμού

ΕΙΡΗΝΗ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΙΡΗΝΗ.
Όλες οι παραπάνω δράσεις των ανωτέρων πυλώνων είναι αλληλοσχετιζόμενες και επιδιώκουν την
επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών και
δημογραφικών συνθηκών της περιοχής και κατ΄ επέκταση τον πλανήτη και την ειρήνη
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ΠΛΑΝΗΤΗΣ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΠΛΑΝΗΤΗΣ

τα κυριότερα

Όλες οι παραπάνω δράσεις των ανωτέρων πυλώνων είναι αλληλοσχετιζόμενες και επιδιώκουν την
επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών και
δημογραφικών συνθηκών της περιοχής και κατ΄ επέκταση του πλανήτη και της ειρήνης στον κόσμο.

Ατζέντα 2030. 17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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.
Έχετε συμπεριλάβει στον Σχεδιασμό της Πολιτικής σας τους 17 Στόχους της
Βιώσιμης Ανάπτυξης?
ΝΑΙ

✓

ΟΧΙ
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Αναφέρετε δράσεις που εφαρμόζετε και αφορούν πέντε
σημαντικούς για τον Δήμο σας.

Στόχους που θεωρείτε

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ: Δημιουργία Κοινωνικών δομών υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (
Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο), Προγράμματα Επισιτιστικής και υλικής υποστήριξης (
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, ΤΕΒΑ, Επίδομα στέγασης κ.α).
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ : Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πολιτών σε θέματα
πρόληψης και υγείας.
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ : Δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών σε σχέση με την ισότητα και την εξάλειψη
βίας
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης
ενέργειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : Δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών ‘Φροντίζω την Πόλη
μου» , σε θέματα ανακύκλωσης , χρήσης ποδηλάτου, αστικής ανάπλασης, ενεργειακής πολιτικής κ.α.

Δικτύωση
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Eλληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά
ΕΔΔΥΠΠΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,

Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές?
«Γιατροί του Κόσμου»
«Μαζί για το Παιδί»
«Άγγιγμα Ζωής»
Σύλλογος Ρομά Μεσολογγίου
ΜΚΟ «Φροντίζω»
Καρδιολογική εταιρεία
Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Μεσολογγίου Α/βαθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.
Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»
Εταιρεία alzheimer Αθηνών

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.
Προγραμματισμός εκδηλώσεων και πρόληψης πρωτοβαθμιας περίθαλψης στο Δήμο μας

Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση η πληροφορία,
Νταίζη Παπαθανασοπούλου

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

