
 

                                                                                                    

                                                                                                  
                                          

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

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 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 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. 

Το 2021 ήταν επίσης η 2η χρονιά της πανδημίας covid-19  και η υγεία συνεχίζει να 

βρίσκεται εκ των πραγμάτων στην πρώτη θέση της Ατζέντας μας όλων μας .Οι Δήμοι 

εκλήθησαν να υποστηρίξουν του πολίτες με κάθε δυνατό τρόπο και πολλές νέες 

πολιτικές ξεκίνησαν. 

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       

 

 

 

 



 

 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: Αρταίων  

Όνομα: Καλλιόπη Τσεκούρα  

Θέση: Υπάλληλος στο τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού Ηλ. Δ/νση: 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. 05-11-2012 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Δημήτριος Ευάγγελου  

Θέση: Αντιδήμαρχος 

Διάρκεια θητείας: 2-112021 εως  30-11-2022 

Ηλ. Δ/νση: dimevaggelou@gmail.com 

Συντονιστής 

Όνομα: Καλλιόπη Τσεκούρα 

Θέση: Υπάλληλος  

Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστων Η/Υ 

Ηλ. Δ/νση: tsekourapopi@arta.gr 

     Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών:  

Ημερομηνία Σύστασης: 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 

Σύνθεση  

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Δεν έχει συσταθεί 
 



 

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                                    

Οχι 

 

     Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

Οχι    

Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2021 στο Δίκτυο? 

Ναι 

΄Οχι    

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Ναι 

Οχι 

 



 

 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2022? 

Ναι 

Οχι 

Αν Οχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?  5 ετη 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι 

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 

 

 

 

ΚΕΠ Υγείας,  Κέντρο για τη νόσο ALZHEIMER, Κοινωνικό Φαρμακείο, 
Ιατρείο, Φυσικοθεραπευτήριο, Δωρεάν rapid test για  covid-19 
 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Σίτισης, Δημοτικό Λαχανόκηπο, Τράπεζα 
γης, Τράπεζα χρόνου, Συμβουλευτικό  Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών 
Θυμάτων Βίας, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ, νέοι Παιδικοί, 

Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων, πολιτική προστασία, 
διαχείριση στερεών αποβλήτων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και 
δημοσίων χώρων, εξοικονόμηση ενέργειας , Πολεοδομικός και 
χωροταξικός σχεδιασμός, διαχείριση κυκλοφορίας , προσπελασιμότητας 

Δράσεις δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για κοινωνικά θέματα, προμήθειες  
και εργασίες για τις κοινωνικές δομές, σε συνεργασία με  τη Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών 
 
Έλεγχος προσβασιμότητας στις υπηρεσίες του Δήμου, έλεγχος κατοικιών (πλημμυροπαθών, ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων ) σε συνεργασία με την Δ/νση των Τεχνικών υπηρεσίων 
 



 

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  

 

 

 

 

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.  

 

«Δημοτική ομάδα υπαίθρου» για την ανασυγκρότηση της τοπικής αγροτικής ανάπτυξης και για την 
ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, «Δημοτική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών» (ΔΟΑΚ), 
«Ομάδα εργασίας για την κοινωνική ένταξη και αφομοίωση των ΡΟΜΑ» , «ΧΑΡΤΑ & Μητρώο 
Εθελοντών» . 

Let’ s do it» για τον καθαρισμό παραλιών και άλλων κοινοχρήστων χώρων,  Ημιμαραθώνιος « Ο Δρόμος 
του Γιοφυριού», «Γιορτή Πορτοκαλιού, μανταρινιού, ακτινιδίου & ελιάς», «Βυζαντινή Άρτα» εκδηλώσεις  
κατά την Μεγάλη Εβδομάδα 
 
 



 

 

 

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.  

 

Συμβουλευτικό Κέντρο κατά της Βίας των Γυναικών, Κοινωνικό Παντοπωλείο-Δομή Σίτισης, Κοινωνικό 
Φαρμακείο, Κέντρο Κοινότητας 
 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

 

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.  

Εχετε 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

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. 

 

 

  

                                    Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού 
Παιδείας & Δία Βίου Μάθησης 

 
 

Ευαγγέλου Δημήτριος  
 

                                               

 

 
Μετέχει στο  Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών καθώς και σε δίκτυα πόλεων (αδελφοποιήσεις) : Λεύκαρα 
(Κύπρος), Δήμος Διδυμότειχου ,Σιντέρνο (Νότια Ιταλία) 
 

 
Συνεργάζεται με Αθλητικούς και Πολιτιστικούς συλλόγους, τον Ερυθρό σταυρό, την Εταιρεία Εθελοντισμού 
Αρτινών Γυναικών, τον Ιατρικό Σύλλογο Άρτας 
 

 
 
 


