
            

 

 

       

                                    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                           

               ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015             

                                                                                                                                                                                                                  

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος:   Κορινθίων              

Όνομα: Σούκουλη Αμαλία 

Θέση: Δημοτικός υπάλληλος 

Ηλ. Δ/νση: a.soukouli@korinthos.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο: ΄Εχουν ληφθεί οι   αριθ. 

382/5-11-2007 & 131/23-03-2011 αποφάσεις του Δ..Σ  του Δήμου μας για την ένταξή του  

στο Δίκτυο. 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Αθανασία Χρισταρά 

Θέση:Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Τουρισμού Δήμου Κορινθίων 

Διάρκεια θητείας: πέντε  (5) έτη  

Ηλ. Δ/νση:axristar@gmail.com 

Συντονιστής 

΄Ονομα: Σούκουλη Αμαλία 

Θέση: ΔημοτικήΥπάλληλος 

Ειδικότητα: Διοικητικός  



            

 

 

Ηλ. Δ/νση:  a.soukouli@korinthos.gr 

Συντονιστική Επιτροπή: Δεν έχει συσταθεί 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα: ΝΑΙ 

 

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε καμμία   

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

ΟΧΙ          

           

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

ΝΑΙ 

 

 

 

΄Εχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ? 

ΝΑΙ                               

΄Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2015 στο Δίκτυο? 

ΝΑΙ 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του 

NAI 

Εχει ο Δήμος σας  Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

NAI 

Εκστρατεία ενημέρωσης κοινού για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών “ΜΥΘΟΙ 

ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ”  



            

 

 

 Χρονική διάρκεια : Τέσσερα (4) έτη 

 Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

ΟΧΙ 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

ΝΑΙ 

 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

ΝΑΙ 

 

 

 

Διατομεακή Συνεργασία. 

Εχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία  

περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε 

ΝΑΙ 

 

 

 

Ποιά από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την 

υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε. 

 

 

Συμμετοχή της Κοινότητας 

Εφαρμόζει προγράμματα και δράσεις για τη διασφάλιση της προώθησης της 

κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, της καταπολέμησης της 

φτώχειας και κάθε διάκρισης καθώς και της εμβάνθυνσης της κοινωνικής  

συνοχής στις τοπικές πολιτικές, αξιοποιώντας εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα. 

Εφαρμόζει προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με την 

αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού, την αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας και τη δημιουργία και 

διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας. 

Εκστρατεία ενημέρωσης κοινού για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών “ΜΥΘΟΙ 

ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ”  

Ι.Σ.Α -  ΜΚΟ- ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ -ΑΛΛΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 



            

 

 

΄Εχει ο Δήμος σας πολιτικές στην διαμόρφωση των οποίων να συμμετέχουν οι πολίτες 

είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?  

ΝΑΙ 

 

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

Ναι 

 

 

Δράσεις – Προγράμματα  

Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη 

 Ηλικία. 

 

 

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε 

και αφορούν την αναβάθμηση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού 

περιβάλλοντος.(πχ.αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, ποιότητα νερού, αποχέτευση, 

πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ κλπ) 

 

 

 

Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας 

πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων. 

 

 

 

Οικονομική κρίση. Η οικονομική κατάσταση είναι ένας από τους βασικούς 

παράγοντες που επηρρεάζουν την Υγεία. Περιγράψτε δράσεις και προγράμματα που 

υλοποιεί ο Δήμος σας λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Εθελοντισμός -Κοινωνικό Παντοπωλείο- Πρόγραμμα “Εξω μαζί” 

Μεμονωμένα ή ομαδικά σε διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές 

εκδηλώσεις.(Πολιτιστικοί, Εξωραιστικοί, Αθλητικοί σύλλογοι.) 

'Εργα αναβάθμισης: Ποδηλατόδρομοι-Πεζόδρομοι- προσβάσεις ΑΜΕΑ 

Βελτίωση ποιότητας νερού  

Αναπλάσεις πλατειών 

Αντ/ση δικτύων ύδρευσης 

Δεντροφυτεύσεις 

 

 

 

 Προγράμματα και δράσεις για τη διασφάλιση της προώθησης της κοινωνικής 

ένταξης και κοινωνικής προστασίας, της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 

διάκρισης καθώς και της εμβάνθυνσης της κοινωνικής  συνοχής στις τοπικές 

πολιτικές, αξιοποιώντας εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΤΕΒΑ-  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

ΚΑΠΗ  -  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ   -  ΚΗΦΗ -  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 

Δράσεις Υγείας (Προγράμματα ιατρικών εξετάσεων) 

Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 



            

 

 

 

 

Παιδιά.Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και 

τους έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.) 

 

 

ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και δράσεις που έχετε αναλάβει για 

τα άτομα με αναπηρία. 

 

 

 

Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται 

με τους μετανάστες. 

ΝΑΙ 

Για τους Μετανάστες που ζουν μόνιμα στον Δήμο μας προβλέπονται όλα τα 

παραπάνω χωρίς διάκριση 

Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται 

με τους πρόσφυγες. 

ΟΧΙ 

Δικτύωση 

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

 

              

 Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜΚΟ ? Με ποιές              

Συνεργάζεται με όλες τις τοπικές κοινωνικές ομάδες μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου.          

      

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

ΚΕ.Π.Α.Π.  -  ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩ ΜΑΖΙ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ “ΕΞΩ 

ΜΑΖΙ” 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ (ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 

 

Αδελφοποιήσεις  με άλλες χώρες -Διαδημοτικές Συνεργασίες 

 

 

 

 



            

 

 

        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. 

 

                  

           

           

       

 

Ενίσχυση εθελοντισμού 

Μέριμνα για πρόσφυγες  

Περισσότερη μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

 

 

 

 

 

 


