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ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Ελληνικού 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 2021 ήταν η 3η 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 2021 ήταν επίσης η 2η  Χρονιά της πανδημίας covid- 19 και η Υγεία συνεχίζει να 

βρίσκεται 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 1-1-2021 έως 31-12-2021 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά 

μέχρι τις 28-02-2022 στο info@eddyppy.gr με κοινοποίηση στο  

dasy_pap@hotmail.com . 
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Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: Αγίας Βαρβάρας 

Όνομα: Αθανασία Μυγδάκη 

Θέση: Υπεύθυνη Συντονίστρια 

Ηλ. Δ/νση: amygdaki@agiavarvara.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. ΑΑ60/ 13/4/2011 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Ξανθόπουλος Παναγιώτης  

Θέση: Δημοτικός Σύμβουλος 

Διάρκεια θητείας: 4 έτη 

Ηλ. Δ/νση: panxanthopoulos@gmail.com 

Συντονιστής 

Όνομα: Αθανασία Μυγδάκη 

Θέση: Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας 

Ειδικότητα: Κοινωνική Λειτουργός 

Ηλ. Δ/νση: amygdaki@agiavarvara.gr 

     Συντονιστική Επιτροπή  

Αριθμός Μελών:  

Ημερομηνία Σύστασης: 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 

Σύνθεση  

 

 

Δεν έχουμε συντονιστική επιτροπή στο Δήμο μας  
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Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο με την απόφαση 

δημοτικού συμβουλίου με αριθμό 60/2011 που αφορά στην έγκριση συμμετοχής του 

Δήμου στο νέο Εθνικό Διαδημοτικό  Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας και στην 

έγκριση του καταστατικού του.  

Ομόφωνα  

Κατά πλειοψηφία   ναι 

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν       

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή   

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια   

Σε δύο 

Σε τρείς              χ 

Σε καμία   

 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

Ναι                                   χ 

Οχι 

 

     Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι                    χ 

Οχι 
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Αν Ναι, σε ποιές    

 

 

 

 

 

 

Οχι    

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

Ναι                     χ 

΄Οχι    

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Ναι 

Οχι               χ 

 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2022? 

Ναι         χ 

 

Οχι 

Αν Οχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι     χ 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει? 4 έτη 

Αγωγή υγείας για παιδιά  από το Α ώς το Ω  
Διαδικτυακές Ομιλίες: Πρόγραμμα  Αγωγή Υγείας : Εξαρτήσεις: 
Ναρκωτικά, Αλκοολ, Ατυχήματα, Παχυσαρκία,Σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα μν οσηματα, εμβολιασμός εφήβων, 
Διαδραστικό webinar "Φυσική άσκηση και υγεία" 
Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα "Παιδιά και θάλασσα. Μέτρα 
πρόληψης και προστασίας" 
Διαδικτυακή ομιλία "Πανελλήνιες εξετάσεις" 
Διανομή ενημερωτικού υλικού για τον εμβολιασμό  
 Διαδικτυακή Ομιλία : Covid-19 & Eμβολιασμός, 
Πρόληψη Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής Υπερηχογράφημα 
Κοιλιακής Αορτής 
Πρόγραμμα εκπαίδευσης Πρώτες βοήθειες και ΚΑΡΠΑ  
Πρόληψη καρκίνου παχέος εντέρου: εξετάσεις αιμοσφαιρίνης  
Πρόληψη καρκίνου του μαστού: ψηφιακή μαστογραφία 
Πρόληψη Οστεοπόρωσης: Μέτρηση οστικής πυκνότητας 
Πρόληψη κατάθλιψης Εκτίμηση κατάθλιψης  με κλίμακα κατά 
W.K.ZUNG, 
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι χ 

Οχι 

Αν Ναι ποιές? 

 

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 

 

 

 

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  

Όσες έχουν αναφερθεί παραπάνω για όλες τις ηλικίες 

Δράσεις κοινωνικής προστασίας για παιδιά, εφήβους, ευάλωτες 
ομάδες, ηλικιωμένους 

Όσα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από την Τεχνική υπηρεσία για 
τις παιδικές χαρές, την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων και την 
κτιριακή μετατροπή των δημοτικών κτιρίων για την προσβασιμότητα 
των ΑΜΕΑ 

Όλα τα προγράμματα και οι υπηρεσίες του ΚΕΠ Υγείας υλοποιούνται σε συνεργασία με το 
ΕΔΔΥΠΠΥ τους τοπικούς φορείς καθώς και παρόχους υγείας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
(νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας , ιδιωτικά ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα.  

Υλοποιούμε δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας του προγράμματος Υγιείς πόλεις  
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Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

 

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

Ναι χ 

Οχι 

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.  

 

Ο Προγραμματισμός των δράσεων περιλαμβάνει τη διαδικασία της διαβούλευσης με τους 
πολίτες και τους φορείς. Επίσης ο δήμος συνεργάζεται με εθελοντικές οργανώσεις και φυσικά 
πρόσωπα 

Εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σε δράσεις πολιτικής προστασίας, υποστήριξης 
ευάλωτων ομάδων, προστασίας του περιβάλλοντος και των αδέσποτων ζώων. 
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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  

 

 

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 

Προβλέπονται δράσεις κοινωνικής προστασίας και προαγωγής δημόσιας υγείας καθώς και 
υποστήριξης ευάλωτων ομάδων 

Έργα ανάπλασης του περιβάλλοντος 

Όλα τα έργα του δήμου τεχνικά και κοινωνικά αποσκοπούν στην κοινωνική ευημερία 

Όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τα προγράμματα προαγωγής υγείας δημοσιοποιούνται ευρέως με 
σκοπό τη συμμετοχή των πολιτών 

Οι δραστηριότητες κοινωνικής πολιτικής, πολιτισμού, αθλητισμού και εθελοντικής δράσης συμβάλουν 
στην Ειρήνη 

Έχουν αναπτυχθεί δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος: ανακύκλωση, καθαρισμός κοινοχρήστων 
χώρων με τη συμμετοχή εθελοντών. 
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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. 

 

 

 

Δικτύωση 

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

 

              

 

Δράσεις για την Υγεία, την αντιμετώπιση της φτώχειας, την προστασία του περιβάλλοντος 
 
 
 
 

Συμμετέχει στο Δίκτυο Αμφικτυονία 
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 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 

Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 

Πόλεων, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά 

Δίκτυα                                          

 

Υπάρχει συνεργασία με τις ΜΚΟ που ασχολούνται με τα θέματα παιδικής προστασίας. 
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