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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ             

Δ Η Μ Ο Σ  Λ Α Γ Κ Α Δ Α               

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Ν. Παπαγεωργίου 2  Τ.Κ. 57200                                                

e mail: pronoia@lagadas.gr 

Τηλέφωνο : 23940 20802                                                                             ΠΡΟΣ:  ΕΔΔΥΠΠΥ 

                
           

          

 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.  
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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. 

 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος:         ΛΑΓΚΑΔΑ 

Όνομα:        ΤΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Θέση:           Προϊσταμένη Τμήματος Δημόσιας Υγείας 

Ηλ. Δ/νση:   pronoia@lagadas.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο: 

(6/10/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 356/20/6-10-2011)  

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός.  

Όνομα: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΩΝΗ   

Θέση: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Διάρκεια θητείας:: 1-9-2019 έως  5-2023 

Ηλ. Δ/νση: elsakotsoni@gmail.com 

Συντονιστής 

Όνομα: ΣΟΦΙΑ ΤΕΛΙΔΟΥ 

Θέση: Προϊσταμένη Τμήματος Δημόσιας Υγείας 

Ειδικότητα: ΤΕ Νοσηλευτικής 

Ηλ. Δ/νση: pronoia@lagadas.gr 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: (5) πέντε 

Ημερομηνία Σύστασης: 06-12-2019 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 2 

Σύνθεση : 

Πολιτικός Υπεύθυνος : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & 

Αθλητισμού 
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Συντονιστής: Προϊστάμενος του Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας 

Υγείας 

Μέλη: 

1. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

2. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου 

3. Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 

Αθλητισμού Παιδείας 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα   ΝΑΙ 

 

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν      ΝΑΙ 

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή  ΟΧΙ 

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μία 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

Ναι          

       

     Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι 

Αν Ναι, σε ποιές: 

Δημιουργία Κέντρων Άνοιας, Σπιρομέτρηση, Μέτρηση οστικής πυκνότητας, εξέταση ανίχνευσης 

αιμοσφαιρίνης κοπράνων για πρόληψη καρκίνου παχέος εντέρου 

 

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

Ναι 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Όχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2020? 

       Όχι 
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Έχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι 

 

Τι χρονική διάρκεια έχει? 

 3 χρόνια 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι 

Αν Ναι ποιες 

ΚΕΠ Υγείας 

Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο 

Ανοιχτό Δημοτικό Πανεπιστήμιο Ενηλίκων όπου παραδίδονται μαθήματα σχετικά με 

την πρόληψη υγείας. 

Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων υγείας 

Βοήθεια στο Σπίτι 

ΚΑΠΗ 

Παράδοση μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών 

Λήψη μέτρων για ασφαλείς παιδικές χαρές 

Δράσεις προληπτικών εξετάσεων όπως;: 

 Σπιρομέτρηση 

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 

Προληπτική εξέταση Μαστογραφίας με κινητή μονάδα μαστογράφου 

Εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων στο πλαίσιο πρόληψης του καρκίνου 

του παχέος εντέρου. 

Λήψη προληπτικών μέτρων για τους υπαλλήλους και τους πολίτες για την 

αντιμετώπιση του καύσωνα 

Δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια  

Διοργάνωση Εθελοντικών Αιμοδοσιών 

Λήψη μέτρων για την εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου 

 ορισμός υπεύθυνου υπαλλήλου για την καταγραφή δεδομένων των ελέγχων 

 ορισμός σημείου επαφής με Εθνική Αρχή Διαφάνειας  
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Έκδοση αποφάσεων για παροχή Δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε 

ανασφάλιστους 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

ΝΑΙ 

Αν Ναι ποιες 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας 

Λειτουργία Σχολής Γονέων 

Αιτήσεις ΚΕΑ – Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ 

Μέριμνα για προσπελασιμότητα των ΑΜΕΑ στα Δημοτικά κτίρια 

Μέριμνα για ασφαλή πρόσβαση και διέλευση των ΑΜΕΑ στα πεζοδρόμια 

Κοινωνική – Ψυχολογική Υποστήριξη πολιτών από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους 

του Δήμου μας. 

Δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων 

Δρομολογείται Σύσταση Επιτροπής Ισότητας των φύλων  

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον; 

NΑΙ 

Καθαριότητα, ευπρεπισμός δασών και ρεμάτων, αναδασώσεις σε συνεργασία με 

εθελοντικές ομάδες Διάσωσης όπως η ΕΣΕΠΑΛ. 

Δενδροφυτεύσεις και φύτευση λουλουδιών σε συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου, 

με εθελοντικές ομάδες, με πολίτες εθελοντές και με τη Δασική Υπηρεσία του Λαγκαδά.  

Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, όπως καθαρισμός, 

αποψίλωση περιοχών που θεωρούνται πιο κρίσιμες και υποδείχθηκαν από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαγκαδά. Επίσης ο Δήμος, μέσω του Συντονιστικού Οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας,  

προχώρησε σε εκκαθαρίσεις χωματερών και σε κόψιμο χόρτων. Για τη λήψη μέτρων για 

την πυροπροστασία συνεργάζονται ο Δήμος Λαγκαδά μαζί με την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, το Αστυνομικό Τμήμα Λαγκαδά, εκπρόσωποι του Στρατού, το Δασαρχείο 

Λαγκαδά και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Καθαριότητα δρόμων πεζοδρομίων από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας. 

Μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα. 

Μέριμνα για ανακύκλωση (ενημέρωση σχολείων, πολιτών, αγορά κάδων 

ανακύκλωσης. 
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Διατομεακή Συνεργασία 

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

περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε 

ΝΑΙ 

Οι δράσεις για το Περιβάλλον και για την Πρόνοια προβλέπουν συνεργασία με άλλες 

υπηρεσίες και του Δήμου και υπηρεσίες εκτός του Δήμου. Για τις δράσεις που αφορούν 

την Πρόνοια, υπάρχει συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με ΜΚΟ, 

με κοινωνικά ιδρύματα και με εθελοντικές ομάδες. 

Για τις δράσεις που αφορούν το περιβάλλον υπάρχει συνεργασία με την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τη Δασική Υπηρεσία με την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, με εθελοντικές ομάδες και με τα σχολεία του Δήμου. 

Επίσης για όλα τα παραπάνω θέματα υπάρχει συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του 

Δήμου, όπως Ν.Π.Δ.Δ Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, 

Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, και η Τεχνική 

Υπηρεσία.  

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

υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις?  

Για όλες τις ανωτέρω δράσεις προηγείται σύσκεψη της συντονιστικής επιτροπής, 

έστω και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συμφωνίας. 

 

Συμμετοχή της Κοινότητας 

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

είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?  

Ναι 

1. Σε προγράμματα Πολιτικής Προστασίας συμμετέχουν πολλοί πολίτες, 

2. Στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου- 

Ιατρείου επίσης υπάρχει εθελοντική συμμετοχή του κόσμου! 

3. Συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις για την πραγματοποίηση μαθημάτων 

πρώτων βοηθειών. 

 

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

Ναι 

Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Κοινωνικό Φαρμακείο 

Δράσεις για το περιβάλλον 
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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). 

• Συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης 

διαβίωσης Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων. “Κάνε Κλικ για τη Ζωή” της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

• Λειτουργία Σταθμών Άνοιας 

• Δοκιμασία για τον Κορονοϊό στους υπαλλήλους των Κοινωνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Λαγκαδά στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης του ιού. 

• Πρόγραμμα “άσκηση και υγεία στη φύση” που αφορά άτομα τρίτης ηλικίας. 

 

ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ . Περιγράψτε την Πολιτική και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που αναπτύσσετε και προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα 

ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ  

Επαναλειτουργία των Ιαματικών Λουτρών Λαγκαδά μετά από ανακαίνιση των χώρων 

και των λουτήρων. Αναδιαμόρφωση του αύλειου χώρου των Λουτρών. Δημιουργία 

πάρκου αναψυχής, γηπέδων, λειτουργία πισίνας. 

Αναμόρφωση πλατειών 
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Δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας  

 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΥΗΜΕΡΙΑ. 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες που έχουν ανάγκη επιβίωσης. 

Διανομή προϊόντων πρώτης ανάγκης σε οικογένειες με οικονομική αδυναμία. 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις, χορευτικού σύλλογοι, θεατρικές ομάδες, εκμάθηση 

μουσικών οργάνων ως δράσεις του ΚΑΠΗ 

Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 

Δημιουργία Σχολής Γονέων 

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα  

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Λειτουργία Ανοιχτού Δημοτικού Πανεπιστημίου με θέματα πρόληψη της υγείας για 

ενημέρωση των πολιτών 

Δράσεις των ΚΑΠΗ όπως: 

• Άσκηση και Υγεία στην τρίτη ηλικία 

• Οργάνωση παραδοσιακών συλλόγων(χορευτικών, χορωδίες) 

• Δράσεις με θέμα περιβαλλοντική ευαισθησία (συμμετοχή εθελοντικών 

ομάδων, ενημερωτικές ημερίδες, καθαρισμούς χώρων, δεντροφυτεύσεις, 

φύτευση λουλουδιών). 

 

ΕΙΡΗΝΗ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΙΡΗΝΗ.  

Ενημέρωση των πολιτών για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής Βίας και 

οποιαδήποτε άλλης μορφής βία 

Ενημέρωση στα σχολεία και σε γονείς για την αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού 

Ενημέρωση και δράσεις κατά του ρατσισμού   

 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά  τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα  ΠΛΑΝΗΤΗΣ 

Αναδάσωση και αποκατάσταση περιοχών που υπέστησαν φυσικές καταστροφές 

Τοποθέτηση παντού κάδων ανακύκλωσης και σχετική ενημέρωση των πολιτών 

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


Ελληνικο Διαδημοτικο Δίκτυο Υγιών Πόλεων  Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 

2108067888,  φαξ  2106105641, email: INFO@EDDYPPY.GR    DASY_PAP@HOTMAIL.COM, 

Προώθηση της ιδέας για περιορισμό της σπατάλης του νερού και μορφών ενέργειας. 

 

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      

Αναφέρετε δράσεις που εφαρμόζετε και αφορούν πέντε  Στόχους που θεωρείτε 

σημαντικούς για τον Δήμο σας. 

• Μηδενική πείνα 

       Λειτουργία συσσιτίων σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Λαγκαδά 

       Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 

       ΤΕΒΑ 

• Καλή Υγεία και Ευημερία 

Συνεργασία του Δήμου με τα Κέντρα Υγείας του Δήμου Λαγκαδά σε θέματα 

Δημόσιας Υγείας 

Λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου- Φαρμακείου για τους οικονομικά αδύναμους 

πολίτες και ανασφάλιστους. 

Διεξαγωγή μαζικών προληπτικών εξετάσεων στον πληθυσμό 

ενημερωτικές ημερίδες σχετικές με την πρόληψη της υγείας. 

Διαμόρφωση πάρκων, πλατειών για αναψυχή των πολιτών 

Δημιουργία χώρων κατάλληλων για την αντιμετώπιση του κρύου το χειμώνα και 

της ζέστης το καλοκαίρι που θα μπορούν να χρησιμοποιούν άτομα τα οποία 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, κατά την περίοδο των εκτάκτων φαινομένων. 
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•   Ποιοτική Εκπαίδευση 

  Εξασφάλιση κατάλληλης κτιριακής υποδομής και παροχή επαρκούς εξοπλισμού 

σε μηχανισμό, γραφική ύλη κ.α στα σχολεία, από τις Σχολικές Επιτροπές Α’ 

βάθμιας &  Β΄  βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαγκαδά 

Δημιουργία και λειτουργία Κ.Δ.Β.Μ   

του Δήμου για εκπαίδευση και κατάρτιση των ενήλικων πολιτών 

Διεξαγωγή προγράμματος Ανοιχτού Δημοτικού Πανεπιστημίου Ενηλίκων 

επιμόρφωση, κατάρτιση για όλους τους ενήλικους πολίτες και ενημέρωσή τους 

για θέματα υγείας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής 

• Ισότητα των Φύλων 

Ενημέρωση των πολιτών και δράσεις σχετικά με την προώθηση της ισότητας των 

φύλων 

Λειτουργία υπηρεσίας στο Δήμο Ισότητας των φύλων “Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων 

Συνεργασία του Δήμου με Γυναικείους Συλλόγους και Φορείς που προωθούν την 

ιδέα της ισότητας των Φύλων 

Ημερίδες προς ενημέρωση των πολιτών που αφορούν την αντιμετώπιση της βίας 

κατά των γυναικών, την ισονομία, τη δικαιοσύνη 

• Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες 

Περιποίηση και φροντίδα των πάρκων, πλατειών, θέρετρων όπως ο χώρος στα 

Ιαματικά Λουτρά του Λαγκαδά και περιοχών στην εξοχή ή δίπλα στα ποτάμια οι 

οποίες προσφέρονται για ξεκούραση και αναψυχή. 

Εξασφάλιση κατάλληλων πεζοδρομίων και Δημόσιων κτιρίων για πρόσβαση των 

ΑΜΕΑ 

Δράσεις-σχεδιασμοί για την εξασφάλιση της τοπικής πολιτισμικής μας 

κληρονομιάς. Διοργάνωση παραδοσιακών εκδηλώσεων, λειτουργία 

παραδοσιακών μουσείων, οργάνωση πολιτιστικών συλλόγων. 

 

Δικτύωση 

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

οχι      

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

• Χαμόγελο του Παιδιού 

• ΑΡΣΗΣ 

• ΠΡΑΞΙΣ 
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• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός       

                                    

  

         Η Συντονίστρια  

& Πρϊσταμένη του Τμήματος 

 

    ΣΟΦΙΑ ΤΕΛΙΔΟΥ 

 

 

                   Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος 

                          & πολιτική υπεύθυνος του ΕΔΔΥΠΠΥ  

                        ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΩΝΗ 
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