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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: Ιεράπετρας 

Όνομα: Σταυρούλα  Κιουρανάκη 

Θέση: Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος  Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 

            Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Συντονίστρια του Ε.Δ.Δ.Υ.Π-Π.Υ. 

Ηλ. Δ/νση: stauroylak@gmail.com 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο, 5 Απριλίου 2011 

 (αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Όνομα: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη (απόφαση 293/18-12-2019)  

Θέση: Δημοτική Σύμβουλο & Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Διάρκεια θητείας: 4  έτη 

Ηλ. Δ/νση: cchatzimarkaki@gmail.com 

Συντονιστής 

όνομα: Σταυρούλα Κιουρανάκη (από 19/3/2015) 

Θέση: Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 

Ειδικότητα: Επόπτρια Δημόσιας Υγείας 

Ηλ. Δ/νση: stauroylak@gmail.com 

Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Χρυσούλα Χαλκιαδάκη(από 18/12/2019) 

Θέση:  υπάλληλος του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 

 Ειδικότητα: Επισκέπτρια Υγείας  

Ηλ.Δ/νση:  ch.chalkiadaki@gmail.com 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: -        Δεν έχει συσταθεί 
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Ημερομηνία Σύστασης: 

Σύνθεση  

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα   NAI 

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    

Έχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ? 

Ναι                               Οχι    

 

 

 

X 

X 

X 

X 
-  Προληπτικός Έλεγχος της Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης παιδιών-Denver 
-Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας  για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης 2013. 
- Εβδομάδα δωρεάν προληπτικού Ελέγχου δυσλιπιδαιμίας 
- Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Πρόληψης του Καρδιαγγειακού Κινδύνου 

- Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τον Ca του προστάτη.  
-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάρτιση επιστημόνων   

υγείας του Δήμου μας σε θέματα  εθισμού των εφήβων  στο διαδίκτυο.  
- Πρόγραμμα πρόληψης του σακχαρώδη διαβήτη με δωρεάν εξετάσεις 
στον γενικό πληθυσμό από 21-25 Σεπτεμβρίου 2015. 
-Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Μύθοι και Αλήθειες για τα αντιβιοτικά 
και τα εμβόλια» 11-2-2016 
-Εκστρατείες ενημέρωσης για το αλκοόλ 
-Πρόγραμμα Πρώιμης Διάγνωσης Χρόνιας Αποφρακτικής   
Πνευμονοπάθειας 
- Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας  για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης 
2017. 
- Διαδικτυακό Πρόγραμμα « Αγωγής Υγείας για Παιδιά» (Ατυχήματα, 
Εξαρτήσεις, Εφηβεία).2021 
 
 

X 
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      Έχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2021 στο Δίκτυο? 

Ναι                     X 

΄Οχι    

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2022? 

Ναι 

Οχι 

Αν Οχι πότε?   

Έχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι 

Όχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?  

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

X 

ΑΓΝΩΣΤΟ 

X 

Πενταετή  2014-2019 

X 

1. Εφαρμογή και μέριμνα προγραμμάτων Εμβολιασμών 
2. Κατά την διάρκεια των μέτρων για την προστασία από τον κοροναιό, δωρεάν 

εφαρμογή rapid test σε δημότες μας, ανά τακτά διαστήματα σε συνεργασία με το 
γιατρό εργασίας και στη συνέχεια με τον ΕΟΔΥ και οργάνωση/στήριξη του 
προγράμματος εμβολιασμού κατ’ οίκον  

3. Πληροφόρηση στους υπαλλήλους καθαριότητας σχολικών κτιρίων και εσωτερικών 
χώρων του δήμου Ιεράπετρας σε θέματα  καθαρισμού –απολύμανσης και 
περιορισμού της διασποράς του covid-19. 

4. Συνεργασία με την 7η ΥΠΕ για θέματα προστασίας από τον covid-19 
5. Δελτία τύπου για ενημέρωση πολιτών για την αποφυγή της διασποράς του covid-

19. 
6. Μέριμνα για την διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων 
7. Δημιουργία Δομών και ανάπτυξη Δράσεων παροχής υγείας σε ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού 

8. Σύσταση της Δημοτικης Επιτροπής Υγείας. 
9. Πληροφόρηση/Ενημέρωση πολιτών για θέματα Δημόσιας Υγείας 
10. Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας και έκδοση βιβλιαρίων 

περίθαλψης ανασφαλίστων(έως 3-4-2016). 
11. Έκδοση αποφάσεων και παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε 

ανασφάλιστους πολίτες (από 4-4-2016) 
12. Τήρηση κανόνων υγιεινής ιδιωτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των 

Δημόσιων Σχολείων 
13. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης  της  υγείας των πολιτών ,του γραφείου 

Προστασίας και Προαγωγής Υγείας του Δήμου Ιεράπετρας   
14. Εφαρμογή προγραμμάτων διαδημοτικού δικτύου υγείας Ο.Τ.Α. 
15. Εφαρμογή προγραμμάτων διαβαθμιδικού Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας 

και αλληλεγγύης Περιφέρειας Κρήτης. 
16. Συνεργασία με τρίτους φορείς για ανάπτυξη δράσεων δημόσιας υγείας 
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

 

 

 

 

 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

1. Κοινωνικές έρευνες για την χορήγηση επιδομάτων και για εισαγγελικές 
εντολές.  

2. Αξιολόγηση προγραμμάτων και πρόταση νέων, αρμοδιότητες εποπτείας και 
ελέγχου κλπ. 

3. Εφαρμογή του προγράμματος Κ.Ε.Α. στους δημότες μας. 
4.  Πληροφόρηση των δημοτών και προώθηση θεμάτων που αφορούν τα  

προνοιακά επιδομάτα προς τον ΟΠΕΚΑ. 
5.  Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» 
6. Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» 
7. Υλοποίηση προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. και συνοδευτικών μέτρων. 
8. Λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη πόλη και τα 

χωριά του Δήμου. 
9. Εύρυθμη λειτουργία κοινωνικών υποδομών, συμμετοχή σε συνεργασίες φορέων, 

εθελοντισμός  
10. Υλοποίηση ημερίδων για κοινωνικά θέματα και για θέματα που αφορούν σε 

ευπαθείς ομάδες. 
11. Αναζήτηση προγραμμάτων ισότητας των φύλων 
12. Σύσταση της Δημοτικης Επιτροπής Ισότητας των δύο Φύλων 
13. Υλοποίηση προγραμμάτων για την βρεφική, παιδική  και Τρίτη ηλικία.  
14. Συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις επιπέδου Κρήτης για την κακοποίηση 

γυναικών και ηλικιωμένων. 
15. Καταγραφή στοιχείων στο Κοινωνικό Παρατηρητήριο σε επίπεδο Κρήτης. 
16. Εφαρμογή προγραμμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 
17. Εκπόνηση Τοπικών Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με Κοινωνικές Δομές. 
18. Ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς πρόσληψης και καταπολέμησης των 

εξαρτήσεων κ.α  
19. Ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης με γειτονικούς ΟΤΑ και 

Περιφέρεια κ.α  
20. Δημιουργία βρεφικών και παιδικών σταθμών, Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης σε Τοπικές Κοινότητες. 
21. Λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας και ΚΔΑΠ για 

ΑμεΑ. 
22. Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων για κοινωνικά θέματα(η εξάλειψη της 

Βίας κατά των γυναικών) 

 

1.Μονάδα κομποστοποίησης, συλλογή πλαστικών και συσκευασιών 
φυτοφαρμάκων, υλοποίηση προγραμμάτων, διερεύνηση συμμετοχής του 
Δήμου σε πρόγραμμα επεξεργασίας αποβλήτων ελαιουργείων 
2. Ανακύκλωση, ιδιωτική κομποστοποίηση, ευαισθητοποίηση δημοτών 
3. Βελτιστοποίηση δρομολογίων, προμήθειες μηχανικού εξοπλισμού, green 
points, Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων 
4. Δράσεις καθαριότητας σε αστικό τοπίο, δράσεις καθαριότητας σε Τοπικά 
Διαμερίσματα, δράσεις καθαριότητας στο φυσικό περιβάλλον, Δράσεις 
Ευαισθητοποίηση/Εκπαίδευσης δημοτών σε θέματα Καθαριότητας, 
υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων, εγκιβωτισμός κάδων. 
5. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, εγκατάσταση τηλεμετρίας, νέα 
έργα ύδρευσης-αποχέτευσης σε αστικό κέντρο και τοπικές κοινότητες. 
6. Εκσυγχρονισμός Βιολογικών καθαρισμών 
7.  Αναδασώσεις, κατασκευή μονοπατιών, σήμανση, προβολή 
8.  Σήμανση και προβολή μνημείων, κήρυξη και αναβάθμιση παραδοσιακών 
οικισμών και συνόλων Ανάδειξη Αρχαιολογικών χώρων με συνεργασία της 
αρχαιολογίας 
9.  Ανάδειξη φυσικών τοπίων προσβάσιμων σε ΑμεΑ ή ηλικιωμένους, χρήση 
νέων τεχνολογιών. 

10. Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Ιεράπετρας, αναπλάσεις στον αστικό 

ιστό(Κεντρική πλατεία, Παραλιακό Μέτωπο, οικόπεδο Μίνως, Ναυμαχία, 

Λιμάνι),αναβάθμιση εικόνας εισόδων πόλης, πεζοδρομήσεις, πράσινο, πεζοδρόμια, 

παιδικές χαρές, αισθητικές παρεμβάσεις με έργα καλλιτεχνικής δημιουργίας, 

φωταγωγήσεις, υπογειοποιήσεις δικτύων ΔΕΗ, ασύρματο internet, αστική 

συγκοινωνία, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και δημιουργία πάρκων αναψυχής, 

αθλητικές υποδομές, υποδομές πολιτισμού, κοινωνικές υποδομές, , προγράμματα-

δράσεις υγείας κλπ 
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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 

11. Σχεδιασμός βασικών έργων αστικής υποδομής, πεζοδρόμια- πλατείες κλπ., 
αστικός εξοπλισμός, αναβάθμιση σημερινού νότιου άξονα που περνά μέσα από τους 
οικισμούς μετά την ολοκλήρωση της παράκαμψης αθλητικές υποδομές, υποδομές 
πολιτισμού, κοινωνικές υποδομές, προγράμματα-δράσεις υγείας κλπ 

12. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων αστικής υποδομής, πεζοδρόμια- πλατείες, 

συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων, επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού, αναπλάσεις σε 

τοπικές κοινότητες-οικισμούς, ασύρματο internet, αθλητικές υποδομές, υποδομές 

πολιτισμού, κοινωνικές υποδομές, κοινοτικά ιατρεία κ.λ.π. 

13. Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. 

14.  Ανάπλαση – προστασία Λιμενικού καταφυγίου, λιμενικές υποδομές, δράσεις, 

ενέργειες, έργα, ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας 

15.  Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου, διδακτηρίων κλπ., επεμβάσεις στον 

οδοφωτισμό, ενεργειακό αποτύπωμα, φυτεύσεις κλπ. 

16. Προγράμματα ενημέρωσης, συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολή 

επιδεικτικών έργων 

17. Εναρμόνιση με τους στόχους του Συμφώνου των Δημάρχων. Εκτέλεση 

δράσεων περιορισμού εκπομπών CO2 

18. Μελέτες και ενέργειες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, νέα έργα βελτίωσης 

συνδέσεων με αστικά κέντρα, δημιουργία  χώρων στάθμευσης  , δημιουργία κόμβων, 

τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις, διαγραμμίσεις και 

φωταγώγηση κόμβων, τοποθέτηση στάσεων και πινακίδων, υπόγεια δίκτυα 

πολλαπλής καλωδίωσης κλπ. 

 

Προκειμένου να υλοποιηθούν στο Δήμο μας δράσεις  και προγράμματα, απαιτείται η συνεργασία και η 
βοήθεια αρκετών υπηρεσιών καθώς και  των Νομικών Προσώπων και των Δομών που διαθέτει ο Δήμος και 
συγκεκριμένα του Κέντρου Κοινότητας, της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το Ν.Π.Δ.Δ. 
Ιεράπετρας ΚΟΙΝΩ. ΠΟΛΙ.ΤΙΑ., η  Σχολική Επιτροπή, η Δ/νση Περιβάλλοντος, η Τεχνική υπηρεσία, 
η Δημοτική αστυνομία κ.ά.. Απαιτείται επίσης η συνεργασία και με άλλες  υπηρεσίες και φορείς όπως το 

Κοινωνικό Ιατρείο Ε.Ε.Σ,  ΜκΟ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ- Κέντρο Ημέρας Ιεράπετρας, Γενικό Νοσοκομείο- 
Κ.Υ. Ιεράπετρας , ΕΚΑΒ τομέα Ιεράπετρας, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ε.Σ.Δ.Ι.Κ., Κέντρο Ψυχικής 
Υγείας, Κινητή Μονάδας Ψυχικής Υγείας, ΚΕΘΕΑ, Δ/νση Δημόσιας Υγείας  Π.Ε. Λασιθίου, Γραφείο 
Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αγ. Νικολάου κ.ά., Περιφέρεια Κρήτης, Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων 
Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, οργανισμός το Χαμόγελο του Παιδιού, Σύλλογος ΑμεΑ, Στέγη 
υποστηριζόμενης διαβίωσης για ΑμεΑ,  ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΑμεΑ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
εθελοντών αιμοδοτών, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας, Ειδικό 
Σχολείο Ιεράπετρας, Επιτροπή Υγείας Ιεράπετρας, Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης, Ιατρικός Σύλλογος 
Λασιθίου, Α.Τ. Ιεράπετρας. 
 

--------- 
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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 

 

 

 

Έχει 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 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.  

Διοργάνωση ημερίδων, προγραμμάτων πρόληψης,  βιωματικών σεμιναρίων, ομάδων γονέων,  κοινωνικών 
εκδηλώσεων και πολιτιστικών δράσεων από τον Δήμο και από φορείς, όπως  συναυλίες, αθλητικές 
διοργανώσεις, θεατρικές παραστάσεις, εθελοντικός καθαρισμός ακτών, εθελοντική  δεντροφύτευση, 
εκθέσεις βιβλίου  με παράλληλες  δράσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις που αφορούν στην ενεργοποίηση των 
πολιτών. 
 
 

Χ 

X 

Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Λειτουργία  Κοινωνικού Ιατρείου από τον Ε.Ε.Σ παραρτήματος 
Ιεράπετρας,  ΠΑγΟ (Προγράμματα Άθλησης για όλους), οργάνωση Εργασιακού πρωταθλήματος μπάσκετ 
με συγκέντρωση τροφίμων αντί χρηματικού εισιτηρίου,  Καθαρισμός παραλιών και πάρκων, ανακύκλωση 
υλικών, αθλητικές εκδηλώσεις (μικρός μαραθώνιος, city run,αγώνες ποδοσφαίρου κ.ά.) για την συγκέντρωση 
τροφίμων και χρημάτων σε ευπαθής ομάδες.   
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ . Περιγράψτε την Πολιτική και τα κυριότερα προγράμματα που έχετε 

και αφορούν τον Πυλώνα ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Επιγραμματικά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Δράσεις Ευαισθητοποίηση/Εκπαίδευσης δημοτών σε θέματα Καθαριότητας 
- Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Ιεράπετρας, αναπλάσεις στον αστικό ιστό(Κεντρική πλατεία, 
Παραλιακό Μέτωπο, οικόπεδο Μίνως, Ναυμαχία ,Λιμάνι), ανάπλαση πάρκων και πλατειών, αναβάθμιση 
εικόνας εισόδων πόλης, πεζοδρομήσεις, πράσινο, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, αισθητικές παρεμβάσεις με 
έργα καλλιτεχνικής δημιουργίας, φωταγωγήσεις,  υπογειοποιήσεις δικτύων ΔΕΗ, ασύρματο internet,  

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και δημιουργία πάρκων αναψυχής, αθλητικές υποδομές, υποδομές πολιτισμού, 

κοινωνικές υποδομές, , προγράμματα-δράσεις υγείας κλπ 

κοινωνικές υποδομές, κοινοτικά ιατρεία κ.λ.π. 

-. Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. 

-Κ.Α.Π.Η. 

-Κ.Η.Φ.Η. 

- Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π ΑμεΑ 

-Προγράμματα Βοήθεια στο σπίτι 

-Προγράμματα γυμναστικής από τα ΠΑγΟ. 

-Εφαρμογή του προγράμματος Κ.Ε.Α.(Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) στους δημότες μας. 

-Υλοποίηση και παρακολούθηση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» 
-Υλοποίηση και παρακολούθηση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» 
-  Δωρεάν Παροχή Φαρμάκων  μέσω του συστήματος του ΙΔΙΚΑ 
-Συνεργασία με το Κοινωνικό Ιατρείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
-Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων των προγραμμάτων των δικαιούχων των ΤΕΒΑ και των συνοδευτικών 
μέτρων. 
-Δωρεάν εισιτήρια για την παρακολούθηση θεάτρων κινηματογράφων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε 
συμπολίτες μας με οικονομικά προβλήματα 
-Η παρακολούθηση θεάτρων και θεαμάτων  με προσκόμιση τροφίμων αντί εισιτηρίου από το κοινό, προκειμένου 
να παραχωρηθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και να διανεμηθούν στους άπορους συμπολίτες μας. 
-Συμμετοχή στη διοργάνωση μαραθωνίου και άλλων αθλητικών γεγονότων  στη πόλη μας,  με τη συμμετοχή των 
αθλητών και τη συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την διανομή τους στους άπορους συμπολίτες μας. 
-Έναρξη Εργασιακού Πρωταθλήματος Μπάσκετ με προσκόμιση τροφίμων αντί εισιτηρίου από τους φιλάθλους 
προκειμένου να παραχωρηθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και να διανεμηθούν στους άπορους συμπολίτες μας. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Βελτιστοποίηση δρομολογίων, προμήθειες μηχανικού εξοπλισμού, Τηλεματική διαχείριση 
απορριμματοφόρων, υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων, εγκιβωτισμός κάδων 

2. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, νέα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης σε αστικό κέντρο 
και τοπικές κοινότητες, εγκαταστάσεις τηλεμετρίας, έλεγχος καταλληλότητας του πόσιμου 
ύδατος 

3. Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στην πόλη της Ιεράπετρας, στα χωριά 
και τους οικισμούς. 

4. Εκσυγχρονισμός Βιολογικών καθαρισμών 
5. Αναδασώσεις, κατασκευή μονοπατιών, σήμανση, προβολή αυτών. 
6. Σήμανση και προβολή μνημείων, κήρυξη και αναβάθμιση παραδοσιακών οικισμών.  
7. Ανάδειξη Αρχαιολογικών χώρων με συνεργασία της αρχαιολογίας 
8.  Σχεδιασμός βασικών έργων αστικής υποδομής, πεζοδρόμια- πλατείες κλπ., αποκατάσταση 

πεζοδρομίων 
9.   Αστικός εξοπλισμός, αναβάθμιση σημερινού νότιου άξονα που περνά μέσα από τους οικισμούς μετά 

την ολοκλήρωση της παράκαμψης  
10. Συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων, επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού, αναπλάσεις σε τοπικές κοινότητες-

οικισμούς, ασύρματο internet, αθλητικές υποδομές, υποδομές πολιτισμού, 
11. Ανάπλαση – προστασία Λιμενικού καταφυγίου, λιμενικές υποδομές, δράσεις, ενέργειες, έργα, ΝΠΔΔ 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας 
 

12. Μελέτες και ενέργειες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, νέα έργα βελτίωσης συνδέσεων με αστικά 
κέντρα, δημιουργία  χώρων στάθμευσης  , δημιουργία κόμβων, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, 
βελτιώσεις, συντηρήσεις, διαγραμμίσεις και φωταγώγηση κόμβων, τοποθέτηση στάσεων και 
πινακίδων, υπόγεια δίκτυα πολλαπλής καλωδίωσης κλπ. 

13. Πεζοδρόμηση δρόμων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
14. Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Ιεράπετρας  
15. Διαμόρφωση χώρων πράσινου  
16. Δημιουργία green point στην πόλη της Ιεράπετρας 
17. Υπογειοποιηση εναέριων καλωδίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε.  
18. Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων 
19. Συντήρηση και ανακατασκευή αθλητικών σταδίων 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Δράσεις καθαριότητας σε αστικό τοπίο, δράσεις καθαριότητας σε Τοπικά Διαμερίσματα, δράσεις καθαριότητας, στις 
ακτές ,στις παραλίες και στο φυσικό περιβάλλον 

- Προγράμματα ενημέρωσης, συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης. 

- Διοργάνωση ημερίδων, προγραμμάτων πρόληψης,  βιωματικών σεμιναρίων, ομάδων γονέων,  κοινωνικών 

εκδηλώσεων και πολιτιστικών δράσεων από τον Δήμο και από φορείς, όπως  συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις, 

θεατρικές παραστάσεις, εθελοντικός καθαρισμός ακτών, εθελοντική δεντροφύτευση, εκθέσεις βιβλίου  με παράλληλες  

δράσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις που αφορούν στην ενεργοποίηση των πολιτών. 

-  Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Λειτουργία  Κοινωνικού Ιατρείου από τον Ε.Ε.Σ παραρτήματος Ιεράπετρας,  

ΠΑγΟ (Προγράμματα Άθλησης για όλους), οργάνωση Εργασιακού πρωταθλήματος μπάσκετ με συγκέντρωση τροφίμων 

αντί χρηματικού εισιτηρίου, Καθαρισμός παραλιών και πάρκων, ανακύκλωση υλικών, αθλητικές εκδηλώσεις (μικρός 

μαραθώνιος, αγώνες ποδοσφαίρου κ.ά.) για την συγκέντρωση τροφίμων και χρημάτων σε ευπαθής ομάδες.   

- Λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, δια ζώσης αλλά και διαδικτυακά σε συνθήκες covid-19.  

 

 

 
 

-  Ανάδειξη φυσικών τοπίων προσβάσιμων σε ΑμεΑ ή ηλικιωμένους, χρήση νέων τεχνολογιών 
- Χορωδία μελών του Κ.Α.Π.Η. 
- Θεατρική και χορευτική ομάδα μελών του Κ.Α.Π.Η. 
Λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. Α.με.Α 
-Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσα στα σχολεία, των μαθητών    
και των εκπαιδευτικών της περιοχής μας σε θέματα: α)κυκλοφοριακής αγωγής, β) Α΄ βοηθειών  γ) βιωματικής 
υποστήριξης της ζωής (ΚΑΡ.Π.Α). (το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και εφαρμοστεί μέχρι το 
2018) 
- Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος, από το γραφείο Προάσπισης και Προαγωγής του Δήμου μας,  για 
την πρόληψη του covid-19, της γρίπης και τις εποχιακές ιώσεις στα Δημοτικά Σχολεία. 
-Ημερίδες για την διεθνή ημέρα εξάλειψης της φτώχιας από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου. 
- Λειτουργία  Προγραμμάτων Άθλησης για Ολους για το γενικό πληθυσμό, για παιδιά σχολικής και προσχολικής 
ηλικίας , εφήβων, τρίτης ηλικίας  και ΑΜΕΑ 
-Προληπτικός ιατρικός και οδοντιατρικός έλεγχος από το κινητό πολυϊατρείο Ιπποκράτης του Οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του παιδιού» σε παιδιά Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιεράπετρας, σε ετήσια βάση. 
-Βιωματικά σεμινάρια για τον θηλασμό. 
-Οργάνωση ομάδων γονέων με θέμα «Ζώντας με παιδιά και εφήβους – ο ρόλος του γονέα» και διοργάνωση 
σχολών γονέων. 
-Οργάνωση βιωματικού σεμιναρίου σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «Προλαμβάνοντας παραβατικές 
συμπεριφορές και εξαρτήσεις στους εφήβους- ο ρόλος του γονέα» 
-Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων για κοινωνικά θέματα(η εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών, την 
εξάλειψη της φτώχιας κ.ά.) 
- Εκστρατεία για την ορθή κατανάλωση του αλκοόλ 
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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 

 

1. Μονάδα κομποστοποίησης, συλλογή πλαστικών και συσκευασιών φυτοφαρμάκων, υλοποίηση προγραμμάτων, 
διερεύνηση συμμετοχής του Δήμου σε πρόγραμμα επεξεργασίας αποβλήτων ελαιουργείων 
2. Ανακύκλωση, ιδιωτική κομποστοποίηση, ευαισθητοποίηση δημοτών 
3.  Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου, διδακτηρίων κλπ., επεμβάσεις στον οδοφωτισμό, ενεργειακό αποτύπωμα, 
φυτεύσεις κλπ. 
4. Εναρμόνιση με τους στόχους του Συμφώνου των Δημάρχων. Εκτέλεση δράσεων περιορισμού εκπομπών CO2 
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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      

ΟΧΙ      Χ 

Αναφέρετε δράσεις που εφαρμόζετε και αφορούν πέντε  Στόχους που θεωρείτε 

σημαντικούς για τον Δήμο σας. 

 

 

 

Δικτύωση 

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

 

              

 

 

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

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

 
 
 
 
 
 

-Αναπτυξιακή Σύμπραξη « Όλοι μαζί» 
-Παγκρήτιο Δίκτυο προστασίας παιδιών και εφήβων. 
- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά. 
 
 
 
 
 
 

-ΜκΟ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ - Κέντρο Ημέρας Ιεράπετρας 
- Κινητή Ψυχιατρική Μονάδα Λασιθίου 
-Υποστηριζόμενη Στέγη Διαβίωσης ΑμεΑ 
- Σύλλογο ΑμεΑ,  Σύλλογο Πολυτέκνων,  Σύλλογο Τριτέκνων,  Πολιτιστικούς Συλλόγους,  Συλλόγους 
Αιμοδοτών,  Σύλλογο φίλων Τρίτης Ηλικίας,  Σύλλογο φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας,  Σύνδεσμος Μελών 

Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου &Ν. Ηρακλείου,  Φιλανθρωπικός Σύλλογος «ο Ελεήμων»,   Ένωση 

Συλλόγων Γονέων Ιεράπετρας , Σύλλογος Δρομέων Ιεράπετρας, Αθλητικούς Συλλόγους  και γενικά σχεδόν 
με όλους τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. 
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        Σχολιάστε η αναφέρετε οτιδήποτε  νομίζετε ότι  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                                          

Ένα από τα βασικά μας προβλήματα είναι ότι βρισκόμαστε σε νησιωτική περιοχή και μάλιστα σε 
απομακρυσμένο σημείο (η νοτιότερη πόλη της Ελλάδας ) και υπάρχει μεγάλη δυσκολία μετακίνησης από 
χρονικής αλλά από οικονομικής πλευράς, διότι είναι πολύ δύσκολο και πολλές φορές αδύνατον να καλυφθούν 
τα έξοδα μετακίνησης μας από τον Δήμο ή από τους ίδιους τους υπαλλήλους. Κατά το διάστημα της 
αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID 19, καταφέραμε να συμμετέχουμε διαδικτυακά σε συνέδρια και 
δράσεις του ΕΔΔΥΠΠΥ , κάτι που θα ήταν αρκετά δύσκολο υπό τις συνθήκες της κανονικότητας. Η λήψη 
μέτρων για την προστασία από τον κορονοιό και η ευρεία χρήση του διαδικτύου κατάφερε να μας βοηθήσει 
στο να εξαλείψουμε τις αποστάσεις.  
Η έλλειψη προσωπικού στο Δήμο μας είναι ένα βασικό πρόβλημα επίσης, διότι οι υπάλληλοι που 
ασχολούνται για να στελεχώσουν και να λειτουργήσουν τα προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ  έχουν πλήθος 
άλλων υπηρεσιακών αντικειμένων και υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να αδυνατούν πολλές φορές να 
ανταποκριθούν. 
Θα ήταν χρήσιμο επίσης κάποιοι οδηγοί και φυλλάδια που υπάρχουν διαδικτυακά στην ιστοσελίδα σας να 
μπορούσαν να τυπωθούν και να διανεμηθούν από το ΕΔΔΥΠΠΥ  στους Δήμους μέλη, με δεδομένο ότι η 
δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει πια σε καμία περίπτωση από τους ίδιους τους Δήμους για οικονομικούς 
λόγους. Επίσης λόγω το ότι υπάρχει πλήθος μεταναστών στην περιοχή μας, προτείνετε η τύπωση των 
φυλλαδίων για την πρόληψη, την υγεία και την πρόνοια να γίνεται και σε άλλες γλώσσες. 
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