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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 μεκάθε 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:Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 

Όνομα:ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΛΙΚΗ 

Θέση:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ &ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Ηλ. Δ/νση:iatria.dpf@palaiofaliro.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.  

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Θέση: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝ.ΑΡΩΓΗΣ &ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Διάρκεια θητείας:2 ΕΤΗ 

Ηλ. Δ/νση: antidimarxos.pronoias@palaiofaliro.gr 

 

 

Συντονιστής ΕΔΔΥΠΠΥ 

Όνομα:ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΛΙΚΗ 

Θέση: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 

Ειδικότητα:ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

Ηλ. Δ/νση:iatria.dpf@palaiofaliro.gr 

     Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών:  

Ημερομηνία Σύστασης: 
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Αριθμός Συνεδριάσεων: 

Σύνθεση  

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα    

Κατά πλειοψηφία   απ.99/2011 

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν      υπέρ 28 κατά 4 

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                                    

Οχι 

 

     Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

Οχι    

 

Διαδικτυακά σεμινάρια και δράσεις όπως για την κατάθλιψη,  δράσεις για 
παιδιά μύθοι και αλήθειες για τα αντιβιοτικά.,για την άνοια 
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Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2020  στο Δικτυο? 

Ναι 

΄Οχι    

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Ναι 

Οχι 

 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2021? 

Ναι 

Οχι 

Αν Οχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει? Εως τέλους 2023 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι 

 

Αν Ναι ποιές? 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

 Προγράμματα πρόληψης σε 7 νοσήματα καρκίνου, πρόληψη 
παιδιατρικών οδοντιατρικών νοσημάτων, πρόληψη μαθησιακών 
δυσκολιών για μαθητές, αιμοδοσία, ψυχολογική υποστήριξη, 
διαβητολογικόε έλεγχος, έλεγχος σκελετικής υγείας, φυσιοθεραπεία σε 
μέλη των ΚΑΠΗ. 

Για αστέγους και ευπαθείς ομάδες 
προγράμματα,επιδόματα,κοιν,κουζίνα-
παντοπωλείο,φαρμακευτική στήριξη, 
πρόγραμμα <<μένουμε στο σπίτι>>λόγω 
covid,ψυχο-κοινωνική στήριξη 
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1.       Καθαρισμός παραλίας 
 
 

  
  
 
 

Περιλαμβάνει δράσεις για το περιβάλλον: Αν ναι; Ποιές είναι: 
 
  
  
  
 
        ... 1.       Καθαρισμός παραλίας 

2.       Καθαρισμός βυθού σε συνεργασία με εθελοντική ομάδα 

3.       Δενροφυτεύσεις σε συνεργασία με εθελοντική ομάδα 

4.       Εμπλουτισμός παρόδιας βλάστησης και νησίδων και πάρκων 

5.       Επεμβάσεις πρόληψης και περιορισμού εντομολογικών προσβολών της φυτικής βλάστησης 

6.       Καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικοπέδων 

7.       Απομάκρυνση οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής 

8.       Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων σκαφών 

9.       Καθαρισμός διαμερισμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας 

10.   Καθαρισμός κατεδάφιση και απομάκρυνση μπαζών στο Μπάτη 

11.   Κτηνιατρική περίθαλψη και σίτιση αδέσποτων ζώων 

12.   Απεντόμωση μυοκτονία κοινόχρηστων χώρων 

13.   Κατασκευή και τοποθέτηση οικίσκων για σίτιση αδέσποτων γατών 

14.   Υιοθεσίες αδεσποτων ζώων 

15.   Εφαρμογές προνυμφοκτονίας κουνουπιών στο ρέμα Πικροδάφνης, στα φρεάτια ομβρίων και 

στο νεκροταφείο 

16.   Εφαρμογές απολύμανσης λόγω covid-19, σε σχολεία και εσωτερικούς δημοτικούς χώρους 

17.   Εφαρμογές απολύμανσης σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους 

18.   Διαχείριση σύμμεικτων στ 

22.   Συντήρηση Πρασίνου κοινόχρηστων χώρων 

ερεών αποβλήτων 

19.   Διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων αποβλήτων (υλικά συσκευασίας, ηλεκτρικές συσκευές, 

μπαταρίες, ελαστικά, απόβλητα εκσκαφών κατεδαφίσεων και κατασκευών) 

20.   Ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων βιοαποβλήτων 

21.   Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης κοινού για τη χρήση του καφέ κάδου 
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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 

Οχι  

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

 

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

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

Συνεργασία με περιφέρεια, με Κέντρο Υγείας Καλλιθέας και Π.Φαλήρου, με το κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Αθηναίων, με τα ΚΑΠΗ, Βιοιατρική Νέας Σμύρνης 

Τα περισσότερα πραγματοποιούνται από τους συντονιστές. 

Ως σύλλογοι, ως φορείς  και ατομικά. Επίσης και από το μητρώο εθελοντών του δήμου. 

Σε δράσεις που αφορούν πολιτισμό, αθλητισμό, υγεία,περιβάλλον. 
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7η Φάση- Πολιτική των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. 

Σύμφωνο Κοπεγχάγης- 6 Πυλώνες Πολιτικής 

Το 2020 είναι το δεύτερο 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). 

 

 

, 
 

<<Μένουμε στο σπίτι>> λόγω covid , κοινωνικό παντοπωλείο-κοινωνική κουζίνα, παροχή φαρμάκων σε 
ευπαθή κοινωνικές ομάδες, προγράμματα με τα ΚΑΠΗ, πρόγραμμα πρόληψης άνοιας , Αιμοδοσία 
Λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδοτών, street work αστέγων. 
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ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ . Περιγράψτε την Πολιτική και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που αναπτύσσετε και προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα 

ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ  

Πάρκα, παιδική χαρά ΑΜΕΑ, ράμπες, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, εξωραϊσμός 

 

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 

Οικονομική ανάπτυξη, παραλιακό μέτωπο, ανάπτυξη τουρισμού, δραστηριότητες ΚΑΠΗ,  
 

Εθελοντισμός. Επιτροπές πολιτών, , επιτροπή ισότητας φύλων, συνεργασία με διάφορους φορείς, συλλόγους, 
συμμετοχή πολιτών στις πολιτικές αποφάσεις ,καθώς και στη λήψη αποφάσεων. 
 
 

Μετάδοση Φλόγα αγάπης με την οργάνωση λαμπαδηδρομίας εθελοντών αιμοδοτών, προγράμματα που έχουν 
σχέση με τη βία, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους συλλόγους,, δράσεις για την ισότητα. 
 

Δράσεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, κομποστοποίηση, απολυμάνσεις χώρων λόγω πανδημίας, 
καθαρισμός αιγιαλού, χημική εποπτεία, ανάπτυξη υδάτινου ορίζοντα. 
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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      

Αναφέρετε δράσεις που εφαρμόζετε και αφορούν πέντε  Στόχους που θεωρείτε 

σημαντικούς για τον Δήμο σας. 

 

 

 

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

 

              

 

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

                                                                                                                                                                  

 
1.Στην καλή υγεία και ευημερία με δράσεις πρόληψης, 2.Στην κοινωνική πολιτική για την μηδενική-μείωση 
της φτώχειας και πείνας με το κοινωνικό συσσίτιο και παντοπωλείο και επιδόματα,3. ζωή στο νερό με 
καθαρισμό αιγιαλού 4.στη στεριά με διαμόρφωση πάρκων και πρασίνου 5.Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. 
Δημιουργούμε ασφαλή, προσαρμοστική βιώσιμη πόλη, χωρίς αποκλεισμούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΓΡΟΥ: Το Δίκτυο των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων της Λ. Συγγρού και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018, με στόχο την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ 
των μελών του και την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών, που θα ενισχύουν την τοπική κοινωνία και θα 
προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, με κινητήριο μοχλό τον πολιτισμό και τη δημιουργική οικονομία. 
2. ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ: κύριος στόχος του δικτύου είναι η διαβίωση των λαών της 
Μεσογείου σε περιβάλλον διαρκούς ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικά αποτελεσματικής, 
κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης, με συνοχή και ασφάλεια των περιοχών τους 
 
 
 
 
 

Συνεργάστηκε με τη ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ  για οδοντιατρική εξέταση παιδιών καθώς και 
με τη ΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΛΠΙΔΑ για λογοθεραπεία και πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών των 
μαθητών.Συνεργασία με το ΑΛΜΑ, με το Σ.Κ.Ε.Π., με special Olympics και με τους παραγωγούς χωρίς 
μεσάζοντες, με εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με Όμιλο Βιοιατρικής Νέας Σμύρνης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124, 

ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888,  φαξ  2106105641, email: info@eddyppy.gr    dasy_pap@hotmail.com, 

 

 

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

        Σχολιάστε ή αναφέρετε οτιδήποτε νομίζετε ό,τι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για 

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

 

 

  

Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση η πληροφορία, 

 

Νταίζη Παπαθανασοπούλου 

Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις  στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
του Π.Ο.Υ 
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Δίκτυα Υγιών Πόλεων. 
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