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Αριθμ. Πρωτ:

ΘΕΜΑ : Αποστολή ετή|σιου απολογισμού έτους 2021
ΣΧΕΤ : τό από 02/02/2022 έγγραφό σας

Στη συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλ
έτους 2021; συμπληρωμ'ένο.

ι  I

Κοιν.: - Γραφείο κου Δημάρχου
- Πολιτικό Εκπρ/^cσωπο ΕΔΔΥΠΠΥ

KG Παπαδημητρίου Σωτήριο
- Γ.ίΓραμματέα Δήμου

κο|Σπηλιόπουλ( |Νεκτάριο
- Π.Γ.Δ κα Ξύδη Χρυσούλα

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ AIAAHMOTDCO
ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ «ΕΔΔΥ
TAX. Δ/ΝΣΗ: Πλατεία εργ
κατοικιών

Μαρούσι
Τ.Κ.15124

ΔΙΚΤΥΟ
ΙΠΥ"
ιτικών

λ,ουμε συνημμένα το Απολογιστικό δελτίο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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^ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΓΑΔ'ΗΜΟ'ΤΙΚΟ'
ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙηΝ ΠΟΛΕΟίΙ

H«ilthy Clllu 21R Cej.tu^

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙ

Κάθε I χρόνο, οι Δι^μοι μέλη του Ελληνικού Διαδτ

πόλεις μέλη
ι

Απολογισμού στ

"Υγιείς Πόλεις" ο πό τους Δήμους μέλη και η ενσ

της πολιτικής του προγράμματος στην λειτουργία τ

επί μέρους δράσειόν.
I  f

Το 2021 ήταν η 3Π χρονιά της 7*^^ Φάσης, με βασι

εΜΟΣ 2021

αοτικού Δικτύου Υγιών Πό̂ Ιεων,
eta, ο Π.,κ6*.,5 ορ^ς Υ,Μ,ς γ

των Εθνικών Δικτύων, συμπλ "ΐρώνουν ένα Ερωτηματολόγιο

) οποίο σκιαγραφείται η πρόοδι ς υλοποίησης του προγράμίατοςομάτωση των βασικών αρχά|ν και
3υ Δήμου και στην υλοποίηση των

κούς άξονες πολιτικής των Υγιών

Πόλεων 6 νέους
t

Σύνοδο της Koj

ι  _

των Υγιών Πόλεο

εγχάγης του 2018, καθώς και

Ανάπτυξης που \/ήφισαν τα Ηνωμένα Εθνη και

Πυλώνες Πολιτικής που ψηφίστηκαν από τους Δημάρχου^ στην

jv, θέτοντας την Υγεία στο Κέντ^

Το 2021 ήταν επίσης η 2*^ Χρονιά της πανδημίας

βρίσκεται εκ τω|'' πραγμάτων στην πρώτη θέση
εκλήθησαν να υποστηρίξουν τους πολίτες τους με

πολιτικές ξεκίνη(ταν.Το έρωτηματολό|/ιο είναι δομημένο σε δύο μέρη.
Το ιπρώτο μέρος που αφορά τα κριτήρια ποψ θέτει ο Π.Ο.Υ. όλα τα

Υγιών Πόλεων παραμένει το ίδκ

ρά τις πολιτικές που αποφασ ζονται και τα προγράμμα

λειτουργίας των

μέρος που αφρι

τους 17 Στόχους της Βιώσιμης

ίχουν ενσωματωθεί στην πι λιτική

ο όλων των Πολιτικών,

covid- 19 και η Υγεία συνετίζει να
της Ατζέντας όλων μας. Oil Δήμοι
κάθε δυνατό τρόπο και πολλ'ές νέες

τα που

εφαρμόζονται.

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αυτό που αφο'ρά την
I' ιχρονική περίοδοι από 1-1-2021 έως 31-12-2021 jcai να μας το στείλετε ηλεψρονικά

χρόνια

, και αναπροσαρμόζεται το δεύτερο

iuuac

Ελληνικά Διαδημοτικά Δίκτυο Υγιών Πόλεων
ΜΑρΟΥΠ,Τηλ 210^067888, mail: JNFO(^EDDYPPY.GR

Πλατεία Εργαακών Κατοικιών, ΤΚ 151x4,



μέχρι τις 28--02-2022 στο info@eddvp )V.gr με κοινοποίηση

dasv pap@.hotma Lcom.

στο

Βασικές πλΐ|ροφορίες

Δήμος: Κορινί ίων

'Ονομα: Σούκουλη Αμαλία
ι  Γ

ι

Θέση: προϊσταμένη Τμήματος Πρωτοκόλλου & ̂ ιεκτιεραίωσηςI  |ι
Ηλ. Α/νση:α. soukouIi@korinthos.gr

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη σκ ι Δίκτυο. (382/2007 & 131/20

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώ|νει το ερωτηματολόγιο)
ι  ι

Δομή Προγ ϊάμματος
j  ι

Υπεύθυνος Πολιτικός.

'Ονομα: Παπα5ημητρίου Σωτήριος

Θέση: Δημοτι κός Σύμβουλος, πολιτικός εκπρόσψπος ΕΔΔΥΠΠΥ

Διάρκεια θητείας: Πέντε έτη

Ηλ. Δ/νση: pt pademetrious@gmail.com

Συντονιστι|ις
Όνομα: Σούκ|>υλη Αμαλία
Θέση: Προϊσιάμένη Τμήματος Πρωτοκόλλου &

ιΕιδικότητα: Διοικητικός

|Ηλ. Δ/νση: a.^ukouli@korinthos.gr

Ευντονιστιΐ€ή Επιτροπήι  j ί
! Αριθμός Με?,.ών:

Διεκπεραίωσης

1)

Ημερομηνία Σύστασης:

ΐΑριθμός Συνεδριάσεων:
Ελίληνικο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
MAPOm, ΤηΙ 210^067888, emaih ΙΝΡΟΘΕΡΡ'ίΨΡΥ.ηΚ L·

Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ151
PAmHOTMAn^COM.

?4,



Σύνθεση

Δεν υπάρχει π οος το παρόν. Προβλέπεται να συσ αθεί σύντομα.

Πολιτική δέ

τό Δημοτικό Σ
Ομόφωνα ΝΑΙ

ι  '

I

Τά κόμματα ττ
ι
ι

Συμφωνούν
ι

Μετέχουν στη

ϊ

^

μευση και συναίνεση

Ιμβούλιο αποφάσισε για την ένταξή στο Δίκτυο

 αντιπολίτευσης

ΝΑΙ

Ι Συντονιστική Επιτροπή (Δεν έχει
Μετείχε ο Δήμος σας σης Συναντήσεις Εργασίας

Σε μια ΝΑΙ

Μετείχε ο Δήβρς σας στο Ετήσιο Συνέδριο?

ώαι

ακόμη συσταθεί)

Μετείχε ο Δή
ι

Ναι

άος σας σε δράσεις που οργάνωσε :ο Δίκτυο?

Αν Ναι, σε πο^ Ενημέρωση για τη χρήση τ av αντιβιοτικών και εμβολίων

{Εχετε καταβcf^ι την ετήσια συμμετοχή σας για |γο 2020 στο Δίκτυο?

;Ναι
ι

ίΣτρατηγικ^ός Σχεδιασμός - Στόχοι
I  ι
I ο Δήμος σας· εχει καταρτίσει το προφίλ του?

Ναι

!
ι Έχει ο Δήμο

'Ναι

σας Αναπτυξιακό ή Ετηχειρησιακ ί Σχέδιο Δράσης?

Ελληνικό Διαδημοτικά Δίκτυο Υγιών Πόλεων
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ 210^067888, email-

Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ151
AST PAmnorMAn.coM.

24.



ΤιΙχρονική διάρ <εια έχει? Τέσσερα (4) έτη
^  ι

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία?
ι

Ναι

Αν Ναι ποιες?
Ενημέρωση πολιτών και
κοινωνική πρόνοια) για τη
την προαγωγή της υγείας.

ΐψη μέτρων (εμβολιασμοί,
πρόληψη διαφόρων ασθενειώΝ και

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?

ΝΑΙ
i

Αν Ναι ποιες?

Εφαρμόζει προγράμματα και δράσεις για τη διασφάλ
ένταξης και κοινωνικής προστασίας, της καταπολέμηδιάκρισης καθώς jtai της εμβάθυνσης της κοινωνικής
αξιοποιώντας εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προ·^

ση της προώθησης της κοινωνικής
ι^ης της φτώχειας και κάθε I

συνοχής στις τοπικές πολιτικές-,
ράμματα. |

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?

ΝΑΙ
ι

Αν Ναι ποιες?

Εφαρμόζει προ
αξιοποίηση των
αξιοποίηση της
στήριξης της

/ράμματα οικονομικής ανάπτυξης τ
Τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτ
Δημοτικής Περιουσίας και τη δημι

τοπικής οικονομίας.

']ς περιοχής του Δήμου με την
)ξη του ανθρώπινου δυναμικού! την
)υργία και διαχείριση υποδομών

Άιατομεακ ] Συνεργασία

ίΕχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματι ι που να προβλέπουν την συνεργασία
περισσότερων της- μιας υτυηρεσιών? Περιγράψτε:

με τη συνεργασία των κάτωθιΔράσεις και προγράμματα που πραγματοποιούνται
φορέων: Π
Ι.Σ.Α - ΜΚΟ- ΙΙΙρα ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ -ΑΑ^ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-MOTOR OIL
ΔΗΜΟΙ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΙΙΝΗΣΟΥ

|Π(ο aijια απο αυτα προέρχονται απο τις αποφασει
υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περν

της Συντονιστικής Επιτροπιις ή την
ράψτε.

' Ενημέρωση' ̂ α τα εμβόλια και τα ανπβιοτικά (Ίρόγραμμα Υγιών Πόλεων).
Ελληνικά Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών ΠόλεωΛ
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 210^067888, email·. INFOf^EDDYPPY.GR

Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ151 ̂ 4,
ASY PAmHOTMAn^COM.



Συμμετοχή ιής Κοινότητας

Εχει ο Δήμος'σας πολιτικές στην διαμόρφωσι των οποίων να συμμετέχοον οι
πολίτες είτε ως άτο,

Ναι

ια είτε ως οργανώσεις?

Εθελοντισμός -Κοινωνικό Παντοπωλείο- Πρόγραμ μα "Εξω μαζί'
Μεμονωμένα ή ομαδικά σε διάφορες πολιτιστικές ι αι κοινωνικές

σύλλογοι.)εκδηλώσεις.(Πόλιτιστικοΐ, Εξωραϊστικοί, Αθλητικό

ι

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

Ναι

Αν Ναι Περιγράψτε

Δ'ράσεις ΠολιτιΙιής Προστασίας
Δ'ράσεις ΥγεϊαςΙίΕμβολιασμοϊ- Αιμοδοσία (Προγρ
Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού: Συμμετοχή σε ογώνες δρόμου (Μαραθώνιος,
Διδασκάλεια, Ιατρίδεια, Στα Χνάρια του Απ. Παύλ
Δρόμου κ,λ.π.)

χμματα ιατρικών εξετάσεων)

ου, Διογένια, Λαϊκός Αγώνας

7^ Φάση- Πολιτική των Υγιώ-' Πόλεων του Π.Ο.Υ

Το 2020 είνα
Πόλίεων του Π.

[Σύμφωνο Κοπεγχάγης- 6 Ευ

1).Υ. Ευρώπης. Μετά από πολί
προκρίνει 6 μεγάλους άξονες πολιτικής για να χαρό ξουν τον Στρατηγικό Σχεδιασ)Λ0 τους
και να εντάξουν σε αυτούς όλα τους τα προγράμματ

ες διαβουλεύσεις, οι πόλει| έχουν

λώνες Πολιτικής

το δεύτερο έτος υλοποίησης της πενταετίας λειτουργίας των Υγιών

Έ}^νικο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
ΜΑΡΟΥΣΙ. Τηλ 210^067888. email: TNFO(^EDD^TPY.CR ί

Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ15124,
Α5Υ PAmHOTMATl.COM.



ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ι  , -Γ»και αφορούν τον 1 ,

,

βιωαιμη
Ανάπτϋξη

Υγεία"^
&  '

ευεξία .

4 Λ45

ψ
*ιβ

 Περιγράψτε την Πολιτική και τc
,ύλώνα ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Ετηγραμματ

κυριότερα προγράμματα πογ εχετε
κά).

προαγωγή υγείας (ενημέρωσ^Ι για
ζσεων).

Δράσεις και προγράμματα για την πρόληψη και τη
την υγεία, εμβολιασμοί, προγράμματα ιατρικών εξετ
Φροντίδα και μέριμνα για τα παιδιά και τα παιδιά Α ΜΕΛ (Υπηρεσίες και φροντίδ
ψυχικής υγεία)
Φροντίδα και μέριμνα για την τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟ/ΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΉΦΗ)
Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού (ΚΕΠΑΠ)
Μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και της
υπηρεσίας, προιΐράμματα επισιτιστικής βοήθειας, Τ
Δράσεις για τις τυπαθείς κοινωνικές ομάδες (Επίδο[. α ICEA, επίδομα στέγασης κ.λ'.π)Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.
Ανάπτυξη των περιβαλλοντικών υποδομών ^ώροι · ιρασίνου, χώροι άθλησης και
αναψυχής)

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ,

κοινωνικής ανισότητας (Κοινι )νικές
®Α).

ΙΕΥΗΜΕΡΜ
προγράμματα τιο

. Περιγράψτε την Πολιτική σος και επιγραμματικά τα κι^ριότερα
) έχετε και αφορούν τον Πυλώνα IΥΗΜΕΡΙΑ.

I  · ► IΠαροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την σωματ ,κή δραστηριότητα και την κοι 'ωνική
σύνδεση, (δημι

I  I \γυναικών)·
Δικαίωμα στη

τικό στάδιο, κλειστό γυμναστήριο, δέντρο συμβουλευτικής γονέωνίκαι

Ιγνώση και την επιμόρφωση Προγράμματα δια βίου μάθησης)

EXXiivLKO ΔταΒζιμοτικο Δίκτυο Yyubv Πόλεων
ΜΑΡΟΥΠ, Τηλ. 210ψ67888, email: JNFO(^EDD^TPY.aR

^ Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15^24,
PAP(a)HOTMAT]^COM.



ΣΥΜΜΕΤΟ S. Περιγράψτε την Πολιπκή σας κ αι ετηγραμματικά τα κυριότερ{

t ΣΥΜΜΕΤΟΧΗπρογράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλών
'  ίΐ

Δημιουργία ομάδ:ών με τη συμμετοχή των πολιτών σι
δραστηριότητες ( ζΕΠΑΠ)

αθλητικές και πολιτιστικές

ΕΙΡΗΝΗ Πεο
προγράμματα που

3 ΐγράψτε την Πολιτική σας και ετηγραμματικά τα κυρ}ότερα
^ετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΙΡΗΝΗ.

Η ενίσχυση της κοι\
ειρηνική συνύπαρξη
Επίσης η προσπάθε

ωνικής συνοχής, το αίσθημα εμπιστοσύν \
των πολιτών.
μ εκ μέρους του Δήμου για την καταπολΙ

ς

κοινωνικής ανισότητας διασφαλίζουν και προάγουν την ειρήν

 και ασφάλειας συμβάλλουν στην

έμηση της βίας, της φτώχειας και τής

ΠΛΑΝΗΤΗΣ Ιπεριγράψτε την Πολιτική σας και
προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώ\

επιγραμματικά τα κυριότερα]

α ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Μείωση εκπομπής ρύπων και λήψη μέτρων για τον περιοριψ;
Βιολογικός καθαριίΐμός, έλεγχος αποβλήτων, αποχετευτικά

μό της μόλυνσης του περιβάλλοντας,
δίκτυα.

Ατζέντα 2030.17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩ ΖΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΤΣΗΧ

rm

m θ

ΑΙΙΟηΚΠΗΙ
εΐΙΆΟΑ Ul
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Γ  I
'' ι

^-J

47 ΣηίΕΡΓΑΠΑ
1/ ΠΑΤΟΤΙ

Μζοηπο
«ΡΟ

Λ

6K4UM
κηχΜ
«πηπΓΠΗ

®
ΒΙΩΙΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Η Ατζέντα 2030 με τους 17 στόχους για την β ώσιμη ανάπτυξη θεσπίστηκαι απο τον

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2015. Ανπκατέο τησαν τους στόχους ανάπτυξυς για τη
χιλιετία, των οποίων το χρονοδιάγραμμα επίτευξτ ς εξέπνευσε στο τέλος του [2015 και
Έ2^νικο ΔιαΟημοτικο Δίκτυο Υγιών Πόλεω^' Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 1^ψ4,
μΛρΟΥΠ. Τηλ 21(13067888. emaik INFO((pEDDWPY.CR DASY ΡΑΡθΗΟΤΜΑΠ.COM.



έχουν ΐχρονοδιάγρα ίμα υλοποίησης έως το 2030. Η Φέσμη αποτελείται ατιό 17 στρχους
1  'ν- Λ ΛΤ. ί- ΤΤΛ1 .ν Λλ)ους τησανκαι 169 συνδεόμενους σκοπούς με αυτούς τους στό;

τους Στόχους με επ κέντρο την Υγεία και ξεκίνησαν τ ιν ετιεξεργασία τους ώστε σε
την 7^ πενταετία να τους υιοθετήσουν πλήρως.

. Οι Υγιείς Πόλεις υιοθέ

f  ιΈχετε συμ7ΐερ||άβει στον Σχεδιασμό της Πολ
Βιώσιμης Ανάπτυξιις?

ΝΑΙ

ιυτήν

ιτικής σας τους 17 Στόχους της

Αναφέρετε δράσεΐις που εφαρμόζετε και αφοροψ πέντε Στόχους 7ΐοχ> θε|[ΰρείτε
σημαν^κούς για τον Δήμο σας.

' 1. Καλή Υγεία και ευημερία
I 2. Λιγότερέις ανισότητες
'3. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυ

' 4. Ποιοτικ ] εκπαίδευση
5. Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

Δικτύωση

Μετέχει ο Δήβος σας σε άλλα Δίκτυα Ελληνικά ή Διεθνή? Σε ποια

ΑδελφοποιήσείΓ'με άλλες χώρες
Δΐαδημοτικές συνεργασίες
Συμμετοχή στο Παγκόσμιο δίκτυο των πόλεων ποι
smart site (έξυπνων πόλεων)

μαθαίνουν και στο δίκτυο των!

ίΣυνεργάζετα |ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολ τών η ΜκΟ ? Με ποιές?

IΣυνεργάζεται μέ όλες τις τοπικές κοινωνικές ομάδε; μέσω των κοινωνικών υπηρεο ών

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ

,ΊI Σχολιάστε ι αναφέρετε οτιδήποτε νομίζετε ό,·
την λειτουργία του Δικτύου και το δικός σας όφελο·;

πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν
ως μέλος του Δικτύου.

μας για

Περισσότερη
Προγράμματ

ονική Πρόνοιαμέριμνα για την Υγεία και την Κοιν
ί πρόληψης της δημόσιας υγείας

|Ενίσχυση της· μέριμνας για την φροντίδα των ευπιιθών κοινωνικών ομάδων
(Μέριμνα για πρόσφυγες
ΐΕνίσχυση του|ε6ελοντισμού
ι
I

I

I

I

ι
Ε^ηγικο Διαι

ΤηΙ 2Κ

C

ι
I

3ιΐμοτνκο Δίκτυο Υγιών Πόλεω^
mim. email: ]NFO(a)F.OU\l>PY.GR I

Η συντονίστρια ΕΔΔΥΠΠ"!
I  Λ Δήμου Κορινθίων

Σούκουλη Αμαλία

^ ίναζείαΕργαηκώΐ'Κατοικιών, ΤΚ ISτ24,
ΜΠ" ΡΑΡφΗΟΤΜΑΤΙ .COM.

I


