
            

 

       

                                        ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                           

               ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ  2019 

                                                                                                                                                                                                                                 

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: (έτος 2011) 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Παπαδημητρίου Σωτήριος 

Θέση: Δημοτικός  Σύμβουλος, Πρόεδρος  του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 

Κορινθίων, Πολιτικός εκπρόσωπος ΕΔΔΥΠΠΥ 

Διάρκεια θητείας: πέντε  (5) έτη  

Ηλ. Δ/νση: papademetrious@gmail.com 

 Συντονιστής 

΄Ονομα: Σούκουλη Αμαλία 

Θέση: Δημοτική Υπάλληλος 

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 

ΟΧΙ 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

ΟΧΙ 

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

ΝΑΙ 

Εκστρατεία ενημέρωσης κοινού για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών “ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ”  
 

Έχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ? 

ΝΑΙ                               

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

ΝΑΙ 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του 

NAI 

Έχει ο Δήμος σας  Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

NAI 

 Χρονική διάρκεια : Τέσσερα (4) έτη 

 Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

ΝΑΙ 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 



            

 

ΝΑΙ 

 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

ΝΑΙ 

 

 

 

Διατομεακή Συνεργασία. 

Έχετε 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 

• Έχει  ο Δήμoς 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 

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

ΝΑΙ 

 

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 εμβάθυνσης 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. 

Εθελοντισμός -Κοινωνικό Παντοπωλείο- Πρόγραμμα “Εξω μαζί” 

Μεμονωμένα ή ομαδικά σε διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές 

εκδηλώσεις.(Πολιτιστικοί, Εξωραϊστικοί, Αθλητικοί σύλλογοι.) 

Ι.Σ.Α -  ΜΚΟ- ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ –ΑΛΛΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΔΗΜΟΙ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 

Δράσεις Υγείας: Εμβολιασμοί- Αιμοδοσία (Προγράμματα ιατρικών εξετάσεων)  

Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού: Συμμετοχή σε αγώνες δρόμου (Μαραθώνιος, 

Διδασκάλεια, Ιατρίδεια, Στα Χνάρια του Απ. Παύλου, Διογένια, Λαικός Αγώνας 

Δρόμου κ.λ.π.) 



            

 

 

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 αναβάθμιση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και του 

φυσικού περιβάλλοντος.(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 επηρεάζουν 

την Υγεία. Περιγράψτε δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος σας λόγω της 

οικονομικής κρίσης. 

 

 

 

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

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

'Εργα αναβάθμισης: Ποδηλατοδρόμοι-Πεζόδρομοι- προσβάσεις ΑΜΕΑ 

Βελτίωση ποιότητας νερού  

Αναπλάσεις πλατειών 

Αντ/ση δικτύων ύδρευσης 

Δενδροφυτεύσεις 

 

 

 

 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. 

Κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης Γυναικών -Θυμάτων Βίας Δήμου 

Κορινθίων. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΤΕΒΑ- ΚΕΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

ΚΑΠΗ  -  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ   -  ΚΗΦΗ -  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)  

 

 

  

 

 

 

 

    

 



            

 

 

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 

        Σχολιάστε η αναφέρετε οτιδήποτε νομίζετε ότι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για 

την λειτουργία του Δικτύου και το δικός σας όφελος ως μέλος του Δικτύου. 

 

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

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ “ΕΞΩ 

ΜΑΖΙ” 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ (ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Αδελφοποιήσεις με άλλες χώρες -Διαδημοτικές Συνεργασίες 

 

 

 

 

Ενίσχυση εθελοντισμού 

Μέριμνα για πρόσφυγες  

Περισσότερη μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

Περισσότερη μέριμνα για την Υγεία και την Κοιν.  Πρόνοια.  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,   

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  



            

 

                  

           

           

       

 


