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.
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Βασικές πληροφορίες
Δήμος: Πύλης
Όνομα: Μαρκαντά Φανή
Θέση: Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού
Ηλ. Δ/νση: fanimark@gmail.com
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο: 28/02/2011
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)

Δομή Προγράμματος
Υπεύθυνος Πολιτικός.
Όνομα: Μαράβας Κωνσταντίνος
Θέση: Δήμαρχος Πύλης
Διάρκεια θητείας: Διάρκεια δημοτικής θητείας
Ηλ. Δ/νση: maravask@gmail.com

Συντονιστής
Όνομα: Τσέλιου Σωτηρία
Θέση: Υπάλληλος ΙΔΟΧ
Ειδικότητα: Νοσηλεύτρια
Ηλ. Δ/νση:

Συντονιστική Επιτροπή
Αριθμός Μελών: 9
Ημερομηνία Σύστασης: 30/05/2016
Αριθμός Συνεδριάσεων: -
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Σύνθεση
•
•
•
•
•
•
•
•

Δήμαρχος
Αντιδήμαρχος Πρόνοιας-Υγείας
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομικών Θεμάτων
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Νοσηλεύτρια, υπάλληλο της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης (συντονίστρια)

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

Χ

Κατά πλειοψηφία
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Χ

Συμφωνούν
Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας
Σε μια
Σε δύο
Σε τρείς
Σε καμία

Χ

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο?
Ναι
Οχι

Χ

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

Χ
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Αν Ναι, σε ποιές
Οχι
Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2019 στο Δικτυο?
Χ

Ναι
΄Οχι

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι
Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του?
Ναι

X

Οχι

Αν Οχι
Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2020?
Ναι

Χ

Οχι
Αν Οχι πότε?
Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης?
Ναι
Οχι

Χ

Τι χρονική διάρκεια έχει?

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

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?
Αν Ναι ποιές?

Διατομεακή Συνεργασία
Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία
περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε
•
•
•

Διανομή τροφίμων
Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι-Υπηρεσίες κατ΄οίκον
Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας

Ποιά από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την
υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε.
Δεν προέρχονται από αποφάσεις της συντονιστικής επιτροπής.
Είναι εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Συμμετοχή της Κοινότητας
΄Εχει ο Δήμος σας πολιτικές στην διαμόρφωση των οποίων να συμμετέχουν οι πολίτες
είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?
Ναι
Οχι

Χ

Αν Ναι Περιγράψτε
Οι πολίτες είτε ατομικά είτε μέσω οργανώσεων συμμετέχουν σε αποφάσεις και ανάληψη
πρωτοβουλιών φέρνοντας θέματα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο ή άλλα αρμόδια
όργανα του Δήμου.
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Έχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες?
Ναι

Χ

Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7η ΦάσηΠολιτική
των π.χ
Υγιών
Πόλεων
του δρόμου
Π.Ο.Υ.
Διοργάνωση
αθλητικών
εκδηλώσεων
αθλοπαιδιές,
αγώνες
Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (π.χ γιορτή κρεμμυδιού, γιορτή πέστροφας, γιορτή
Σύμφωνο
ΚοπεγχάγηςΠυλώνεςγιορτή
Πολιτικής
καρπουζιού,
γιορτή καλαμποκιού,
γιορτή6σταφυλιού,
γερόντων, γιορτή κάστανου)
και θρησκευτικών εκδηλώσεων
Διοργάνωση εκδήλωσης για την επέτειο της «Μάχης της Πόρτας»
Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα γιορτή παιδιού και θεατρικό δρώμενο
Εκδηλώσεις χορευτικών συγκροτημάτων συλλόγων
Βραβεύσεις επιτυχόντων μαθητών/τριων σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι
Εκδήλωση με θέμα: «Αντάμωση φίλων μοτοσυκλέτας» από λέσχες μοτοσυκλέτας
Πανελλήνιοι αγώνες σε ορεινή πέρδικα, με συνδιοργάνωση από : τους κυνηγετικούς
συλλόγους Πύλης, Τρικάλων, Φαρκαδόνας, τον Δήμο Πύλης και τον Ο.ΦΙ.ΣΕ.Τ.
Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις από σχολές χορού
39ο Πανελλήνιο αντάμωμα των Σαρακατσαναίων
Συμμετοχή στον εννιαήμερο αγώνα ορεινής ποδηλασίας Bike Odyssey
Οργάνωση 1ου φεστιβάλ ¨Η Πύλη άνοιξε¨, με ελεύθερο κάμπινγκ, με διαδρομές στο
βουνό, με προβολές και με συναυλίες.
12η πανελλήνια ιππική συνάντηση στα Περτουλιώτικα λιβάδια.
Εκδήλωση τιμής και μνήμης στην Πιαλεία του Δήμου Πύλης, για τον πρώτο πεσόντα
Έλληνα στρατιώτη του Έπους του ’40, Βασίλειο Τσιαβαλιάρη, ο οποίος καταγόταν από
την Πιαλεία
Αγώνες αντοχής με ποδήλατα από τον ποδηλατικό σύλλογο Τρικάλων
Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα ποίησης από τον Πολιτιστικό σύλλογο Πύλης
Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα Ειρήνης
Πάρτι νεολαίας στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς
Τριήμερη θρησκευτική εμποροπανήγυρη
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Αποκριάτικες εκδηλώσεις
Λιτάνευση Τίμιας Κάρας Αγίου Βησσαρίωνα
Αγώνας ορεινού τρεξίματος Κόζιακας, Mountain Race
Εκδήλωση για τις Λαζαρίνες του Δήμου Πύλης στα πλαίσια πασχαλινών εκδηλώσεων
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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).
• Κ.Α.Π.Η
• ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΤΟΠΟΣΧΩΡΟΣ . Περιγράψτε
Πολιτική
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΟΗΘΕΙΑτην
ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙκαι επιγραμματικά τα κυριότερα
• ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
προγράμματα που αναπτύσσετε και προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα
• ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
• ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΑΣ
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΌΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
• ΟΚΠΑΔ
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ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συμμετοχή στον Ενιαίο φορέα τουριστικής ανάπτυξης
Συμμετοχή στο Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου
Σύμβαση γεωλογικής και περιβαλλοντικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως
Έναρξη λειτουργίας Λαογραφικού Μουσείου
Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων
Τσιμεντοστρώσεις οδών
Καθαρισμός και αποκατάσταση βατότητας οδών
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του ∆ήμου Πύλης
Έργα για κατασκευή χώρων στάθμευσης
Έργα ύδρευσης
Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών
Συντήρηση και αποκατάσταση σχολικών κτιρίων
Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών
Σχεδιασμός και έναρξη υλοποίησης βοτανικού κήπου στην Πιαλεία
Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018
Καθαρισμός περιαστικών δασών και λοιπών ενεργειών για πολιτική προστασία
Δράσεις αντιπυρικής προστασίας
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης
Απομάκρυνση επικίνδυνων απορριμμάτων

ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΥΗΜΕΡΙΑ.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κ.Α.Π.Η
Κέντρο Άνοιας-Αλτσχάϊμερ
Προγράμματα Μάθησης μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης
Εφαρμογή απαγόρευσης καπνίσματος σε χώρους δημόσιους και δημόσιας χρήσης
Πρόγραμμα κινηματογραφικής εκπαίδευσης σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου με προβολές ταινιών και εργαστήρια.
Συμμετοχή στο καλλιτεχνικό project «AERIALDANCE: SPORTS, ARTS&CULTURE»
του εργαστηρίου "Επιστήμες Ελεύθερου χρόνου: ΦΥΣΗ-ΣΠΟΡ-ΤΕΧΝΕΣ" του
Τ.Ε.Φ.Α.Α. του πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Ομάδες γονέων συμβουλευτικής
Εργαστήρια συμβουλευτικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης ανέργων
«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπέλων»
Υλοποίηση προγράμματος « Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός
τηλεοπτικής κάλυψης στους Ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής
εμβέλειας
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Γυμνάζομαι ενώ δουλεύω στο σπίτι» διοργάνωση του
ΟΚΠΑΔ Πύλης
Συμμετοχή στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου που
οργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ-ΕΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ο Δήμος Πύλης και η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Υλοποίηση προγράμματος «Προληπτικού Ελέγχου» για την ασφάλεια, την υγιεινή και την
ποιότητα εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων του Δήμου σε συνεργασία με το Γενικό
Νοσοκομείο Τρικάλων.
Τοποθέτηση της οπτικής ίνας μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Ομίλου Ο.Τ.Ε., σε
συνεργασία με τον Δήμο Πύλης, στα πλαίσια των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων, στην
εποχή της ψηφιακής πολιτικής, των τηλεπικοινωνιών και της Ενημέρωσης.
Ημερίδες για χρηματοδοτικά προγράμματα
Ημερίδα για την ψυχική υγεία στην Τρίτη ηλικία
Ημερίδα με το ΚΕΘΕΑ για την οριοθέτηση των παιδιών και την ασφαλή πλοήγηση στο
διαδίκτυο
Εργαστήρια κατασκευών και απασχόλησης σε παιδιά
Παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων και σε ενήλικες και σε παιδιά.
Φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου πυροσβεστικών υπηρεσιών, διοργάνωση της ένωσης
του πυροσβεστικού σώματος Δ. Θεσσαλίας και του Δήμου Πύλης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
•

Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο- διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε άτομα και οικογένειες
άπορες
• Κοινωνικό Φαρμακείο σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Πύλης
• Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα όπως για παράδειγμα
για την διατροφή και την άσκηση στην παιδική ηλικία
• Διοργάνωση χορευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων από συλλόγους τοπικούς καθώς και
από πανελλήνιους όσον αφορά τις αθλητικές εκδηλώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124,
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888, φαξ 2106105641, email: info@eddyppy.gr dasy_pap@hotmail.com,

ΕΙΡΗΝΗ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΙΡΗΝΗ.
•

Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα ειρήνης με προβολή ταινίας, αφήγηση παραμυθιού,
παράσταση καραγκιόζη και άλλες παράλληλες δράσεις
Στον Δήμο Πύλης δεν κατοικούν πρόσφυγες παρά μόνο μετανάστες οι οποίοι έχουν
ενσωματωθεί με τα χρόνια στην καθημερινότητα (δουλειές, σχολεία) των εκάστοτε
κοινοτήτων

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

τα κυριότερα

Γεωλογική και περιβαλλοντική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλεως
Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων
Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών.
Αντικατάσταση λαμπτήρων οδικού δικτύου με λαμπτήρες ενεργειακής απόδοσης
Τεχνικογεωλογική Μελέτη οριοθέτησης πληγεισών περιοχών του Δήμου Πύλης από τις
κατολισθήσεις του 2018.
Δράσεις αντιπυρικής προστασίας.
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών
Απομάκρυνση επικίνδυνων απορριμμάτων
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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.
Έχετε συμπεριλάβει στον Σχεδιασμό της Πολιτικής σας τους 17 Στόχους της Βιώσιμης
Ανάπτυξης?
ΝΑΙ

Χ

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

Στόχους που θεωρείτε

Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών του Δήμου,
Προγράμματα που εντάσσονται στην κοινωνική μέριμνα και περιλαμβάνουν πρόνοια για
οικονομικά αδύναμους και άτομα που χρήζουν υποστήριξης
Ένταξη σε προγράμματα που συνδράμουν στην προστασία του πλανήτη και στην
ευαισθητοποίηση του κόσμου προς ενέργειες,
Έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ενημερωτικές ημερίδες και εργαστήρια πληροφόρησης, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης
και κατάρτισης
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Δικτύωση
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Ελληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά
•
•
•
•
•

ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» – PINDOS NETWORK
Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων
Δίκτυο Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων
Δίκτυο Πόλεων με ποτάμια

Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές?
Υπάρχει συνεργασία με τις/τους εξής οργανώσεις/συλλόγους:
• Εμπορικούς Συλλόγους περιοχής του Δήμου
• Συλλόγους ξενοδόχων περιοχής του Δήμου
• Εκπολιτιστικούς, Μορφωτικούς, Πολιτιστικούς, Λαογραφικούς Συλλόγους περιοχής
Δήμου Πύλης,
• Κυνηγετικός σύλλογος Πύλης,
• Συλλόγους γυναικών,
• Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης,
• Πανελλήνιους Συλλόγους ποδηλασίας, μοτοσικλετιστών,
• Ορειβατικός Περιηγητικός Όμιλος Πύλης (Ο.Π.Ο.Π.)
• Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ)

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.
•
•

Τακτική και έγκαιρη ενημέρωση για δράσεις του Δικτύου και προγράμματα
Διαθεσιμότητα των προγραμμάτων για την άμεση υλοποίηση τους

Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση η πληροφορία,
Νταίζη Παπαθανασοπούλου
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