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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: Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 

Όνομα: Χαρλαύτη Πένυ 

Θέση: Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου 

Ηλ. Δ/νση: pcharlafti@xylokastro.gov.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.  

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Μενούνου Αγγελική (Ελίνα) 

Θέση: Αντιδήμαρχος 

Διάρκεια θητείας: 2020-2023 

Ηλ. Δ/νση: menounou@xylokastro.gov.gr 

Συντονιστής 

Όνομα: Ράλλη Παναγούλα (Έπη) 

Θέση: Δημοτική Υπάλληλος 

Ειδικότητα: Γραφείο Προσωπικού 

Ηλ. Δ/νση: ephrallh@xylokastro.gov.gr 

     Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: 9 

Ημερομηνία Σύστασης: 01/02//2022 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 2 

Σύνθεση  

 
Λόντος Αναστάσιος, Σκέρος Ιωάννης, Καραβάς Σπυριδων, Κατσούλας 

Επαμεινώνδας, Χαβέλης Νικόλαος, Ροδόπουλος Ιωάννης, Πρωτόπαππας 

Χρήστος, Τριτάκης Βλάσιος, Δεκούσης Γεώργιος 
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Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

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 2020  στο Δικτυο? 

Ναι 

΄Οχι    

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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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?  

 

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? 

x 

Ο Δήμος βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης 

 

Ο Δήμος βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης 

 

Ο Δήμος βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης 

 

x 

x 
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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 

΄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  

 

 

 

 

 

Πολιτιστικές δράσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου, ΚΑΠΗ και εθελοντικές 
ομάδες. 

x 

Εθελοντικές δράσεις για το περιβάλλον, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και διοργανώσεις, όπως: 
Καθαρισμός παραλιακού μετόπυ, καθαρισμός αισθητικού δάσους «Πευκιά» και άλσους 
Σαρανταπηχιωτίκων, Πυροφύλαξη δασικών και ορεινών περιοχών τους καλοκαιρινούς μήνες,  
υπαίθριες αθλητικές δράσεις όπως οι θερινή ποδηλατάδα κ.α. 
 

x 
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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.  

 

 

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. 

 

Λειτουργία ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ και ειδικού σχολείου για παιδιά ΑΜΕΑ, διαδικτυακά σεμινάρια και 
ημερίδες που αφορούν στην υγεία μέσω ΕΔΔΥΠΠΥ, πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», εκμάθηση 
παραδοσιακών χορών, γυμναστική σε υπαίθριους χώρους κ.α. 

Αστικός σχεδιασμός με προτεραιότητα τον άνθρωπο με την ανάπτυξη ΣΒΑΚ, Συντήρηση πάρκων και 
δασικών περιοχών Δήμου. 

Εκπαίδευση ηλικιωμένων σε νέες τεχνολογίες, ΚΕΠ Υγείας-Πρόγραμμα πρόληψης ασθενειών, λειτουργεία 
κοινωνικού παντοπωλείου, πρόγραμμα σίτισης άπορων και μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, συμμετοχή 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα POWERPOOR για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας των 
νοικοκυριών. 
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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 

 

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 

Συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πατρών για παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης, 
συνεργασία με το κέντρο συμβουλευτικής γυναικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας, δράσεις «Πολιτισμός και Υγεία» με προγράμματα υφαντικής στη φύση , 
δημιουργικής γραφής κ.α. 

Διαδικτυακές ημερίδες για την έμφυλη βία και την ισότητα των φύλων σε εφήβους και γονείς κ.α. 

Συμμετοχή ευρωπαϊκό έργο PATH2LC για την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών με στόχο τη 
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την προστασία του περιβάλλοντος, ενίσχυση και επέκταση του 
προγράμματος Ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων του Δήμου κ.α. 
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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. 

 

 

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                                          

 
 
 
 
 
 

Διαδημοτικό δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

x 

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

