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.

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

Βασικές πληροφορίες
Δήμος: Ηγουμενίτσας
Όνομα: Αθηνά-Τατιάνα Γούλα
Θέση: Συντονίστρια ΕΔΔΥΠΠΥ για τον Δήμο Ηγουμενίτσας
Ηλ. Δ/νση: t.goula@1345.syzefxis.gov.gr
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο: 27.01.2017
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)

Δομή Προγράμματος
Υπεύθυνος Πολιτικός.
Όνομα: Ιωάννης Λώλος
Θέση: Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Διάρκεια θητείας: 4ετής
Ηλ. Δ/νση:info@igoumenitsa.gr

Συντονιστής
Όνομα: Αθηνά-Τατιάνα Γούλα
Θέση: Υπάλληλος Γραφείου Δημάρχου & Γραφείου Τουρισμού
Ειδικότητα: Διοικητικός Υπάλληλος – ΠΕ Γαλλικής Φιλολογίας
Ηλ. Δ/νση: t.goula@1345.syzefxis.gov.gr

Συντονιστική Επιτροπή
Αριθμός Μελών: 3
Ημερομηνία Σύστασης: 22.12.2016
Αριθμός Συνεδριάσεων:
Σύνθεση:
Δήμαρχος: κ. Ιωάννης Λώλος
Συντονίστρια: κα. Αθηνά-Τατιάνα Γούλα
Αντιδήμαρχος Πρόνοιας: κ. Ηλίας Λώλης
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ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888, φαξ 2106105641, email: info@eddyppy.gr dasy_pap@hotmail.com,

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

√

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
√

Συμφωνούν
Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας
Σε μια

√

Σε δύο
Σε τρείς
Σε καμία

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο?
Ναι

√

Οχι

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

√

Οχι
1. Μύθοι & αλήθειες για τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια
2. Δράσεις για το «Όραμα Ελπίδα»

Αν Ναι, σε ποιές

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

√

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

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?

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία?
Ναι
Οχι
Αν Ναι ποιές?

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?
Αν Ναι ποιές?

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?
Αν Ναι ποιές?
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Διατομεακή Συνεργασία
Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία
περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε
Διεύθυνση Πρόνοιας, Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ, Βοήθεια στο Σπίτι

Ποιά από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την
υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε.
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

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
Επιτροπή Διαβούλευσης, Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

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

√

Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
Let’s do it, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του
Προγράμματος «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ», καλοκαιρινές εκδηλώσεις
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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).
Ο Δήμος μας έχει δημιουργήσει για τους δημότες του Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Κοινωνικό Φαρμακείο, Κεπ Υγείας, ΚΔΑΠ-μεΑ, ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ,
ΚΗΦΗ, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Στέγαση και Επανένταξη, Παροχή Δεκατιανού σε μαθητές,
Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης, Παιδικές Χαρές, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια, Φεστιβάλ και
Διοργανώσεις, Γαλάζιες Σημαίες, Ανακύκλωση, Υπηρεσίες Πρασίνου, Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας, Έξυπνος και Ανοικτός Δήμος (έξυπνες εφαρμογές, free Wifi).

ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ . Περιγράψτε την Πολιτική και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που αναπτύσσετε και προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα
ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ
Στον Δήμο Ηγουμενίτσας αντιλαμβανόμαστε και θεωρούμε το περιβάλλον όχι ως ιδιοκτησία, αλλά ως
κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Μια κληρονομιά που πρέπει να προστατέψουμε καλλιεργώντας
συνείδηση και εφαρμόζοντας πολιτικές ορθολογικής χρήσης του φυσικού πλούτου. Υλοποιούμε
Επεριβαλλοντική
ΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124,
σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων με αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση,
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888, φαξ 2106105641, email: info@eddyppy.gr dasy_pap@hotmail.com,
εφαρμόζουμε Πρόγραμμα για τα αδέσποτα ζώα και πολιτικές συντήρησης και διαμόρφωσης χώρων πρασίνου.

ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΥΗΜΕΡΙΑ.
Με επίκεντρο τον άνθρωπο, ο Δήμος Ηγουμενίτσας στηρίζει το δίπτυχο πολιτισμού – αθλητισμού, που εγγυάται
την πνευματική καλλιέργεια και την ψυχοσωματική υγεία των πολιτών του, ως κύρια θεμέλια μιας σύγχρονης
πόλης. Διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και υποστηρίζονται δράσεις από ένα πλούσιο δίκτυο πολιτιστικών
φορέων, ενώ υπάρχει συνεργασία με πολιτιστικά ιδρύματα εγνωσμένου κύρους, ευαισθητοποιώντας τους δημότες
του σε θέματα πολιτιστικής κουλτούρας. Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί τμήματα αθλητισμού για όλες τις ηλικίες
και αθλητικές διοργανώσεις που προάγουν το αθλητικό πνεύμα της περιοχής.
Κάνοντας ουσιαστικά βήματα προς την εξωστρέφεια, αξιοποιεί πόρους από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα,
καθώς και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, προάγει τη σύνδεση με επιστημονικά ιδρύματα, με επιχειρήσεις,
οργανισμούς και φορείς άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, που ενισχύουν την επιχειρηματική
κουλτούρα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας δίνει τη δυνατότητα στους δημότες να διατυπώνουν τη γνώμη τους, να χρησιμοποιούν
ψηφιακές πλατφόρμες συμμετοχής, να δηλώνουν τα προβλήματα καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν, να
υποβάλλουν την άποψή τους σε θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος πριν τη λήψη αποφάσεων. Μέσω της
Επιτροπής Διαβούλευσης οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά, αναλύουν τα προβλήματα, επιλέγουν στόχους,
δημιουργούν σχέδιο δράσης, παρακολουθούν και ελέγχουν την εφαρμογή του. Μέσω δε της ειδικής εφαρμογής
Novoville, ο Δήμος ενημερώνεται άμεσα για παράπονα-προβλήματα των πολιτών και προβαίνει στην άμεση
επίλυσή τους.
Η παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο από ένα συνεχώς επεκτεινόμενο ασύρματο δίκτυο δίνει τη
δυνατότητα σε πολίτες και επισκέπτες του Δήμου να ενημερώνονται και να συμμετέχουν εμμέσως στη διοίκηση
του Δήμου.

ΕΙΡΗΝΗ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΙΡΗΝΗ.
Στο πλαίσιο της ανάγκης η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μην μείνει απλός παρατηρητής των αλλαγών, αλλά
παράγοντας που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτών, ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει
προχωρήσει σε ορθολογική διαχείριση των δαπανών του και σε αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών του
για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες που επιβάλλει μια αειφόρος ανάπτυξη.

ΠΛΑΝΗΤΗΣ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΠΛΑΝΗΤΗΣ

τα κυριότερα

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, την
αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών, αλλά και την απαίτηση αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών,
ο Δήμος Ηγουμενίτσας δημιούργησε για πρώτη φορά Κανονισμό πρασίνου. Σ’ αυτόν περιγράφονται οι
υπηρεσίες που παρέχονται από τον Δήμο και οι οποίες είναι: συντήρηση του πρασίνου, κατασκευή και
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
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χώρων πρασίνου
από πολίτες.
Επιπλέον στον Δήμο μας έχει εκπονηθεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, μέσω του οποίου
ενεργοποιούνται μέτρα και δράσεις που οδηγούν σ’ ενιαίο χωροταξικό, πολεοδομικό και συγκοινωνιακό
σχεδιασμό, με παράλληλη λήψη μέτρων και τεχνολογιών για το περιβάλλον και ταυτόχρονη ανάπλαση αστικού
χώρου και απόδοση περισσότερου χώρου στις ήπιες μορφές μετακίνησης.

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

√

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

Στόχους που θεωρείτε

3. Καλή υγεία & ευημερία: Δράσεις ΚΕΠ Υγείας, 6. Καθαρό νερό & αποχέτευση: Έλεγχος ποιότητας
πόσιμου ύδατος, επέκταση δικτύου αποχέτευσης, 11. Βιώσιμες πόλεις & κοινότητες: εκπόνηση ΣΒΑΚ , 13.
Δράση για το κλίμα: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές – Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία»
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Δικτύωση
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Eλληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά
Ελληνογερμανική Συνέλευση, Ενεργειακές πόλεις, EFUS, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο, ΙΜΕ, Ένωση
Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών για τον πολιτισμό, Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Πόλεων και των
Περιφερειών για την ένταξη των Ρομά, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών για την Κοινωνική
Οικονομία Reves, Forum of Adriatic and Ionian Cities, Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την
ενέργεια

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
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