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ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος:     Δήμος  Ιωαννιτών 

Όνομα: Στεφανία Τσούκη 

Θέση: Κοινωνιολόγος  στο Ν.Π.Δ.Δ.  «Οργανισμός Κοινωνικής   Προστασίας – Αλληλεγγύης  

και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)  Δήμου Ιωαννιτών»   

Ηλ. Δ/νση: presidentoffice@okpapa.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.  

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Απόφαση   532/29-10-2019   Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών   

 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός 

Όνομα: Δημήτριος  Πάνου 

Θέση:  Δημοτικός  Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  «Οργανισμός Κοινωνικής   

       Προστασίας – Αλληλεγγύης  και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)   

      Δήμου  Ιωαννιτών»   

Διάρκεια θητείας: 2019-2023 

Ηλ. Δ/νση: proedros@okpapa.gr 

 

 

 

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


 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124, 

ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888,  φαξ  2106105641, email: info@eddyppy.gr    dasy_pap@hotmail.com, 

 

Συντονιστής 

Όνομα: Στεφανία Τσούκη  

Θέση: Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ.  «Οργανισμός Κοινωνικής   Προστασίας – Αλληλεγγύης και     

 Προσχολικής Αγωγής ,(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)  Δήμου Ιωαννιτών  

Ειδικότητα: ΠΕ  Κοινωνιολόγος  

Ηλ. Δ/νση: presidentoffice@okpapa.gr, stefaniatsouki@gmail.com 

 

     Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών:  Πέντε(5) 

Ημερομηνία Σύστασης: 29/10/2019 

Αριθμός Συνεδριάσεων:  ΜΙΑ 

Σύνθεση  

 

 

 

 

 

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα   Ναι 

Κατά πλειοψηφία   

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν     Ναι      

1.  Δημήτριος Πάνου - Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου   

Ιωαννιτών  

2.  Ιωάννης Τσίμαρης - Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου 

Ιωαννιτών  

3. Ιωάννης Αϊβατίδης - Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόνοιας και Μεταναστών 

Δήμου Ιωαννιτών  

4 . Φίλιππος Τσουμάνης - Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ιωαννιτών  

5. Στεφανία Τσούκη - Υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου 

Ιωαννιτών. 
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Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή    Όχι 

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια             Ναι 

Σε δύο 

Σε τρείς   

Σε καμία   

 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

                               Ναι                                 

      Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

                 Ναι 

 

Αν Ναι, σε ποιές    

   

Έχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2019 στο Δίκτυο? 

Ναι 

    

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

      ΟΧΙ 

 

Έχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι 

 

Τι χρονική διάρκεια έχει? Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών 2016-2019 

Βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης το καινούριο  Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2020-23 

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κοινότητες φιλικές προς την άνοια: 

Δημιουργία δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια 

στους Δήμους της Ελλάδας» το οποίο υλοποιεί η Εταιρεία 

Alzheimer Αθηνών με το ΕΔΔΥΠΠΥ και τα ΚΕΠ Υγείας. 
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Ναι 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

     Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Ναι 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

Το σχέδιο δράσης για την υγεία αποτελεί μια πρόταση του ΝΠΔΔ 

«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας − Αλληλεγγύης και 

Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» και αφορά 

στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

προαγωγής και πρόληψης της υγείας με έμφαση στην αντιμετώπιση 

και πρόληψη καθοριστικών παραγόντων κινδύνου υγείας που θα 

αφορά στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου Ιωαννιτών. 

 Ενδεικτικά οι δράσεις του έργου θα επικεντρωθούν σε θέματα 

κανόνων υγιεινής, καπνίσματος, πρόληψης παχυσαρκίας, κακής 

διατροφής, ατυχημάτων, κατάχρησης αλκοόλ, χρήσης ναρκωτικών & 

χαπιών, πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων με την 

υποστήριξη του ΚΕΠ Υγείας . 

 

• Βελτίωση δομών εξυπηρέτησης των κοινωνικά ευαίσθητων και 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

• Δημιουργία νέων και αναβάθμιση  υφιστάμενων προγραμμάτων 

υποστήριξης  ευπαθών ομάδων  

• Φυσικό περιβάλλον και Οικοσυστήματα (βελτίωση, προστασία 

και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος) 

• Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του αστικού χώρου και 

ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

• Υποδομές για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και 

φαινομένων. 

• Οικιστικό Περιβάλλον- Πολεοδομική Εξέλιξη (αισθητική και 

λειτουργική αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος, 

αναβάθμιση των χώρων του αστικού πρασίνου, εξοικονόμηση 

ενέργειας ,βιώσιμη κινητικότητα, βελτίωση υποδομών μεταφορών, 

προσπελασιμότητας, βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, 

στάθμευσης και οδικής ασφάλειας 
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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 

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

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

Ναι 

 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

 

 

 

 

• Συνεργασία όλων των Διευθύνσεων του Δήμου  (Προγραμματισμού , Τεχνικών Υπηρεσιών , 

Κοινωνικής Προστασίας, κ.α. ) με τα ΝΠΔΔ του Δήμου ,όπως τον Οργανισμό Κοινωνικής 

Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής , το Πνευματικό Κέντρο κα.  

• Συνεργασία με τα Δημόσια Νοσοκομεία , Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Φυλακές και άλλους 

Φορείς 

 

Εθελοντικές Οργανώσεις ,Σύλλογοι Γονέων & Ένωση Γονέων, Εκπαιδευτική Κοινότητα 
 

• Εθελοντικές Δράσεις καθαρισμού Δημοτικών Χώρων 

• Προστασία Περιβάλλοντος-Δενδροφυτεύσεις 

• Εθελοντική Αιμοδοσία 

• Δράσεις για Παιδιά, για Ηλικιωμένους, για Άτομα με αναπηρία 

• Δράσεις Πολιτισμού και Αθλητισμού 

• Προγράμματα  Υγείας , Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ . Περιγράψτε την Πολιτική και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που αναπτύσσετε και προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα 

ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ  

  1)Δράσεις για ηλικιωμένους 
➢   12 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων  (Κ.Α.Π.Η.)   
➢ 1 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)  
➢ Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»  (6 Δομές) 
➢ Προγράμματα που αφορούν την πρόληψη της υγείας των ηλικιωμένων  ατόμων  
➢ Ενημερωτικές ημερίδες ιατρικού και κοινωνικού περιεχομένου 
➢ Δωρεάν περίθαλψη από ιατρούς  για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.  
➢ Φυσικοθεραπείες για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. 
➢ Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια 

   2)Δράσεις για παιδιά -εφήβους 
➢ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής  νηπίων και βρεφών 
➢ Δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών και  μαθημάτων γενικής παιδείας σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων  ξένων γλωσσών και Μέσης Εκπαίδευσης σε παιδιά απόρων 
/πολυτέκνων /μονογονεικών οικογενειών. 

➢ ΚΔΑΠ μεΑ 
➢ Προγράμματα αθλητισμού και  διοργάνωση αγώνων 
➢ Προγράμματα ανακύκλωσης 
➢ Περιβαλλοντικά προγράμματα 
➢ Συμβουλευτική υποστήριξη γονέων και μαθητών και συνεργασία με τη σχολική κοινότητα 

     3)Δράσεις για άτομα με αναπηρία  
➢ Πρόγραμμα  «Βοήθεια στο Σπίτι», Κ.Α.Π.Η., Κ.Η.Φ.Η. 
➢ Ενημερωτικές ημερίδες ιατρικού και κοινωνικού περιεχομένου 
➢ Προσβασιμότητα ΑμεΑ 
➢ ΚΔΑΠ μεΑ 

    4)Δράσεις για την εξάλειψη των ανισοτήτων   

➢ Επέκταση και αναβάθμιση των βασικών  μεταφορικών υποδομών και των συγκοινωνιακών δικτύων  

➢ Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας για άτομα με αναπηρία 

➢ Διαμόρφωση  ποδηλατοδρόμου 
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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.  

 

 

 

 

 
• Δράσεις που έχουν στόχο την στήριξη της υγείας αλλά και της υγιούς γήρανσης μέσα από έναν 
αστικό σχεδιασμό φιλικό προς τα ηλικιωμένα άτομα και στα άτομα με αναπηρία.(ΚΑΠΗ, Πρόγραμμα 

Βοήθεια στο Σπίτι, Δομές Φιλοξενίας για την Γ΄ Ηλικία (ολιστικής προσέγγισης)όπως ΚΗΦΗ ) 

  
• Δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης, της υγείας 

και της ευημερίας των δημοτών, όπως: 
➢ Βελτίωση υποδομών μεταφορών, προσπελασιμότητας, 
➢ Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας  
➢ Ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα , όπως ΤΕΒΑ , Δομές  ενδυνάμωσης της παιδικής και 

εφηβικής ηλικίας (ψυχοκοινωνική στήριξη, καλλιτεχνικά εργαστήρια, πολιτιστικές και 
αθλητικές δράσεις, επαγγελματικός προσανατολισμός, κ.α. 

➢ Ένταξη σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας  ,κ.α. 

 

 
 
 

➢ Συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες έτσι ώστε να γνωρίζουν και να συμμετέχουν  στη 
διαμόρφωση δράσεων ανάλογα με τις ανάγκες των πολιτών, όπως δημιουργία μεγάλου 
ποδηλατοδρόμου κ.α. 

➢ Δράσεις με στόχο την  Υγιή και ενεργό γήρανση, Κοινότητες φιλικές προς την Άνοια 
➢  Προσαρμοσμένες παρεχόμενες υπηρεσίες – Υπηρεσία  Βοήθεια  στο Σπίτι 
➢  Περιβαλλοντική Ευαισθησία και συνείδηση. 
➢ Δομές  ενδυνάμωσης της παιδικής και εφηβικής ηλικίας (ψυχοκοινωνική στήριξη, καλλιτεχνικά 

εργαστήρια, πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, επαγγελματικός προσανατολισμός, κ.α. 
➢ Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών  για την καταπολέμηση της βίας 

(ξενώνας αφιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους)  κ.α. 
 

 
Δράσεις που προάγουν την ειρήνη χωρίς αποκλεισμούς και έχουν στόχο: 
 
➢ Την  δημιουργία χώρων με περισσότερο πράσινο  

 
➢ Την πρόληψη βίας και τραυματισμών 

➢  Την Ανθρώπινη ασφάλεια , ασφάλεια στον εργασιακό χώρο  

➢ Την ψυχική υγεία και ευεξία  
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             ΠΛΑΝΗΤΗΣ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά  τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα  ΠΛΑΝΗΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

➢ Ανακύκλωση, Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

➢ Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του αστικού χώρου και ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων 

➢ Επέκταση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και του δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης και ολοκληρωμένη 

διαχείριση υγρών αποβλήτων 

➢ Επέκταση και αναβάθμιση των βασικών  μεταφορικών υποδομών και των συγκοινωνιακών δικτύων 

➢ Αναβάθμιση της υποδομής του οδοφωτισμού της πόλης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας 

και την ποιοτική αναβάθμιση του φωτιστικού αποτελέσματος σε μία μεγάλη περιοχή του Δήμου 

Ιωαννιτών 

➢ Ανάπλαση πλατειών  

➢ Δημιουργία και ανάπλαση παιδικών χαρών 

➢ Διαμόρφωση  ποδηλατοδρόμου 
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΄Εχετε συμπεριλάβει στον Σχεδιασμό της Πολιτικής σας τους 17 Στόχους της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης? 

ΝΑΙ     

Αναφέρετε δράσεις που εφαρμόζετε και αφορούν πέντε  Στόχους που θεωρείτε 

σημαντικούς για τον Δήμο σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικτύωσ 

➢ 1ος Στόχος –Μηδενική Φτώχεια 

• Δίκτυο Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας ( Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτικό Φαρμακείο, 
Δημοτικοί Λαχανόκηποι, Υπνωτήριο Αστέγων, Δημοτικά  Ιατρεία, Δημοτικό  Οδοντιατρείο )  

• Βελτίωση προσβασιμότητας σε πόρους και υπηρεσίες ευπαθών ομάδων 

• Κινητοποίηση/ευαισθητοποίηση κοινωνιών  υπηρεσιών για εντοπισμό και υποστήριξη οικογενειών/ατόμων σε 
ακραία φτώχεια 

• Άμβλυνση εμποδίων πρόσβασης και επικοινωνίας στην υποστήριξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (ΡΟΜΑ, 
μετανάστες, πρόσφυγες) 

➢ 2ος Στόχος  - Μηδενική Πείνα 

• Ταμείο Αλληλοβοήθειας Απόρων,  

• Δίκτυο Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας ( Κοινωνικό Παντοπωλείο), 

• Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

•  Ευαισθητοποίηση – ενημέρωση πολιτών για συνετή χρήση τροφίμων και συνετή κατανάλωση (εξοικονόμηση 
τροφίμων) - Ενημέρωση πολιτών πάνω στη σωστή διατροφή 
➢ 3ος  Στόχος - Καλή Υγεία και Ευημερία 

• ΚΕΠ Υγείας, Δημοτικά  Ιατρεία, Δημοτικό Φαρμακείο, Δημοτικό  Οδοντιατρείο, Συμβουλευτικός Σταθμός για την  
Άνοια, 

• Ενημερωτικές ημερίδες για  προαγωγή υγείας  των δημοτών και μείωσης του άγχους   

• Συμμετοχική προσέγγιση στο χωροταξικό σχεδιασμό της Πόλης ,πχ ποδηλατοδρόμος  ,προσβασιμότητα ΑμεΑ κ.α.  
➢ 4ος Στόχος – Ποιοτική Εκπαίδευση  

• Βελτίωση –Αναβάθμιση- Ανακαίνιση των υποδομών και του εξοπλισμού των υφιστάμενων παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών στο Δήμο Ιωαννιτών, 

• Ανάπτυξη νέων παιδικών  και βρεφονηπιακών σταθμών στο Δήμο Ιωαννιτών  

• Βελτίωση-Αναβάθμιση –Ανακαίνιση των υποδομών και  του εξοπλισμού των υφιστάμενων σχολείων Α/βαθμιας και  
Β/βαθμιας εκπαίδευσης 

• Προγράμματα ΄Δια βίου Μάθησης΄ 

• Ενίσχυση εθελοντισμού και συμμετοχής μαθητών στα κοινά  

• Εξασφάλιση σίτισης στο σχολείο  σε μαθητές οικογενειών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων –εξασφάλιση σχολικών 
ειδών κα. 

• Δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών και  μαθημάτων γενικής παιδείας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών 

Φροντιστηρίων  ξένων γλωσσών και Μέσης Εκπαίδευσης σε παιδιά απόρων /πολυτέκνων 
/μονογονεικών οικογενειών. 

 
➢ 5ος Στόχος- Ισότητα των Φύλων 
Η Επιτροπή Ισότητας των φύλων του Δήμου Ιωαννιτών διοργανώνει δράσεις με στόχο την εξάλειψη των 
ανισοτήτων  
➢ 6ος Στόχος- Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες  

• Σχεδιασμός φιλικός στα άτομα με αναπηρίες  

• Πόλη φιλική για τους ηλικιωμένους, για άτομα με άνοια   

• Ασφάλεια του δημόσιου χώρου  

• Βελτίωση της πρόσβασης στο δημόσιο χώρο 

• Αύξηση πράσινων δημόσιων χώρων και πρασίνου (ποσοτικά και ποιοτικά) στους υφιστάμενους 

• Κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων ποδηλατοδρόμων 

• Προστασία - ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, προαγωγή πολιτισμού 

•  Ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της πόλης 

•  Ενιαία αντιμετώπιση πολιτιστικού – περιβαλλοντικού αποθέματος 

• Ανακύκλωση -ευρεία εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης 

• Σεμινάρια σε γεωργούς - κτηνοτρόφους για λιπάσματα – φάρμακα - αντιβιοτικά – ευζωία 
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Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Eλληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά 

 

              

 

 

 

 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. 

 

 

  

                                               

 

➢ CitiesNet (Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ (ΨΠΚΕ) 
 

➢ Δίκτυο  Πόλεων για την  Ένταξη 

 

➢ Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες  
 
 
 
 
 

 

➢ Δίκτυο Φορέων –Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών 

➢ Εθελοντικές οργανώσεις  

➢  Εκκλησία  

➢  Μ.Κ.Ο. 

➢ Δημόσια Νοσοκομεία  

➢ Ιατρικός & Οδοντιατρικός Σύλλογος  

➢ Φαρμακευτικός Σύλλογος 

 
 
 
 
 

Η συνεργασία μας με το δίκυτο είναι άψογη και το μόνο που έχουμε να προσθέσουμε 
είναι η πραγματοποίηση κάποιων από των Συναντήσεων  εργασίας  ή των Συνεδρίων 
να  γίνεται  και στην περιφέρεια και όχι μόνο στην Αθήνα. 
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