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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.  
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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 . 

 

 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: Θέρμης  

Όνομα: Παπανίκου Μαγδαληνή 

Θέση: Δ.Ε.  Διοικητικός. ΚΕ.Π. Υγείας Δήμου Θέρμης 

Ηλ. Δ/νση: kep.ygeias@thermi.gov.gr 

                   makaitez@hotmail.com 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.  

Με την υπ’ αριθμ. 11/27-04-2011 συνεδρίαση και τον Αριθμ. Απόφαση 182/2011 του Δημοτικού 

Συμβουλίου Θέρμης αποφάσισε  την ένταξή του στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – 

Προαγωγής Υγείας. 
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Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Τιτέλης Κωνσταντίνος  

Θέση: Δημοτικός Σύμβουλος- Ιατρός 

Διάρκεια θητείας: 5 έτη 

Ηλ. Δ/νση:kotiteli@otenet.gr 

Συντονιστής 

Όνομα: Παπανίκου Μαγδαληνή  

Θέση: Διοικητικός ΚΕ.Π. Υγείας Δήμου Θέρμης 

Ειδικότητα:  Δ.Ε. Διοικητικός 

Ηλ. Δ/νση:  makaitez@hotmail.com 

                     kep.ygeias@thermi.gov.gr 

     Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών:  

Ημερομηνία Σύστασης: 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 

Σύνθεση  

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα    

Κατά πλειοψηφία    Χ 
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Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν      Οι περισσότεροι 

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή   

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια   

Σε δύο                 Χ 

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                  Χ 

      Οχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

 

•  Συμμετοχή της συντονίστριας του προγράμματος“ Υγιείς Πόλεις ” στην εκδήλωση του 

ΕΔΔΥΠΠΥ  στην Δ.Ε.Θ. 17-9-21  

• Εκπαίδευση στο λογισμικό για την λειτουργία του ΚΕ.Π. Υγείας  

22-9-21  
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•  Συμμετοχή της συντονίστριας του προγράμματος “Υγιείς Πόλεις” στην καμπάνια 

ενημέρωσης για τα εμβόλια με το ΕΔΔΥΠΠΥ και την Ελληνική Εταιρεία 

Χημειοθεραπείας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών: covid-19 & Εμβολιασμός . οι 

Πολίτες ρωτούν ..οι Εδικοί Ιατροί απαντούν. 3-11-21 

• Συμμετοχή της συντονίστριας του προγράμματος “Υγιείς Πόλεις” στο 17ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. με θέμα: 

Covid-19 & Κλιματική Αλλαγή, Γνώση Στρατηγική και Αποτελεσματικότητα στη νέα 

εποχή, που πραγματοποιήθηκε υβριδικά 11 & 12 Νοεμβρίου 2021 στα Λαγκάδια του 

Δήμου Γορτυνίας.  Ο Δήμος Θέρμης τιμήθηκε με το Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς 

για την Πρόληψη Υγείας μέσα από την θεσμοθέτηση των ΚΕ.Π. Υγείας, καθώς η 

πρόληψη υγείας είναι η πρώτη προτεραιότητα στον Δήμο μας. 

• Συμμετοχή της συντονίστριας του προγράμματος “Υγιείς Πόλεις” στην διαδικτυακή 

ημερίδα που έκανε το ΚΕ.Π. Υγείας Σκύδρας  Ενδοοικογενειακή και έκφυλη βία στις 

21-11-21. 

•  Συμμετοχή της συντονίστριας του προγράμματος “Υγιείς Πόλεις” στην ημερίδα για 

Άτομα με αναπηρία 10 Δεκεμβρίου 2021.   

• Καταβολή ετήσιας συνδρομής Δήμου Θέρμης στο δίκτυο για το έτος 2021  .  

• Λειτουργία ΚΕ.Π. Υγείας και αποστολή  ετήσιας απολογιστικής φόρμας με τις δράσεις 

του ΚΕ.Π Υγείας Δήμου Θέρμης για το έτος 2021.  

• Καταβολή ετήσιας συνδρομής 2021 για το ΚΕ.Π. Υγείας. 

• Προώθηση σε όλα τα σχολεία και στους Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του 

Δήμου μας και πρόσκληση για παρακολούθηση  του Προγράμματος «Από το Α έως 

το Ω: Μία Ακαδημία για Γονείς» υπό την Αιγίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ.  

 

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

Ναι                      Χ 

΄Οχι    

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

mailto:info@eddyppy.gr
mailto:dasy_pap@hotmail.com


 

 

 

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

Τηλ. 2108067888,  email: INFO@EDDYPPY.GR    DASY_PAP@HOTMAIL.COM, 

 

Ναι 

Οχι                 X 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2022? 

Ναι                  

Οχι                   Χ 

Αν Οχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι                                Χ 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?    2020-2023 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι                                 Χ 

Οχι 

Αν Ναι ποιές? 

 

• Συνεργασία με το Ελληνικό  Διαδημοτικό  Δίκτυο Υγιών Πόλεων ΕΔΔΥΠΠΥ και 
συμμετοχή στις δράσεις του. 

•  Συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Θέρμης και υλοποίηση  του Προγράμματος  
Περιφερειακών Ιατρείων σε κοινότητες : Βασιλικών Σουρωτής Πλαγιάρι, Τρίλοφο, 
Αγία Παρασκευή ,Μεσημέρι,Λιβάδι, Νέο Ρύσιο, Καρδία, Περιστερά  μία ή δύο φορές 
την εβδομάδα σε κάθε κοινότητα.  

• Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού δημιουργήθηκε από το Δήμο 
Θέρμης Κέντρο Διαχείρισης Covid-19 και λειτουργία πενταψήφιου αριθμού 15114 για 
την εξυπηρέτηση των πολιτών.   Κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι υπάλληλοι του 
Δήμου Θέρμης έχουν υποβληθεί σε δωρεάν rapid-tests τα οποία διενεργούνται από 
τον ΕΟΔΥ, αλλά και μοριακά tests( 1827)  τα οποία διενεργούνται από το Ινστιτούτο 
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Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ). Κάθε εβδομάδα γίνεται απολύμανση σε όλα τα κτίρια του 
Δήμου και κάθε δύο εβδομάδες σε όλα τα σχολεία του Δήμου Θέρμης, εκτός βέβαια 
ειδικών περιπτώσεων, που έγιναν απολυμάνσεις σε χώρους με κρούσματα (πάνω 
από 200 απολυμάνσεις)  

• Διεξαγωγή rapid test από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ και στις 14 Κοινότητες του 
Δήμου. Με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, που άρχισαν να δημοσιοποιούνται επίσημα 
από τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2021, το τελευταίο τρίμηνο του 2021 
παραγματοποιήθηκαν 5473 rapid test.  

1. Εξυπηρέτηση των δημοτών Θέρμης, αλλά και όλων των πολιτών για παροχή 
πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την καραντίνα, τις στενές επαφές, τη 
διαχείριση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, τον εμβολιασμό και σε κάθε τι σχετικό με 
τον SARS-Cov-2  

• Εκστρατεία εμβολιασμού συμμετέχοντας σε ημερίδες του Δικτύου και ενημέρωση για 
τον εμβολιασμό και την μεγάλη σημασία στην ζωή των ανθρώπων. 

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα εμβολιασμό κατ οίκον.  

• Ίδρυση και λειτουργία ΚΕ.Π. Υγείας (Κέντρου Πρόληψης ) σε συνεργασία με το 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ΕΔΔΥΠΠΥ 

• Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου για δωρεάν παροχή φαρμάκων 
,παραφαρμακευτικών σκευασμάτων και υγειονομικού υλικού σε ευπαθείς  κοινωνικές  
ομάδες του Δήμου μας. Έγιναν 2 Αιμοδοσίες για το έτος 2021( 21 Μαρτίου και 24 
Οκτωβρίου ) σε συνεργασία με το  Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος . Συνεργασία με GIVMED 
μέσω της οποίας ανταλλάσσουμε φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό με άλλα 
Κοινωνικά Φαρμακεία και διάφορους φορείς.  

• Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών. 
 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

 

Αν Ναι ποιές? 

• Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας  

• Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου ( πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Συνεργασία με επιχειρήσεις 

του Δήμου, Σχολεία, Μ.Κ.Ο, SosialPlate κ.α.) 

• Λειτουργία ΚΕ.Π. Υγείας ( Κέντρου Πρόληψης) 

• Κοινωνικό Φαρμακείο  

• Λειτουργία Κ.Α.Π.Η.  ( 15) 

• Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (4 εξυπηρετούνται 329 πολίτες ) 

• Πρόγραμμα Κλίκ  Ζωής(149 πολίτες ) 
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• Αντιμετώπιση της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης με τη λειτουργία γραφείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

•  Λειτουργία  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) 

φιλοξενεί  39 παιδιά.  

•  Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα  για άτομα με Αναπηρία. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και 

καλύπτει χρονική περίοδο δύο (2) εβδομάδων. 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές? 

 

• Βελτίωση ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή 

• Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα ( ποδηλατόδρομοι,πεζοδρόμια προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ, 

άτομα με προβλήματα όρασης κ.α ) . 

• Πρόγραμμα οικιακής  Κομποστοποίησης. ( 470 κάδοι)  

• Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων. 

• Υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων με έμφαση στην μείωση των 

αστικών απορριμμάτων και στην ανακύκλωση .(χρήση ειδικών κάδων ανακύκλωσης για 

χαρτί ,γυαλί,αλουμίνιο,πλαστικό,ρούχα κ.α.)  

• Ανάδειξη και αξιοποίηση δημοτικών δασικών εκτάσεων. 

• Σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί το Φράγμα της Θέρμης που αποτελεί εκτός από τόπο 

αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής και σημείο προστασίας και ανάδειξης του 

φυσικού περιβάλλοντος.  

• Σχέδιο Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος,καθαριότητα  και τοποθέτηση υπόγειων 

κάδων σκουπιδιών. 

• Δημιουργία ανάπλασης χώρων πρασίνου και συντήρηση των υπαρχόντων  (πάνω από 

60 χώροι )  

• Αποδοτική και οικονομική χρήση ενέργειας. 

• Λειτουργεί στο Δήμο Θέρμης το πρώτο Ενεργειακά Αυτόνομο Θερμοκήπιο με 

φωτοβολταϊκά νέας γενιάς και όταν υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες ως καύσιμο                              
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χρησιμοποιεί δευτερογενή υλικά, όπως χρησιμοποιημένα λάδια ,στο πλαίσιο της κυκλικής 

οικονομίας. 

• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. 

• Κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ 172 θέσεων  στην πλατεία της Θέρμης. 

 

      Διατομεακή Συνεργασία 

Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία  

περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε 

• Συνεργασία του ΚΕ.Π. Υγείας με το Κέντρο covid-19 του Δήμου Θέρμης καταγραφή  
κρουσμάτων  που αφορούν τα σχολεία και τις υπηρεσίες του Δήμου μας ..εμβολιασμό 
κατ οίκον ..απορίες σχετικά με τον εμβολιασμό ..που γίνονται rapid test ..και πολλές 
απορίες των δημοτών  σε θέματα υγείας. 

• Συνεργασία Πολιτικής Προστασίας με φορείς του Δήμου για διάφορες Δράσεις. 

• Το Τμήμα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης της έχει διατομεακή συνεργασία με τις  
Σχολικές Επιτροπές και την  Α΄ & Β΄ βάθμια Εκπαίδευση.  

• Η Διεύθυνση Αθλητισμού & Πολιτισμού: έχει διατομεακή συνεργασία με Πολιτιστικούς 
Συλλόγους, Συλλόγους Γυναικών, Αθλητικά Σωματεία κ. α. 

• Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας έχει διατομεακή 
συνεργασία με Πολιτική Προστασία,  Εθελοντικές Οργανώσεις. 

• Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής  συνεργάζεται εντός δήμου με 
τις διοικητικές, οικονομικές και υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου.    

• Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκτός δήμου  αναπτύσσει 
συνεργασία με ΕΛΕΠΑΠ, ΟΠΕΚΑ, ΕΦΚΑ, ΚΕΠΑ, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΑΡΓΩ 
Συμβουλευτικά Κέντρα & Καταφύγια  Γυναικών,Ελληνικό  Κέντρο  Ψυχικής  Υγείας, 
Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση  Αλλοδαπών & 
Μετανάστευσης ΑΝ. Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ & ΟΑΕΔ  ΑΜΕΑ, ΔΟΥ , ΕΘΝΙΚΌ Κέντρο 
Αλληλεγγύης, Εκκλησία, Μ.Κ.Ο ( Άρσις, Γιατροί του Κόσμου Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός,Νέα ελπίδα Θεσσαλονίκης,Άλμα Ζωής, Alzheimer-hellas κ.α.), 6) ΠΕΔΥ, 7) 
EΟΠΠΥ, 8) Νοσοκομεία του ΕΣΥ,Κέντρο Υγείας Θέρμης,ΕΔΔΥΠΠΥ, Ιατρικό Σύλλογο  
Θεσ/νικης κ.α  
 

 

Ποιά από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την 

υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε. 

 

 

Συμμετοχή της Κοινότητας 
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΄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 

• Στο Δήμο Θέρμης λειτουργεί Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την 
Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής  Προστασίας ΔΥΟΠΠ η οποία 
αποσκοπεί στην προώθηση του εθελοντισμού στο πλαίσιο της ορθολογικής 
διαχείρισης φυσικών καταστροφών. 

• Συμμετοχή σε Αναδάσωση και καθαρισμό περιοχών του Δήμου μας. 

• Συμμετοχή σε  Αιμοδοσίες. 

• Επιτροπή Διαβούλευσης. 

• Πολιτικές που αφορούν τον Πολιτισμό & Αθλητισμό. 

•  Το Συμβούλιο Νέων οργανώνει Διαδικτυακές εκδηλώσεις με θέματα όπως αδέσποτα, 
την σημασία της πολιτικής προστασίας, την ελληνική επανάσταση, το bulling και την 
επίδραση της πανδημίας στην ψυχολογία των νέων κ.α. 

 

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

Ναι                   Χ 

Οχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

• Εθελοντισμός, 

• Αθλητισμός 

• Δράσεις Πολιτιστικών Κέντρων   

• Δράσεις Πολιτιστικών Συλλόγων 

• Διαβούλευση σε διάφορες θεματικές ενότητες.  

• Θέρμης Δρώμενα 

 

 

 

7η Φάση- Πολιτική των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. 

Σύμφωνο Κοπεγχάγης- 6 Πυλώνες Πολιτικής 
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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). 

 

Υγιή πρώτα χρόνια 

Ο Δήμος Θέρμης λειτουργεί : 

• Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και έχει την εποπτεία τόσο των δημόσιων όσο και των 

ιδιωτικών.  

• Προγραμμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ 

• Κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑΜΕΑ 
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• Λειτουργία Δημοτικών Βιβλιοθηκών ( 6 και υποστηρίζει άλλες 2) 

• Λειτουργία Πολιτιστικών Κέντρων (11). 

• Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 

• Κατασκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 

• Υποστήριξη λειτουργίας των Νηπιαγωγείων (34) , Σχολείων Πρωτοβάθμιας (21) και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (5 Λύκεια, 7 Γυμνάσια ) 

• Κατασκευή και συντήρηση χώρων αναψυχής και αγωγής (π.χ. πάρκα, παιδικές χαρές και 

πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής)  

    Υγιείς ηλικιωμένους 

Ο Δήμος Θέρμης λειτουργεί : 

• Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων- ΚΑΠΗ έξι (6)  

• Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι τέσσερα (4)  

• Προγράμματα εκμάθησης Παραδοσιακών χορών και Μαζικής Άθλησης στην Τρίτη Ηλικία  

• Εργαστήρια εικαστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα.  

Μειωμένη Ευπάθεια 

• Κοινωνική Υπηρεσία  

• Τήρηση Μητρώου Αστέγων  

• Κοινωνικό Παντοπωλείο  

• Κέντρο Κοινότητας  

• Υπηρεσία Διοικητικής Βοήθειας - εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

• Γραφείο Απασχόλησης Ανέργων και  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  

• Διοικητική υποστήριξη της χορήγησης προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας 

• Συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς προνομιακού - κοινωνικού χαρακτήρα  

• Χορηγίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις  
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• Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικών 

• Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων φιλικών στους κατοίκους και ειδικά στα ΑΜΕΑ  

• Αμέριστη στήριξη στο έργο του Παιδικού Χωριού SOS στο Πλαγιάρι συνεχίζει να 

παρέχει ο Δήμος Θέρμης, καλύπτοντας όλα τα λειτουργικά έξοδα ενός εκ των 

συνολικά οκτώ σπιτιών του Χωριού.  

 

 

Ψυχική Υγεία και Ευεξία 

• Λειτουργία του ΚΕ.Π. Υγείας Θέρμης. 

• Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας. 

• Σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Θέρμης υλοποιεί το  Προγράμμα  Περιφερειακών 
Ιατρείων σε κοινότητες Βασιλικών Σουρωτής Πλαγιάρι, Τρίλοφο, Αγία Παρασκευή 
,Μεσημέρι,Λιβάδι, Νέο Ρύσιο, Καρδία, Περιστερά  μία ή δύο φορές την εβδομάδα σε 
κάθε κοινότητα.  

• Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού δημιουργήθηκε από το Δήμο 
Θέρμης Κέντρο Διαχείρισης Covid-19 και λειτουργία πενταψήφιου αριθμού 15114 για 
την εξυπηρέτηση των πολιτών.   Κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι υπάλληλοι του 
Δήμου Θέρμης έχουν υποβληθεί σε δωρεάν rapid-tests τα οποία διενεργούνται από 
τον ΕΟΔΥ, αλλά και μοριακά tests τα οποία διενεργούνται από το Ινστιτούτο 
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) 

• Υλοποίηση δράσεων για την Πρόληψη Νοσημάτων και την Προαγωγή της Υγείας των 
κατοίκων του δήμου.  

• Εθελοντικές αιμοδοσίες  

• Γραφείο Απασχόλησης και  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

• Συνεργασίες με φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

• Υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς εργασίας διάρκειας 8 μηνών. 

• Υλοποίηση διετούς  προγράμματος πλησίον σύνταξης ( 55-67 ετών) 

• Πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών  
 

  

ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ . Περιγράψτε την Πολιτική και επιγραμματικά τα κυριότερα προγράμματα που 

αναπτύσσετε και προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ  

 

• Ο Δήμος Θέρμης συνέταξε Μνημόνιο Ενεργειών Αντιμετώπισης Κινδύνων από 
Καιρικά Φαινόμενα . 
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•  Πραγματοποιεί καθαρισμούς των ρεμάτων από φερτά υλικά και σκουπίδια για την 
πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων κατά την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. 

• Η ΔΕΥΑ Θέρμης φροντίζει για τον έλεγχο και συντήρηση του δικτύου όμβριων 
υδάτων των οδών. 

•  Υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων με έμφαση στην μείωση 
των αστικών απορριμμάτων και στην ανακύκλωση .(χρήση ειδικών κάδων 
ανακύκλωσης για χαρτί ,γυαλί,αλουμίνιο,πλαστικό,ρούχα κ.α.) 

• Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για τη μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εντός της δημοτικής επικράτειας.  

• Συνεχής αντικατάσταση του δημοτικού στόλου οχημάτων για την προώθηση 
"καθαρών" αστικών μεταφορών.  

• Διαρκής επέκταση, εκσυγχρονισμός και διατήρηση του συγκοινωνιακού δικτύου με 
έργα οδοποιίας, φωτισμού και πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι.  

• Κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ 172 θέσεων  στην πλατεία της Θέρμης. 

• Πρόγραμμα ανακύκλωσης Χριστουγεννιάτικων δέντρων  

• Πρόγραμμα οικιακής  Κομποστοποίησης. ( 470 κάδοι)  

• Σχέδιο Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος,καθαριότητα  και τοποθέτηση 
υπόγειων κάδων σκουπιδιών. 

• Δημιουργία ανάπλασης χώρων πρασίνου και συντήρηση των υπαρχόντων  (πάνω 
από 60 χώροι )  

•  Σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί το Φράγμα της Θέρμης που αποτελεί εκτός από 
τόπο αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής και σημείο προστασίας και 
ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. 

•  Λειτουργεί στο Δήμο Θέρμης το πρώτο Ενεργειακά Αυτόνομο Θερμοκήπιο με 
φωτοβολταϊκά νέας γενιάς και όταν υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες ως καύσιμο                              
χρησιμοποιεί δευτερογενή υλικά, όπως χρησιμοποιημένα λάδια ,στο πλαίσιο της 
κυκλικής οικονομίας. 

• Εξοπλισμός ηλεκτρονικών μικροεργαλείων πρασίνου κοπής και θρυματισμού 
υπολείματος κλάδευσης. 

• Συλλογή και διαχείρηση κενών ρυπασμένων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων (κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων). 

 
 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΥΗΜΕΡΙΑ. 

 

• Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων και Προώθησης στην Απασχόληση (ενημέρωση ανέργων 

σχετικά με τις θέσεις εργασίας). 

• Γραφείο συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.  

• Δράσεις διατήρησης και ενίσχυσης της τοπικής παράδοσης και των εθίμων στηρίζοντας 

όλους τους συλλογικούς φορείς πολιτισμού που δρουν στη δημοτική επικράτεια. 

• Ενισχύει την κουλτούρα στην κοινότητα για την διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της 

υιοθέτησης υγιεινού τρόπου ζωής των πολιτών, με ανάληψη πρωτοβουλιών και στήριξη 
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των τοπικών αθλητικών ομάδων, συλλόγων, σωματείων με πλήθος αθλητικών δράσεων 

και ευεξίας. 

• Αναπτύσσει συνεργασίες με σύναψη θεματικών μνημονίων με μεγάλους εξειδικευμένους 

φορείς εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονία (ΠΑΜΑΚ), το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ κ.λπ., που αφορούν στην ενίσχυση της γνώσης τόσο 

στο ανθρώπινο δυναμικό του δήμου όσο και στη διάχυση της γνώσης στην τοπική 

κοινότητα. 

• Οργανωμένα προγράμματα αθλητισμού (Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, για όλες τις 

ηλικιακές ομάδες και για ομάδες ΑΜΕΑ.) 

• Προγράμματα με συλλόγους και ευρύ κοινό (μαζικός αθλητισμός και ελεύθεροι 

αθλούμενοι), εργασιακός αθλητισμός. Λειτουργία οργωμένων χώρων άθλησης (πάνω από 

20 υπαίθρια γήπεδα ποδοσφαίρου,3 μεγάλα κλειστά γυμναστήρια ομαδικών αθλημάτων, 

4 γήπεδα τένις 6 κλειστές αίθουσες προπονήσεων,αίθουσα πινκ-πογκ κ.α.) 

• Οργανωμένα προγράμματα πολιτισμού (εργαστήρι θεάτρου, θεατρικού παιχνιδιού, 

εκμάθησης μουσικών οργάνων, παραδοσιακών χωρών κ.α.).  

•  Λειτουργία 11 Πολιτιστικών Κέντρων, Δημοτικές βιβλιοθήκες (6 και υποστηρίζει άλλες 2) 

• Λειτουργία ανοικτών χώρων μεγάλων εκδηλώσεων (φράγμα Θέρμης..γήπεδα κ.α.) 

• Διοργάνωση σε ετήσια τακτική βάση πληθώρας θεσμοθετημένων θεματικών εκδηλώσεων 

πολιτισμού (όπως εκθέσεις, συναυλίες, ενημερωτικές ομιλίες κ.α.)  

• Μηνιαία έκδοση εφημερίδας Θέρμης Δρώμενα 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα  

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα  ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ 

 

• Διαβούλευση δια ζώσης και ηλεκτρονικά με συνεντεύξεις, συναντήσεις, θεματικά 

εργαστήρια, ενημερωτικές διαδραστικές ημερίδες κ.λπ. 
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• Αναπτύσσει δίκτυο συνεργασιών με τοπικούς συλλογικούς, πολιτιστικούς, 

περιβαλλοντικούς και τοπικούς - εθνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, αλλά και ομάδες 

πολιτών, στηρίζοντας τις προτάσεις τους, τις οποίες συχνά υλοποιεί με συν διοργάνωση. 

• Λειτουργεί δομή εξυπηρέτησης του δημότη, καταγράφει σε καθημερινή βάση τα 

προβλήματα της κοινότητας, τα οποία άμεσα και έμμεσα αφορούν στην ποιότητα ζωής 

των πολιτών.  

• Λειτουργεί  ΚΕ.Π. Υγείας το οποίο αναπτύσσει δια λειτουργική και δια τμηματική 

συνεργασία με όλες τις σχετιζόμενες οργανικές μονάδες του δήμου  αλλά και των 

σχετιζόμενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  

ΕΙΡΗΝΗ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα προγράμματα που έχετε και 

αφορούν τον Πυλώνα ΕΙΡΗΝΗ.  

• Ο Δήμος με βάση τις αρχές της ειρήνης, αναπτύσσει  συνεργασίες με πόλεις και χώρες για 

την παγίωση πνεύματος ειρήνης και αλληλεγγύης 

• Συμμετοχή στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Αδελφοποιημένων Πόλεων της Μεσογείου 

“Αμφικτυονία” 

• Συμμετοχή στο Δίκτυο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων της Ελλάδος. 

• Θεσμοθετεί  εκδηλώσεις μνήμης για την Μάχη & Ολοκαύτωμα  των Βασιλικών το 1821 και 

τιμά τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 με εκθέσεις φωτογραφίας και  προβολή  

ντοκιμαντέρ σχετικά με τα Βασιλικά και την ευρύτερη περιοχή το 1821,τιμώντας τους 

προγόνους, διδάσκοντας στους απογόνους και προβάλλοντας την ιστορία του τόπου 

μας. 

• Θεσμοθετεί  εκδηλώσεις μνήμης σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους, όπως 

Γενοκτονία Ποντίων, Μακεδονικό Αγώνα, Βλάχων, Θρακιωτών κ.α. 

• Λειτουργεί υπηρεσία πολιτικής προστασίας με σκοπό τη διαμόρφωση ενός συστήματος 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων για την προστασία της ζωής, 

της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και η προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος.  

• Λειτουργεί δομές στήριξης των οικονομικά αδυνάμων μέσα από το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, το Κέντρο Κοινότητας και την Κυκλική Οικονομία. 

•  Αναπτύσσει δομές και δράσεις για την προστασία της παιδικής,, της τρίτης ηλικίας, 

διαχείριση ελεύθερου χρόνου για όλες τις ηλικίες, θεματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια για 

την υγεία και την ευημερία, όπως: παιδικοί σταθμοί, πάρκα παιχνιδιού και αναψυχής, 

ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, σχολές γονέων, 

ειδικές ημερίδες κ.λπ. 
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• Προωθεί την ισότητα των φύλων μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες του, όπως γραφείο 

ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, πρόγραμμα γυναικείας Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας κ.λπ. 

•  Στηρίζει τους τοπικούς γυναικείους συλλογικούς φορείς με διάθεση των χώρων των 

δραστηριοτήτων τους και τη στήριξη στη διοργάνωση των εκδηλώσεών τους . 

• Η ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης της έρευνας και της προβολής του αρχαιολογικού 
και ιστορικού αποθέματος του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής. 

• Η ανάπτυξη της λαογραφικής έρευνας και δράσεων ανάδειξης και προβολής της 
λαϊκής παράδοσης και τέχνης.  

 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά  τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα  ΠΛΑΝΗΤΗΣ 

• Συμμετοχή στο Δίκτυο Σύμφωνο των Δημάρχων 

•  Ψηφιακές εφαρμογές Thermiair.gr ( σύστημα για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης 

των αιωρούμενων σωματιδίων μέσω δικτύου μετρητικών σταθμών σε όλη την έκταση του 

Δήμου Θέρμης) 

•  Πραγματοποιεί καθαρισμούς των ρεμάτων από φερτά υλικά και σκουπίδια για την 
πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων κατά την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. 

• Η ΔΕΥΑ Θέρμης φροντίζει για τον έλεγχο και συντήρηση του δικτύου όμβριων 
υδάτων των οδών. 

•  Υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων με έμφαση στην μείωση 
των αστικών απορριμμάτων και στην ανακύκλωση . 

• Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για τη μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εντός της δημοτικής επικράτειας 

•  Πρόγραμμα Ανακύκλωσης (χρήση ειδικών κάδων ανακύκλωσης για χαρτί 
,αλουμίνιο,γυαλί,πλαστικό,ρούχα κ.α.) 

• Λειτουργεί στο Δήμο Θέρμης το πρώτο Ενεργειακά Αυτόνομο Θερμοκήπιο με 

φωτοβολταϊκά νέας γενιάς και όταν υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες ως καύσιμο                              

χρησιμοποιεί δευτερογενή υλικά, όπως χρησιμοποιημένα λάδια ,στο πλαίσιο της κυκλικής 

οικονομίας. 

• Πρόγραμμα ανακύκλωσης Χριστουγεννιάτικων δέντρων  

• Πρόγραμμα οικιακής  Κομματικοποίησης. ( 470 κάδοι)  

• Σχέδιο Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος,καθαριότητα  και τοποθέτηση 
υπόγειων κάδων σκουπιδιών. 

• Δημιουργία ανάπλασης χώρων πρασίνου και συντήρηση των υπαρχομένων  (πάνω 
από 60 χώροι )  

•  Σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί το Φράγμα της Θέρμης που αποτελεί εκτός από 
τόπο αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής και σημείο προστασίας και 
ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος.  
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• Εξοπλισμός ηλεκτρονικών μικροεργαλείων πρασίνου κοπής και θρυμματισμού 
υπολείμματος κλάδευσης. 

• Συλλογή και διαχείριση κενών ρυπασμένων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων (κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων). 

 

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     Χ 

ΟΧΙ       

Αναφέρετε δράσεις που εφαρμόζετε και αφορούν πέντε  Στόχους που θεωρείτε 

σημαντικούς για τον Δήμο σας. 
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Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης:  3  Καλή Υγεία και Ευημερία 

•   Υλοποίηση δράσεων για την Πρόληψη Νοσημάτων και την Προαγωγή της Υγείας των 

κατοίκων του δήμου. Ο Δήμος Θέρμης λειτουργεί ΚΕ.Π. Υγείας μέσω του οποίου φροντίζει 

για την Υγεία των Δημοτών προτρέποντάς τους να κάνουν προληπτικές εξετάσεις όπως 

τέστ μνήμης ,μαστογραφίες, καταγραφή και παρακολούθηση σπίλων κ.α. 

• Ο Δήμος Θέρμης σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Θέρμης υλοποιεί το Πρόγραμμα 

Περιφερειακών Ιατρείων σε κοινότητες Βασιλικών Σουρωτής Πλαγιάρι, Τρίλοφο, Αγία 

Παρασκευή ,Μεσημέρι,Λιβάδι, Νέο Ρύσιο, Καρδία, Περιστερά και οι επισκέψεις γίνονται 

μία ή δύο φορές την εβδομάδα σε κάθε κοινότητα. 

• Ενισχύει την κουλτούρα στην κοινότητα για την διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της 

υιοθέτησης υγιεινού τρόπου ζωής των πολιτών, με ανάληψη πρωτοβουλιών και στήριξη 

των τοπικών αθλητικών ομάδων, συλλόγων, σωματείων με πλήθος αθλητικών δράσεων 

και ευεξίας. 

• Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού και το Κέντρο Κοινότητας δήμου Θέρμης σε 

συνεργασία με εθελόντρια μαία και εταιρείες βρεφικών ειδών διοργανώνουν δωρεάν 

μαθήματα βρεφικού θηλασμού για τον μήνα Νοέμβριο.  

• Αναπτύσσει συνεργασίες με σύναψη θεματικών μνημονίων με μεγάλους εξειδικευμένους 

φορείς εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονία (ΠΑΜΑΚ), το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ κ.λπ., που αφορούν στην ενίσχυση της γνώσης τόσο 

στο ανθρώπινο δυναμικό του δήμου όσο και στη διάχυση της γνώσης στην τοπική 

κοινότητα. 

• Προγράμματα με συλλόγους και ευρύ κοινό (μαζικός αθλητισμός και ελεύθεροι 

αθλούμενοι), εργασιακός αθλητισμός. Λειτουργία οργωμένων χώρων άθλησης (πάνω από 

20 υπαίθρια γήπεδα ποδοσφαίρου,3 μεγάλα κλειστά γυμναστήρια ομαδικών αθλημάτων, 

4 γήπεδα τένις 6 κλειστές αίθουσες προπονήσεων,αίθουσα πινκ-πογκ κ.α. 

• Οργανωμένα προγράμματα πολιτισμού (εργαστήρι θεάτρου, θεατρικού παιχνιδιού, 

εκμάθησης μουσικών οργάνων, παραδοσιακών χωρών κ.α.).  

 
 

 

Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης:  4  Ποιοτική Εκπαίδευση 

 
 

•  Κατασκευή σχολικών κτηρίων και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων ( έγιναν το 2021 
:1 Δημοτικό σχολείο στο Τριάδι και 1 Γυμνάσιο στο Ν. Ρύσιο) 
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•  Συνολικά λειτουργούν 32 Νηπιαγωγεία, 20 Δημοτικά Σχολεία, 7 Γυμνάσια , 6 Λύκεια 
καθώς και δυο σχολεία ειδικής εκπαίδευσης στον Δήμο Θέρμης, Επαγγελματικό 
Λύκειο Βασιλικών, Ειδικό Επαγγελματικό  Γυμνάσιο  (ΕΝΕΕΓΥΛ)  

•  Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής  

• Δημοτική Επιτροπή Ισότητας 

• Λαϊκό Πανεπιστήμιο Θέρμης  

• Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 

• Ο Δήμος Θέρμης εντάχθηκε στο  “Διεθνές Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν” της 
UNESCO (Global Network of Learning Cities) . 
                 

•  Το Συμβούλιο Νέων οργανώνει Διαδικτυακές εκδηλώσεις με θέματα όπως αδέσποτα, 
την σημασία της πολιτικής προστασίας, την ελληνική επανάσταση, το bulling και την 
επίδραση της πανδημίας στην ψυχολογία των νέων κ.α. 

• Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Μαθητών & Γονέων ( Σχολές Γονέων) 

• Ατομική και Οικογενειακή Συμβουλευτική Στήριξη.  

• Πρόγραμμα «Ορθή χρήση & Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο»  

• Ομιλίες-Διαλέξεις 

• Βιωματικά Σεμινάρια Εκπαιδευτικών. 

• Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού, το Κέντρο Κοινότητας δήμου Θέρμης σε 
συνεργασία με εθελόντρια μαία και εταιρείες βρεφικών ειδών διοργανώνουν δωρεάν 
μαθήματα βρεφικού θηλασμού για τον μήνα Νοέμβριο.  

• Η ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ µέσω των δράσεων της συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση και τη 
στήριξη της νεολαίας και λειτουργεί 11 Κέντρα Πολιτισμού (Αγιογραφία, Διακοσμητικά 
αντικείμενα: από περίεργα υλικά (μέταλλα, πλαστικά, καουτσούκ, ύφασμα), με την 
τεχνική decoupage και κρακελέ, Ενδυματολογία (κοπτική – ραπτική), Ζωγραφική 
ενηλίκων ,νηπίων/παιδιών/εφήβων, Κεραμική παιδικό / ενηλίκων,Κόσμημα κ.α.) 

• Λειτουργεί Δημοτικό Ωδείο 

• Θεατρικό εργαστήρι «Οραματιστές» (Θέρμη) 

• Θεατρική Ομάδα «Θεάτρου Όραμα»  

• Λειτουργία Βιβλιοθηκών(6 και υποστηρίζουν άλλες 2) σε συνεργασία με τις δομές 
παιδείας, κινητών βιβλιοθηκών καθώς και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. 

• Η λειτουργία Δημοτικής Πινακοθήκης με παραρτήματα στους οικισμούς του Δήμου. 

• Η λειτουργία Κινηματογράφου καθώς και Λέσχης Κινηματογράφου. 
 

Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης:  5  Ισότητα των Φύλων 

• Υπάρχει η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, συνεργάζεται με άλλους Φορείς του 

Δήμου και διοργανώνει δράσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά 

με την ισότητα των φύλων. Συνεργάζεται με το Κέντρο και Καταφύγιο Γυναικών 

εξυπηρέτησης και φιλοξενία γυναικών θυμάτων βίας. 

• Προωθεί την ισότητα των φύλων μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες του, όπως γραφείο 

ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, πρόγραμμα γυναικείας Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας κ.α. 
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• Ο Δήμος Θέρμης συμμετέχει, μέσω της Ανατολική Α.Ε., στο ανθρωπιστικό έργο της 

Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. με τίτλο “REACT” (Refugee   Assistance 

Collaboration Thessaloniki). 

• Συνεργάζεται Α.Ε. ΣΥΜΒΙΩΣΙΣ (SYMVIOSIS) πρόγραμμα αντιμετώπισης 

εκμετάλλευσης προσφύγων και μεταναστών (έμφυλη βία προσφύγων και 

μεταναστών, αιτήματα ασύλου). 

• Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αν. Θεσσαλονίκης. 

• Συνεργάζεται Α21 διεθνής οργάνωση anti-trafficking 

 

Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης:  7  Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια 

• Ο Δήμος Θέρμης συμμετέχει  στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων για το Κλίμα και την 
Ενέργεια «Σύμφωνο των Δημάρχων» 

• Διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας για μαθητές Γυμνασίου -Λυκείου  με θέμα : 
“Το Μέλλον που θέλουμε -Βιώσιμη Διαχείριση πόρων” και τους προτρέπει  να 
καταγράψουν τον τρόπο που βλέπουν οι ίδιοι το μέλλον ,μέσα από τους 17 Στόχους 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

• Υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων με έμφαση στην μείωση των 
αστικών απορριμμάτων και στην ανακύκλωση . 

• Λειτουργεί στο Δήμο Θέρμης το πρώτο Ενεργειακά Αυτόνομο Θερμοκήπιο με 

φωτοβολταϊκά νέας γενιάς και όταν υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες ως καύσιμο 

χρησιμοποιεί δευτερογενή υλικά, όπως χρησιμοποιημένα λάδια ,στο πλαίσιο της κυκλικής 

οικονομίας. 

• Πρόγραμμα οικιακής  Κομποστοποίησης. ( 470 κάδοι)  

• Εξοπλισμός ηλεκτρονικών μικροεργαλείων πρασίνου κοπής και θρυματισμού 
υπολείματος κλάδευσης. 

• Συλλογή και διαχείρηση κενών ρυπασμένων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 
προιόντων (κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων)  

 

Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης:  13 Δράση για το Κλίμα  

• Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (Διαρκής επέκταση, εκσυγχρονισμός και διατήρηση του 

συγκοινωνιακού δικτύου με έργα οδοποιίας, φωτισμού (λάμπες led) και πεζοδρομήσεις, 

ποδηλατοδρόμοι, προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ, για άτομα με προβλήματα όρασης κ.α. ) 

•  Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων για το Κλίμα και την Ενέργεια «Σύμφωνο 

των Δημάρχων» 
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•  Υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων με έμφαση στην μείωση των 

αστικών απορριμμάτων και στην ανακύκλωση .(χρήση ειδικών κάδων ανακύκλωσης για 

χαρτί ,γυαλί,αλουμίνιο,πλαστικό,ρούχα κ.α.)  

• Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων.  

• Πρόγραμμα οικιακής  Κομποστοποίησης. ( 470 κάδοι)  

• Σχέδιο Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος,καθαριότητα  και τοποθέτηση υπόγειων 

κάδων σκουπιδιών, καθώς και ηλεκτρονικός έλεγχος πληρότητας. 

• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. 

• Ο Δήμος Θέρμης συνέταξε Μνημόνιο Ενεργειών Αντιμετώπισης Κινδύνων από Καιρικά 

Φαινόμενα . 

•  Πραγματοποιεί καθαρισμούς των ρεμάτων από φερτά υλικά και σκουπίδια για την 
πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων κατά την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. 

• Η ΔΕΥΑ Θέρμης φροντίζει για τον έλεγχο και συντήρηση του δικτύου όμβριων 
υδάτων των οδών. 

• Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για τη μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εντός της δημοτικής επικράτειας. 

• Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακών 
Επιθεωρήσεων των κτιρίων του Δήμου Θέρμης. 

• Συνεχής αντικατάσταση του δημοτικού στόλου οχημάτων για την προώθηση 
"καθαρών" αστικών μεταφορών. 

• Δημιουργία ανάπλασης χώρων πρασίνου(αναδάσωση) και συντήρηση των 
υπαρχόντων  (πάνω από 60 χώροι )  

• Σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί το Φράγμα της Θέρμης που αποτελεί εκτός από τόπο 

αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής και σημείο προστασίας και ανάδειξης του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

• Εξοπλισμός ηλεκτρονικών μικροεργαλείων πρασίνου κοπής και θρυματισμού 
υπολείματος κλάδευσης. 

• Συλλογή και διαχείρηση κενών ρυπασμένων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων (κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων). 
 

Δικτύωση 

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

 

1. Δίκτυο Ευρωπαϊκών Αδελφοποιημένων Πόλεων της Μεσογείου «Αμφικτυονία»  

2. Εθνικό δίκτυο Γαστρονομίας «Εκλεκτές Ελλήνων Γεύσεις»  

3. Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
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4. Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων της Ελλάδας 

5. Διαδημοτικό Δίκτυο Υποστήριξης Ομάδων Πολιτικής Προστασίας 

6. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων για το Κλίμα και την Ενέργεια «Σύμφωνο των Δημάρχων» 

7. Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων της Μάθησης – Global Network of Learning Citie.Δίκτυο 

Civinet Cy - Gr Citi Vitality Net Cyprus Greece  

 

 

              

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

           
             

• Άλμα Ζωής ,Σωματείο Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης.  

• Ελληνική Εταιρεία νόσου Alzheimer και  Συγγενών Διαταραχών  

• Α21 διεθνής οργάνωση anti-trafficking  

• Δομές Ψυχικής Υγείας Προγράμματος “ΨΥΧΑΡΓΩΣ” (ΑΛΘΑΙΑ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ) 

• Χαμόγελο  Του Παιδιού ,ΑΡΩΓΗ, ΑΡΣΙΣ, PRAKSIS, 

• Γιατροί  Του  Κόσμου, Κοινωνικό Ιατρείο  Αλληλεγκύης Θέρμης, 

• Κέντρο Πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ,Πανελλήνιος Σύλλογος Ατόμων  Με Νόσο CROHN , 

• Σύλλογος Παραπληγικών Θεσσαλονίκης, Ελληνική Αντικαρκινική  Εταιρεία, 

• Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης,, Συμβουλευτικό Κέντρο Μέριμνα, 
  

• ACTIONAID, ACTION ART, KIDS SAVE LIVES, Δέντρο Ζωής,   

• Λάμψη,  Στοργή,Κοινωνική Υπηρεσία ΧΕΝΘ κ.α. 
 

 

 

           

           

 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. 
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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 
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