
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124, 

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

 

                                                                                                    

                                                                                                
                                            

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 και που αναλύσαμε σε Συναντήσεις Εργασίας και 

στο Πανελλήνιο Συνέδριο, καθώς και τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης που 

ψήφισαν τα Ηνωμένα Έθνη 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 

15-05-2021. 
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Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: Χερσονήσου 

Όνομα: Ελίζα Ιατράκη 

Θέση:  ΠΕ Ψυχολόγων – Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 

Ηλ. Δ/νση:  e.iatraki@hersonisos.gr (υπηρεσιακό) και iatrakisg@gmail.com 

(προσωπικό)  

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο: Η υπ’αριθμ. 535/2011 

απόφαση δημοτικού συμβουλίου (με αρ.πρωτ.: 1824/24-01-2012)  

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός 

Όνομα: κ. Τσαντηράκης Κωνσταντίνος  

Θέση:  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου & Πολιτικός Εκπρόσωπος για το 

ΕΔΔΥΠΠΥ    

Διάρκεια θητείας: 2 ½ έτη (αρ.απόφ. 5/2014 με αρ.πρωτ.: 24205/10-09-2014) 

Ηλ. Δ/νση: k.tsantirakis@hersonisos.gr  

Συντονιστής 

Όνομα:  

Θέση:  

Ειδικότητα:  

Ηλ. Δ/νση:  

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: 9 

Ημερομηνία Σύστασης: --- 

Αριθμός Συνεδριάσεων: --- 

Σύνθεση  

Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι Κοινωνικών Θεμάτων & Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού, 
Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας, Διευθυντές Υπηρεσιών, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

 
 

mailto:info@eddyppy.gr
mailto:dasy_pap@hotmail.com
mailto:e.iatraki@hersonisos.gr
mailto:iatrakisg@gmail.com
mailto:k.tsantirakis@hersonisos.gr


 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124, 

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

 

     Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα                     √ 

Κατά πλειοψηφία   

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν                                                 √ 

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                           √                   

Όχι                  

 

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι                  √ 

Όχι 

Αν Ναι, σε ποιες    

 

Έχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2020 στο Δίκτυο? 

Ναι                   √ 

Όχι    

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα προαγωγής και αγωγής 
υγείας. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας στη 
κοινότητα. 
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Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Ναι         √ 

Όχι               

Έχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης? 

Ναι            √  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου. 

Όχι 

Τί χρονική διάρκεια έχει? 4 έτη (2019 – 2023) 

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 

 

 

Ενίσχυση δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ),  Μίσθωση ακινήτων ως χώροι στέγασης 
Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων σε Κοκκίνι Χάνι και Σταλίδα, Μέτρα προστασίας δημόσιας 
υγείας, Προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,  Ευαισθητοποίηση τοπικού πληθυσμού 
για θέματα δημόσιας υγείας, Στατική μελέτη Ιατρείου Παιδικής Εξοχής Κοκκίνι Χάνι, Εργασίες 
αποκατάστασης βλαβών στο κτίριο Ιατρείου-Διοικητηρίου Παιδικής Εξοχής Κοκκίνι Χάνι, 
Αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων ειδικά στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, 
 Ισότιμη πρόσβαση για όλους σε υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας, Δημιουργία και Στελέχωση Δημοτικού-
Κοινωνικού Φυσιοθεραπευτηρίου. 

Ισότιμη πρόσβαση για όλους σε υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας, Υπηρεσίες και δομές στήριξης ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, Στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, 
Δημιουργία δύο νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας στο Δήμο Χερσονήσου (μία στα Μάλια και μία 
στο Λιμ. Χερσονήσου), Καλύτερος συντονισμός κοινωνικών προγραμμάτων και υπηρεσιών στην 
περιοχή του δήμου,  Εφαρμογή Προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ",  Εφαρμογή 
Προγράμματος "ΚΗΦΗ",   Μελέτη ΚΑΠΗ Επισκοπής, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό 
Φαρμακείο, Σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου για τη σχολική περίοδο 2020-
2021, Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου. 

Πολιτικές για τη χωρική ανασυγκρότηση και προώθηση πολιτικών για την προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος, Εξοικονόμηση πόρων, Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση ποιότητας ζωής. 
Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.  

Εν γένει στο δήμο η συνεργασία θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση, ως εκ τούτου υποστηρίζεται σθεναρά από 
τα στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης όπως και τους εκάστοτε πολιτικούς προϊστάμενους, ενώ διαχέεται 
οριζόντια και κάθετα σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.  
Η υλοποίηση κάθε λογής δράσης (σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται) προϋποθέτει την συνεργασία 
μεταξύ τουλάχιστον δύο υπηρεσιών του φορέα, είτε της ίδιας Δ/νσης είτε διαφορετικής, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί και να προχωρήσει η διαδικασία σε επόμενο στάδιο. Σε κάθε περίπτωση σημαντικός πυλώνας 
της Διαχείρισης ανθρώπινων πόρων του φορέα μας αποτελεί η καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος και 
ευγενούς άμιλλας.  
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Ποιά από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την 

υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε. 

 

 

Συμμετοχή της Κοινότητας 

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

είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?  

Ναι                √ 

Όχι  

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

 

 

 

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

Ναι                √ 

Όχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

 

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.  

Για την υλοποίηση παρεμβάσεων/δράσεων που αφορούν το πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις υπάρχει συνεργασία 
και συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου (αναλόγως πάντα τη φύση της δράσης).  
 

Παρατίθενται τα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου στα οποία μετέχουν πολίτες, διαμορφώνοντας τις 
τοπικές πολιτικές: 
- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: 1) Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, 2) Επιτροπή πολιτών εκπροσώπων στις εκθέσεις, 3) 
Επιτροπή πολιτών για τον τουρισμό και την τουριστική προβολή, 4) Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων, 5) 
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας. Στη σύνθεση τους συμμετέχουν πολίτες. 
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Η σύνθεση 
του Δ.Σ. είναι από εκπροσώπους συλλογικών φορέων που εδρεύουν στον Δήμο Χερσονήσου) 
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 1.Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, 2.Αναπτυξιακή Εταιρία Δήμου 
Χερσονήσου, 3.Δημοτική Επιχείρηση διαχείρισης ακτών (Στη σύνθεση των Δ.Σ. συμμετέχουν πολίτες 
σύμφωνα με τη νομοθεσία) 
- Ν.Π.Δ.Δ. 1) Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 2) Ίδρυμα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 3) Λιμενικό 
Ταμείο (Στη σύνθεση των Δ.Σ., συμμετέχουν πολίτες σύμφωνα με τη νομοθεσία). 
 

Κοινωνικο-οικοπολιτιστικό Δίκτυο, Κοινωφελής Επιχείρηση (δράσεις), Δράσεις Νεολαίας, Κέντρο Δια 
Βίου Μάθησης Δήμου Χερσονήσου.  
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Περιγράψτε την Πολιτική και τα κυριότερα προγράμματα που έχετε και 

αφορούν τον Πυλώνα ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Επιγραμματικά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΥΗΜΕΡΙΑ. 

 

1) Πρόσβαση ανασφαλίστων και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας: Λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη. Συγκέντρωση και έλεγχος/εξέταση 
αιτήσεων και δικαιολογητικών. Έλεγχος τήρησης προϋποθέσεων (ασφαλιστική ικανότητα, 
εισοδηματικά/περιουσιακά στοιχεία ανά κατηγορία αιτούντος), καταχώρηση στοιχείων στο σύστημα 
ATLAS. Έκδοση ανάλογων σχετικών αποφάσεων και πιστοποίησης ή μη της δωρεάν φαρμακευτικής 
περίθαλψης. Ωφελούμενοι: 200. 
2) Νοσηλευτική μέριμνα και φροντίδα μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ) σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Ιατρεία Δήμου 
Χερσονήσου. Δωρεάν παροχή φυσιοθεραπείας σε ηλικιωμένα άτομα στο ΚΑΠΗ (ΝΠΔΔ Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης). 
 

3) Δωρεάν πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας – 
Δωρεάν Τεστ ΠΑΠ από την 7η ΥΠΕ Κρήτης, το Κ.Υ. Καστελλίου και με την σύμπραξη των δημοτικών 
κοινωνικών υπηρεσιών. Δωρεάν εξέταση 50 γυναικών ηλικίας 20-65 ετών με την δοκιμασία Τεστ ΠΑΠ. 
4) Λειτουργία Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΠαΓΝΗ με προγραμματισμένη επίσκεψη στο δήμο σε 
μηναία βάση: ψυχιατρική εξέταση, follow-up και κατ’οίκον εξέταση σε ασθενείς με ψυχ. παθήσεις και 
δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ωφελούμενοι: 250.  
5) Ορισμός Κοινωνικών Λειτουργών στην Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων (ΟΠΑ) Δήμου Χερσονήσου 
στο Δίκτυο Παιδικής Προστασίας ΕΚΚΑ. Διενέργεια κοινωνικών ερευνών κατόπιν εισαγγελικής εντολής. 
6) Ορισμός Κοινωνικού Λειτουργού Κέντρου Κοινότητας Δ. Χερσονήσου ως πρόσωπο αναφοράς στον 
Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για την προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. 
7) Ενημερωτικές παρεμβατικές δράσεις πληθυσμού σε ιατροκοινωνικά θέματα. Συνεργασία με το 
Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Νεάπολης Λασιθίου, ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 
8) Μαζικές εθελοντικές αιμοδοσίες με την σύμπραξη τοπικών φορέων και συλλόγων καθώς και των 
δημοτικών κοινωνικών δομών. Ενίσχυση του εθελοντισμού και πνεύματος αλληλεγγύης. 
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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. 

 

 

 

Το Κ.ΟΙ.ΠΟ.ΔΙ. (κοινωνικο-οικοπολιτιστικό δίκτυο) Χερσονήσου αποτελεί το Δίκτυο των Πολιτιστικών και 
Κοινωνικών φορέων του Δήμου Χερσονήσου με σημαντική δραστηριοποίηση, σχεδιασμό και υλοποίηση 
αντίστοιχων προγραμμάτων.   

Διαδημοτική συνεργασία με Γερμανικό Δήμο Binz, με την υλοποίηση κοινωνικοπολιτιστικών δράσεων από 
στοχευμένες κοινωνικές ομάδες (μαθητές, Τρίτη Ηλικία κλπ), για την προώθηση της σύσφιξης των διμερών 
σχέσεων φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των δύο χωρών.  

-ΣΔΑΕΚ-Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, του Συμφώνου των Δημάρχων Covenant of mayors. 
- Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Χερσονήσου  (αφορά το Δημοτικό σχολείο Επισκοπής και το 
Γυμνάσιο Μαλίων). 
 
 

- Υγιής Τρίτη Ηλικία: ΚΑΠΗ: Συμβουλευτική και ψυχο-κοινωνική στήριξη. Δημιουργική απασχόληση 
ηλικιωμένων γυναικών με ήπια γνωστική εξασθένηση: στόχος η νοητική ενδυνάμωση/ενίσχυση των γνωστικών 
λειτουργιών τους με τη χρήση κατάλληλων νοητικών ασκήσεων. Διενέργεια κοινωνικών ερευνών κατόπιν σχετικής 
εισαγγελικής εντολής. Επιμορφωτικά και κοινωνικά προγράμματα. Ψυχαγωγικές δράσεις. Ομάδες αυτενέργειας με 
σκοπό την επαναδραστηριοποίηση και την κοινωνική επανένταξη των ηλικιωμένων με στόχο την ενεργοποίηση τους. 
Ομάδες ελεύθερης συζήτησης και έκφρασης: Σκοπός λειτουργίας των ομάδων αυτών είναι η συμμετοχικότητα των 
ηλικιωμένων μέσα από ένα μεγάλο φάσμα εννοιών, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα 

την άποψή τους αλλά και να ακούσουν πως όμοιοι τους, αντιμετωπίζουν τις ίδιες καταστάσεις. Διανομή τροφίμων 
κατ’οίκον. Ενημέρωση για κοινωνικο-προνοιακά θέματα και δικαιώματα πολιτών. ΚΗΦΗ: Δημιουργική 
απασχόληση ηλικιωμένων γυναικών-ωφελουμένων του ΚΗΦΗ: Κατασκευές, χειροτεχνίες, ζωγραφική, πλεκτική, 
μαγειρική, ζαχαροπλαστική με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και της έκφρασης μέσω των 
δημιουργικών δραστηριοτήτων.   
 
 

- Συνέχιση λειτουργίας της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου» (με Κωδικό ΟΠΣ 5001471 στο 
ΕΠ «Κρήτη 2014-2020»): Κοινωνική δομή υποδοχής, καταγραφής και διασύνδεσης πολιτών για κοινωνικο-
προνοιακά προγράμματα και κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Ένταξη πολιτών σε τοπικά, περιφερειακά και 
εθνικά προγράμματα. Συνεδρίες συμβουλευτικής σε ενήλικες και λήψη Κοινωνικών Ιστορικών. Συνεργασία με 
σχολεία: Ομάδες γονέων, ενημερωτικές συναντήσεις σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Δήμου Χερσονήσου.  
- Συμμετοχή Δήμου Χερσονήσου στη δράση «Ενίσχυση των Υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε 
Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών στην Περιφέρεια Κρήτης» (ΑΔΣ.316/2019) με 
προγραμματισμό πρόσληψης ενός Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή στο ΚΚ Δήμου Χερσονήσου. 
- Προνοιακή / Επιδοματική Κοινωνική Πολιτική: α) Προνοιακό πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) έτους 2020 με παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης πολιτών και νοικοκυριών σε ακραία 
φτώχεια, β) Επίδομα Στέγασης, γ) Προνοιακά-αναπηρικά επιδόματα  δ) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.  
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης (υπογραφή ως Εταίρος ενιαίου πρωτοκόλλου κοινωνικής 
σύμπραξης με Περιφέρεια Κρήτης) χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕBA/FEAD) για την προγραμματική περίοδο 2015-2020. Ωφελούμενοι: 500± (κατά Μ.Ο.) 
- Δωρεάν διανομή προϊόντων/τροφίμων σε άπορους κατοίκους -είτε εκτάκτως είτε κατά την περίοδο των 
εορτών- συνεργασία με και ευγενική χορηγία από S/Μ περιοχής και άλλους τοπικούς φορείς και συλλόγους. 
- Λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χερσονήσου με την έναρξη υλοποίησης προγράμματος Γενικής 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. 
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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        √ 

ΟΧΙ       

Αναφέρετε δράσεις που εφαρμόζετε και αφορούν πέντε Στόχους που θεωρείτε 

σημαντικούς για τον Δήμο σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ: Προνοιακή / Επιδοματική Κοινωνική Πολιτική: α) Προνοιακό πρόγραμμα 
«Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (ΕΕΕ) έτους 2020 με παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης πολιτών και 
νοικοκυριών σε ακραία φτώχεια, β) Επίδομα Στέγασης, γ) Προνοιακά-αναπηρικά επιδόματα δ) Επίδομα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και ε) Επίδομα Γέννησης. 
 
2 – ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
(ΕΠ I) του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης (υπογραφή δήμου ως Εταίρος 
ενιαίου πρωτοκόλλου κοινωνικής σύμπραξης με Περιφέρεια Κρήτης) χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕBA/FEAD) για την προγραμματική περίοδο 2015-2020. 
 
3 – ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ: Συνέχιση λειτουργίας της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Χερσονήσου» (με Κωδικό ΟΠΣ 5001471 στο ΕΠ «Κρήτη 2014-2020»): Κοινωνική δομή υποδοχής, 
καταγραφής και διασύνδεσης πολιτών για κοινωνικο-προνοιακά προγράμματα και κοινωνικές υπηρεσίες του 
δήμου. Ένταξη πολιτών σε τοπικά, περιφερειακά και εθνικά προγράμματα. Συνεδρίες συμβουλευτικής σε 
ενήλικες και λήψη Κοινωνικών Ιστορικών. Συνεργασία με σχολεία: Ομάδες γονέων, ενημερωτικές συναντήσεις 
σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Δήμου Χερσονήσου. Συμμετοχή Δήμου Χερσονήσου στη δράση 
«Ενίσχυση των Υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης 
Μεταναστών στην Περιφέρεια Κρήτης» (ΑΔΣ.316/2019) με προγραμματισμό πρόσληψης ενός 
Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή στο ΚΚ Δήμου Χερσονήσου. 
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Δικτύωση 

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

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                 

 

 

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

        Σχολιάστε η αναφέρετε ο,τιδήποτε νομίζετε ότι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για 

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

 

 

  

                                               

Με το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, με τους 
τοπικούς συλλόγους και σωματεία και με τις 4 τοπικές οργανώσεις γυναικών (ΙΡΙΔΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΕΣΤΙΑ, 
ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ) και την Ομάδα Νεολαίας Δήμου Χερσονήσου (Ο.ΝΕ.ΔΗ.Χ.). 
 
 
 
 
 

Ευχαριστούμε για την μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία μας και την υποστήριξη σε δράσεις. Ευχόμαστε να 
συνεχιστεί και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία και υλοποίηση προτάσεων.  
 
 
 
 
 
 

ΚΕΔΕ, Covenant of Mayors (Σύμφωνο των Δημάρχων), Όμορφα Χωριά Κρήτης, Covenant Capacity, 
Υποβολή Προτάσεων σε έργα MED, Interreg Ελλάδα – Κύπρος, CIVINET CY-EL (Ελλάδα-Κύπρος), 
Balkan Med, ERASMUS+, Adrion, ΕΣΠΑ πράγμα που σημαίνει συνεργασία με πολυποίκιλης φύσης εταίρους 
Ελλάδας ή αλλοδαπής, Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων με το Δήμο Binz και υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος Γερμανο-Ελληνικής ανταλλαγής νέων, του  
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ). 
Έργο 1: «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου 
Ελλάδας – Κύπρου», και ακρωνύμιο «ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg 
V-A Eλλάδα-Κύπρος 2014-2020.   
Έργο 2: Enhance capacity for integrated transport and mobility services and multimodality in the Adriatic-
Ionian area - Ακρωνύμιο: SMILE (μτφρ) Ενίσχυση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών 
και κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου,  Adriatic-Ionian Programme 
INTERREG V-B Transnational 2014-2020. 
Έργο 3: Βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων υπογείων υδάτων και μείωση της ρύπανσης μέσω καινοτόμου 
διακυβέρνησης σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» με ακρωνύμιο «Sustain-COAST» στο πλαίσιο της Δράσης 
Εθνικής Εμβέλειας: «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the 
Mediterranean Area). 
Έργο 4:. REBUS - Renovation for Energy Efficient Buildings, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 
Interreg 2014-2020 ως regional stakeholder της Περιφέρειας Κρήτης εταίρου του έργου, με αντικείμενο τη 
διάχυση γνώσεων γύρω από τα βήματα ενεργειακής ανακαίνισης του δημόσιου κτιριακού αποθέματος 
Έργο 5:. SHERPA -Shared Knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg med 2014-2020 με αντικείμενο την Ανταλλαγή εμπειριών 
για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων από Δημόσιες Αρχές. 
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