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ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

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 2020 ήταν η 2η 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, 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.  

To 2020 ήταν επίσης η Χρονιά που η ανθρωπότητα επλήγη από την πανδημία covid- 

19 και η Υγεία βρέθηκε εκ των πραγμάτων στην πρώτη θέση της Ατζέντας όλων μας. 

Οι Δήμοι εκλήθησαν να υποστηρίξουν τους πολίτες τους με κάθε δυνατό τρόπο και 

πολλές νέες πολιτικές ξεκίνησαν.  

Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο σε δύο μέρη.  

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 1-1-2020 έως 31-12-2020 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 

05-05-2021. 
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Βασικές πληροφορίες 

Δήμος:ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 

Όνομα: : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΙΔΩ 

Θέση: Υπεύθυνη για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας  

Ηλ. Δ/νση:dthermaikos.kepygeias@gmail.com 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. 18-3-2015 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Θέση: Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού 

Διάρκεια θητείας:5 ετίας 

Ηλ. Δ/νση:ptrokanas@gmail.com 

Συντονιστής 

Όνομα: Καρακώστα Βικτωρία 

Θέση: Προϊσταμένη Τμήματος 

Ειδικότητα: Διοικητική Υπάλληλος 

Ηλ. Δ/νση: dthermaikos.kp@gmail.com 

     Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: 3 

Ημερομηνία Σύστασης: 18/03/2015 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 

Σύνθεση  

 

 

Τροκάνας Παναγιώτης 
Ζαριφέ Ευτυχία 
Καρακώστα Βικτωρία                   
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Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα   Χ 

Κατά πλειοψηφία   

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν      Χ 

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή   

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια   

Σε δύο        

Σε τρείς   

Σε καμία   

  

 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

Ναι                         Χ           

Οχι 

 

     Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι            X 

Οχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

Οχι    

Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2020 στο Δικτυο? 

Ναι              Χ 

΄Οχι    

Εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για την οστεοπόρωση με 
θέμα  
«Σύγχρονες αντιλήψεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της 
Οστεοπόρωσης». 
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Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Ναι  Χ 

Όχι  

 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2021? 

Ναι 

Οχι 

Αν Οχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι                      Χ 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?            νια (2015-2020) 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι        Χ  

Οχι 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 ΚΕΠ Υγείας, σε Συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ν. Μηχανιώνας 
διοργανώνοντας σημαντική εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και 
ενημέρωσης για την οστεοπόρωση το διήμερο Παρασκευή 17 Ιουλίου και 
Σάββατο  18  Ιουλίου 2020 με θέμα: «Σύγχρονες αντιλήψεις για τη 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης». 
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που 
στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών μεταναστών στην κοινωνική 
οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Λειτουργία 
κοινωνικού Φαρμακείου όπου εξυπηρετεί άτομα τα οποία έχουν 
προβλήματα υγείας και δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποβολή αιτήσεων δημοτών για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και το 
Στεγαστικό Επίδομα. . Συντονισμός και έλεγχος σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς λειτουργούς ενεργειών για τη διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών. 
Διασύνδεση των δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Λειτουργία Κέντρου 
Κοινότητας, Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών σε θέματα κοινωνικής 
αρωγής & Πρόνοιας Συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων. Στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης 
χορηγούνται στους  πολύτεκνους  και οικονομικά αδύνατους κατοίκους 
χρηματικά βοηθήματα. Υπηρεσίες Προώθησης Απασχόλησης (Ανταποκριτές 
Ο.Α.Ε.Δ). Κατά 50% μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς πληθυσμιακές 
ομάδες (πολύτεκνες-τρίτεκνες οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, Σύσταση 
Επιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων επανασύνδεσης του ηλεκτρικού 
ρεύματος. Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Φαρμακείου  και παροχή 
συσσιτίου, Εθελοντικός Συμβουλευτικός Σταθμός  στήριξης εφήβων και των 
οικογενειών τους. Διανομές προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος 
ΤΕΒΑ 

 

Η Επανομή είναι περιοχή υψηλής οικολογικής σημασίας αφού στην περιοχή 
«Φανάρι» υπάρχει ένας υδροβιότοπος έκτασης 5.500 στρεμμάτων, που 
λειτουργεί ως καταφύγιο αποδημητικών πουλιών και άλλων θηραμάτων και 
είναι πλούσιος σε χλωρίδα και πανίδα. Ο υδροβιότοπος της Επανομής είναι 
ενταγμένος στο πρόγραμμα «Natura 2000» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
επίσης και ο υδροβιότοπος Αγγελοχωρίου. 
 Ο καθορισμός και διευθέτηση της κοίτης των ρεμάτων για την προστασία 
από πλημμύρες. − Η μελέτη και εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση της 
διάβρωσης της γης και εισχώρησης της θάλασσας στην περιοχή της Ζώνης 
Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων 1 και της Παιδικής Εξοχής Αγίας Τριάδας. − 
Η εκπόνηση αναλυτικής γεωλογικής-γεωτεχνικής μελέτης στην περιοχή της 
Ζώνης Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων 1, για τον καθορισμό ειδικών 
περιορισμών και όρων δόμησης (θεμελιώσεις-τρόποι δόμησης) για την 
καλύτερη προστασία των κτιρίων. 
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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        Χ 

Οχι  

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

 

 

 

 

 

Πανελλαδική Εκστρατεία των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων σε συνεργασία με το Κεντρο Υγείας για την εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και 
ενημέρωσης για την οστεοπόρωση, για τον ετήσιο έλεγχο Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης 
Κοπράνων, Εθελοντική Αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας του Δήμου σε συνεργασία 
με το Νοσοκομείο «Αγιος Παύλος» 
 

. 
Εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για την οστεοπόρωση: «Σύγχρονες αντιλήψεις για τη 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης». 

Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού 
Εθελοντικός Συμβουλευτικός Σταθμός Εφήβων και των οικογενειών τους  
Εθελοντικός Συμβουλευτικός Σταθμός ενηλίκων λόγω covid 19 
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Εχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες? 

Ναι        Χ 

Οχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εθελοντές για τα Προγράμματα Τ.Ε.Β.Α Εθελοντικές ομάδες που μετέχουν σε δράσεις όπως η 

κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, o καθαρισµός κοινοχρήστων 

χώρων, η ανακύκλωση, η προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισµός, η παιδεία, ο αθλητισµός, 

κλπ 
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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  

 

 

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο 
Δήμο Θερμαϊκού, όπως πολιτιστικός, αθλητικός, περιβαλλοντικός, καταδυτικός, συνεδριακός, θρησκευτικός 
τουρισμός κ.λπ. Η εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 
πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων Εφαρµογή 
προγραµµάτων  εξωιδρυµατικής προστασίας και ιατροκοινωνικής προστασίας των ηλικιωµένων. - Η 
πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων ώστε να παραµείνουν 
αυτόνοµα, ισότιµα κα ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου. - Η ενηµέρωση και η συνεργασία µε το 
ευρύτερο κοινό και τους ειδικούς φορείς σχετικά µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων - 
Ίδρυση και λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. 

Η Ν. Μηχανιώνα διαθέτει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο μέσης αλιείας στην Ελλάδα. λειτουργεί εκτός από το 
λιμάνι, το αλιευτικό καταφύγιο στο Αγγελοχώρι και η ιχθυόσκαλα της Ν. Μηχανιώνας, που τέθηκε σε λειτουργία 
το 1995 και αποτελεί την σημαντικότερη εγκατάσταση υποδομής, ενώ παράλληλα μετέφερε την εμπορική 
δραστηριότητα των αλιέων από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στη Ν. Μηχανιώνα 
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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.  

 

 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά  τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα  ΠΛΑΝΗΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ατζέντα 2030. 17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

H τηλ. Γραμμή 15331  εξυπηρετεί ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (εργάσιμες μέρες), από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το 
βράδυ, τους κατοίκους στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων σχετικά με Νερό, Σκουπίδια, Πράσινο, 
Λάμπες, Οδοποιία και Κτιριακές Εγκαταστάσεις. 

 

 

− Τη μελέτη - κατασκευή αντικατάστασης παλαιών υδρευτικών δικτύων και επέκτασής τους στις εντασσόμενες 
στο σχέδιο περιοχές. − Την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Επανομής και σύνδεση με την Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) «Αινεία» της Ε.Υ.Α.Θ. στη Ν. Μηχανιώνα. 
Την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και αυτόνομης μονάδας επεξεργασίας μικρής δυναμικότητας Δ.Δ. 
Μεσημερίου. − Τη μελέτη - κατασκευή αποχετευτικού δικτύου των επεκτάσεων των οικισμών των περιοχών Α΄ 
και Β΄ κατοικίας, που θα πολεοδομηθούν και των Ζωνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΖΕΔ). 
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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   Χ   

ΟΧΙ       

Αναφέρετε δράσεις που εφαρμόζετε και αφορούν πέντε  Στόχους που θεωρείτε 

σημαντικούς για τον Δήμο σας. 

 

 

 

 

 

 

 

Μηδενική  Φτώχεια:   οι φτωχοί και ευάλωτοι, έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους 
καθώς και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες 
Καθαρό νερό –Αποχέτευση:•Να βελτιωθεί, η ποιότητα του νερού, μειώνοντας τη μόλυνση, εξαλείφοντας τη 
ρίψη αποβλήτων 
Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη :πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπείς θέσεις 
εργασίας για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες, για τους νέους ανθρώπους και τα άτομα με αναπηρίες,  
Λιγότερες ανισότητες:  κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 
αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης ή αλλού χαρακτηριστικού. 
Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί θεσμοί  τέλος στην κακοποίηση, την εκμετάλλευση, τη διακίνηση των 
παιδιών καθώς και σε όλες τις μορφές βίας και βασανιστηρίων που αυτά υφίστανται.  
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Δικτύωση 

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. 

 

 

  

Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση η πληροφορία, 

Νταίζη Παπαθανασοπούλου 
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