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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 3
η
 χρονιά της 7

ης
 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 2
η
  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. 
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Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: Πυλαίας- Χορτιάτη 

Όνομα: Ειρήνη Καρανικόλα 

Θέση: Συντονίστρια προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» του ΠΟΥ στο Δήμο Πυλαίας- 

Χορτιάτη  

Ηλ. Δ/νση: e.karanikola@pilea-hortiatis.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.  

Με τις υπ’ αριθ. 180/2007 και 61/2011 αποφάσεις του ΔΣ, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 

αποφάσισε την ένταξή του στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – 

Προαγωγής Υγείας. 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Ηρακλής Τιτόπουλος 

Θέση: Εντεταλμένος Σύμβουλος για Θέματα Υγείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 

Διάρκεια θητείας: 4 έτη 

Ηλ. Δ/νση: ir_titop@otenet.gr 

 

Συντονιστής 

Όνομα: Ειρήνη Καρανικόλα 

Θέση: Κοινωνικός Λειτουργός στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασία, Υγείας και 

Εθελοντισμού 

Ειδικότητα:. Π.Ε. Κοινωνικός Λειτουργός 

Ηλ. Δ/νση: e.karanikola@pilea-hortiatis.gr,  

eirkaranikola@yahoo.gr /kepy.geias@pilea-hortiatis.gr 
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 Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: 16 

Ημερομηνία Σύστασης: 28/2/2018 (Απόφαση ΔΣ 165/28-02-2018) 

Σύνθεση  

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ορίστηκαν οι 

εκάστοτε: Πολιτικός Υπεύθυνος, Συντονιστής, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδρος ΝΠΔΔ, 

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων όπως εμφανίζονται παρακάτω: 

 Πολιτικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις Π.Ο.Υ. 

 Συντονιστής του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις Π.Ο.Υ. 

 Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας & Παιδείας 

 Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 

 Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης 

 Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας 

 Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας 

(ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.) 

 Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας και Παιδείας. 

 Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 

 Διεύθυνση Πολεοδομίας 

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού. 

Ελλείψει Προϊστάμενων Διεύθυνσης συμμετέχουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων. 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα    
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Κατά πλειοψηφία  Χ 

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν       

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή   

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια   

Σε δύο 

Σε τρείς              Χ 

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    

Δράσεις Δικτύου που συμμετέχει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 

Α. Ένταξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών 

Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)» 

 Πιστοποίηση ως «Υγιής Πόλη» του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη από το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ για την περίοδο 2020-2025 τον 

Ιούνιο του 2021. 

 Συμμετοχή της συντονίστριας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στην ομάδα 

εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου του ΠΟΥ για τον Τόπο με θεματική 

«Healthy Cities Place, Health, Inequalities, & Well being». 
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 Συμμετοχή της συντονίστριας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη  στις τεχνικές 

συναντήσεις εργασίας των συντονιστών του προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» του 

ΠΟΥ και στο Ετήσιο Επιχειρησιακό Συνέδριο στις 8 Δεκεμβρίου του 2021. 

 

Β Συμμετοχή στις Δράσεις του ΕΔΔΥΠ 

 Συμμετοχή του πολιτικού εκπροσώπου του δήμου κ. Ηρακλή Τιτόπουλου στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου. 

 Συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών του δήμου στην Επιστημονική Επιτροπή 

του ΕΔΔΥΠ.  

 Συμμετοχή στις εργασίες του 17ου Συνεδρίου του ΕΔΔΥΠ με θέμα «Covid-19 

& Κλιματική Αλλαγή, Γνώση Στρατηγική και Αποτελεσματικότητα στη νέα 

εποχή». Ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη συμμετείχε με παρουσία: α) του Δημάρχου 

κ. Ιγνάτιου Καϊτεζίδη στο τραπέζι «Οι 6 βασικές πολιτικές των Υγιών Πόλεων 

για την 7η φάση 2019-2025 (Σύμφωνο Δημάρχων Κοπεγχάγης) Από την 

θεωρία στην Πράξη. Η εφαρμογή ενός Πολιτικού Συμφώνου - Πυλώνας  

Άνθρωποι» και β) της Συντονίστριας του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του 

ΠΟΥ στον Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη κα. Ειρήνης Καρανικόλας με θέμα: 

«Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας με τίτλο: Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα 

Νοσήματα και Ιός HPV Πρόληψη του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας. Η 

υλοποίηση του Προγράμματος στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη».  

  Αποστολή ετήσιου απολογισμού δράσεων του δήμου στο ΕΔΔΥΠ για το έτος 

2020.  

 Η συντονίστρια του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» του δήμου σε συνεργασία 

με την εθνική συντονίστρια του ΕΔΔΥΠ κα. Παπαθανασοπούλου διοργάνωσαν 

2 εργαστήρια στις 22/4/20021 και 21/12/2021 αντίστοιχα για το Πρόγραμμα Υγιείς 

Πόλεις του Π.Ο.Υ., των Δήμων Μελών της Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό την 

προετοιμασία των δήμων για την καλύτερη οργάνωση και εφαρμογή του 

προγράμματος.  
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Γ. Δομές και Προγράμματα του Δικτύου που συμμετέχει ο Δήμος Πυλαίας-

Χορτιάτη 

 Λειτουργία ΚΕΠ Υγείας. Συμπληρώθηκε η ετήσια απολογιστική φόρμα με τις 

δράσεις του ΚΕΠ Υγείας Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2021 και αποστάλθηκε 

στην Κεντρική Διοικητική δομή των ΚΕΠ Υγείας. Επίσης, καταβλήθηκε κανονικά 

και η ετήσια συνδρομή. 

 Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια. 

 Λειτουργία Τοπικού Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.  

 Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής. 

 Υλοποίηση προγράμματος Πρόληψης της Κατάθλιψης. 

 Υλοποίηση προγράμματος Πρόληψης της Οστεοπόρωσης με δωρεάν μέτρηση 

οστικής πυκνότητας. Από 14/09/21 έως 22/9/2021. Εξετάστηκαν 190 άτομα 

 Υλοποίηση προγράμματος Πρόληψης του Καρκίνου του Τραχήλου της μήτρας με 

την πραγματοποίηση ενημερωτικής ομιλίας με θέμα: « Ιός ΗPV και Σεξουαλικώς 

Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Πρόληψη Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας»  στις 

2/6/2021 και διενέργεια  δωρεάν τεστ ΠΑΠ στις 15, 20 και 22/10/2021. 

Εξετάστηκαν 55 γυναίκες. 

Δ. Δράσεις του Δικτύου που συμμετέχει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 

 Συμμετοχή στην Πανελλήνια Εκστρατεία του ΕΔΔΥΠ «Μύθοι και Αλήθειες για 

τα Εμβόλια και τα Αντιβιοτικά». Στόχος η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του 

πληθυσμού για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και των Εμβολίων. Στο πλαίσιο 

αυτό πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης 

των Εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των 

Γονέων και Κηδεμόνων των εκπαιδευτικών μονάδων του δήμου Πυλαίας-

Χορτιάτη. Με την ολοκλήρωση της ημερίδας διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες 

και σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το παιδικό Βιβλίο «Ποιος 

Παγίδευσε την Πένυ Κυλλίνη». Εκπαιδευτικό υλικό διανεμήθηκε στους 

εκπροσώπους των σχολείων. Τέλος, διανεμήθηκαν από τον δήμο 5.000 φυλλάδια 

του ΕΔΔΥΠ για τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια σε όλα τα δημοτικά κτήρια και τις 

σχολικές μονάδες του δήμου. 

  Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά με  θεματικές  που 

αφορούσαν τα  Ατυχήματα, τις  Εξαρτήσεις και την Εφηβεία που 
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πραγματοποίησε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, υπό την 

Αιγίδα του ΙΣΑ σε συνεργασία με τον κ. Αναστάσιο Χατζή, Παιδίατρο-

Εντατικολόγο, με τρείς διαδικτυακές ενημερωτικές ομιλίες στις 20/4/2021, στις 

1/6/2021 και στις 22/6/2021 αντίστοιχα. 

 

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

Ναι                  Χ 

΄Οχι    

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Ναι            Χ 

Οχι 

 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2022? 

Ναι 

Οχι 

Αν Οχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι                     Χ 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?  

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι                            Χ 

Οχι 
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Αν Ναι ποιές?   

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του δήμου προβλέπονται δράσεις για την Υγεία όπως 

συνοψίζονται στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας που προβλέπει τη 

δημιουργία και αναβάθμιση κοινωνικών και υγειονομικών δομών. 

Ειδικότερα προβλέπονται τα κάτωθι έργα/ δράσεις:  

1. Ολοκληρωμένο σύστημα Τηλεϊατρικής και Τηλεπρόνοιας. 

2. Ανακαινίσεις των ΚΑΠΗ Χορτιάτη - Ασβεστοχωρίου – Φιλύρου.  

3. Ανακαινίσεις των ΚΑΠΗ Πανοράματος – Πυλαίας. 

4. Συνεργασία με την Ελ. Εταιρεία Νόσου Νόσου Αλτσχάιμερ για πρόγραμμα 

επίσκεψης επαγγελματιών υγείας στα ΚΑΠΗ. 

5. Αναβάθμισή ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Γραφείου για τις δομές του ΚΕΚΠΑΠ 

(Η/Υ, εκτυπωτές, λοιπός εξοπλισμός ). 

6. Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας για την ενημέρωση του κοινού 

σχετικά με την πρόληψη της Άνοιας και τη ψυχοκοινωνική στήριξη των 

περιθαλπόντων ατόμων με άνοια. Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας ενταγμένο στο 

Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».  

7. Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου  ενταγμένο στο Ε.Π. «Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020». 

8.Σύσταση Δημοτικού Ιατρείου Εξοχής.  

9. Λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων Χορτιάτη και Εξοχής.  

10. Λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου. 

11. Ανάθεση Έργου Νευρολόγου για την υποστήριξη του Συμβουλευτικού Σταθμού 

Άνοιας (ΣΣΑ). 

12. Ανάθεση Έργου Γενικού Γιατρού για την υποστήριξη του ΚΕΠ Υγείας.  

13. Λειτουργία ΚΕΠ Υγείας με σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την 

Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων 

υψηλού κινδύνου.  

14. Συμμετοχή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠ) με την 

προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της δημόσιας υγείας 

και στους τομείς της υγειονομικής ενημέρωσης, της προληπτικής ιατρικής και του 

περιβάλλοντος. 
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15. Υλοποίηση Προγράμματος "Υγιείς Πόλεις" του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών 

Πόλεων του ΠΟΥ για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας των 

κατοίκων του δήμου. 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του δήμου προβλέπονται δράσεις για την Πρόνοια όπως 

συνοψίζονται στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας που προβλέπει: 

Α. Στοχευμένη λειτουργία δομών και δράσεων για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, 

με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση του 

εθελοντισμού.  

Ειδικότερα προβλέπονται τα  κάτωθι έργα/ δράσεις:  

1. Συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι". 

2. Προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος για ΑΜΕΑ στο κολυμβητήριο 

πανοράματος. 

3. Προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης ΑΜΕΑ.  

4. Προμήθεια αντισηπτικών, μασκών και ειδών καθαριότητας για τις υπηρεσίες του 

δήμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού. 

5. Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

6. Προμήθειες Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο. 

7. Ανάπτυξη δικτύου εθελοντών και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης 

κοινωνικής αλληλεγγύης.  

8. Λειτουργία Γραφείου Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 

 

Β. Πρόληψη και διασφάλιση υγείας φιλοξενούμενων νηπίων της επικράτειας του 

Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.  

Ειδικότερα προβλέπονται τα  κάτωθι έργα/ δράσεις:  

1. Προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Πυλαίας στις προδιαγραφές του Π.Δ. 

99/2017 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ".  

2. Λειτουργία Παιδικού Σταθμού Πυλαίας.  
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3. Υλοποίηση προγράμματος «Προληπτική παιδιατρική και παιδοδοντιατρική» 

στα νήπια των Δημοτικών του δήμου. 

4. Υιοθέτηση ευέλικτων ωραρίων στις κοινωνικές υπηρεσίες και στις δομές 

φύλαξης βρεφών και παιδιών. 

5. Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διαθέτουν 

παιδότοπους. 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές? 

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του δήμου προβλέπονται δράσεις για το Περιβάλλον που 

συνοψίζονται στον τομέα Φυσικό περιβάλλον - Πράσινο –Αισθητική που προβλέπει:  

Α. την εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση μικροκλίματος, προώθηση των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας με την προμήθεια & εγκατάσταση λαμπτήρων LED για την 

εξοικονόμηση ενέργειας στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. «Ενεργειακή αναβάθμιση 

του δημοτικού οδοφωτισμού». 

Β. Περιαστική αναβάθμιση με την αποκατάσταση του τοπίου – ανάδειξη πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  

Ειδικότερα προβλέπονται τα  κάτωθι έργα/ δράσεις:  

1. Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για το Έργο "Παρεμβάσεις αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου ΕΣΠΑ. 

2.  Έργο "Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής 

λατομείων Ασβεστοχωρίου " ΕΣΠΑ. 

 

Γ. Πρόληψη Φυσικών καταστροφών – Πολιτική Προστασία. 

Ειδικότερα προβλέπονται τα  κάτωθι έργα/ δράσεις:  

1. Εργασία αποχιονισμού οδικού δικτύου της ΔΕ Χορτιάτη 

2. Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Δημοτικών κτιρίων 

3. Μελέτες Πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων 

4. Μελέτες για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων προστασίας και ανάδειξης στο 

Λόφο Ανάληψης ΔΕ Πανοράματος 

5. Σημειακές Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις  

6. Μίσθωση εκχιονιστικών και μηχανημάτων έργου για έκτακτες ανάγκες 
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7. Αντισεισμική Προστασία («ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ») 

8. Αντιπυρική προστασία  

9. Έλεγχος τήρησης μέτρων πρόληψης πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους 

 

Δ. Αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 

Ειδικότερα προβλέπονται τα  κάτωθι έργα/ δράσεις:  

1. Γεωλογική μελέτη για την πολεοδόμηση του οικισμού Φιλύρου 

2. Υγειονομική περίθαλψη, Περισυλλογή, φιλοξενία αδέσποτων ζώων 

3. Γεωλογική μελέτη για τοπικό ρυμοτομικό Λατομείο Αργυρώ (Ασβεστοχώρι) 

 

Διατομεακή Συνεργασία 

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

περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε 

Στο Δήμο υπάρχει διατομεακή συνεργασία μεταξύ όλων των Διευθύνσεων του κατά 

περίπτωση. Υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και με 

φορείς και υπηρεσίες άλλων εκτός δήμου που συνοψίζονται στις ακόλουθες.   

 Η Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας Υγείας και Παιδείας του δήμου 

συνεργάζεται με το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας 

(ΝΠΔΔ) δεδομένου ότι έχουν κοινά αντικείμενα και στο πλαίσιο αυτό έχουν 

υπογράψει σχετική προγραμματική σύμβαση με σκοπό την παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας από κοινού. Επίσης, το Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας, Υγείας και Εθελοντισμού της ως άνω διεύθυνσης συνεργάζεται εντός 

δήμου με τις διοικητικές, οικονομικές και υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου.  

Επιπλέον έχει δημιουργηθεί Ομάδα Έργου για την εκπόνηση του Προφίλ Υγείας του 

Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη αλλά και για τις ανάγκες που θα προκύψουν από την ένταξη 

του δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ . 

Εκτός δήμου το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Εθελοντισμού αναπτύσσει 

συνεργασία με 1) Εισαγγελία, 2) Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, 3) ΕΛΕΠΑΠ, 4) 

Εκκλησία, 5) ΜΚΟ (π.χ. Άρσις, Γιατροί του Κόσμου κ.α.), 6) ΠΕΔΥ, 7) EΟΠΠΥ, 8) 

Νοσοκομεία του ΕΣΥ, 9) 3
η
&4

η
 ΥΠΕ 10) ΕΔΔΥΠΠΥ, 11) Ιατρικό Σύλλογο 

Θεσ/νικης.  
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 Το Τμήμα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης της έχει διατομεακή συνεργασία με τις 

1) Σχολικές Επιτροπές και την 2) Α΄ & Β΄ βάθμια Εκπαίδευση.  

 Η Δ/νση Αθλητισμού & Πολιτισμού: έχει διατομεακή συνεργασία με 1) ΚΕΠΑΠ 

Πυλαίας-Χορτιάτη (ΝΠΙΔ), 2) Πολιτιστικούς Συλλόγους, Συλλόγους Γυναικών, 

Αθλητικά Σωματεία κ.α. 

 Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας έχει διατομεακή 

συνεργασία με 1) Πολιτική Προστασία, 2) Εθελοντικές Οργανώσεις. 

 

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

υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε. 

Η Ομάδα Έργου για την εκπόνηση Προφίλ Υγείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη αλλά και 

για τις ανάγκες που θα προκύψουν από την ένταξη του δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ . 

 

Συμμετοχή της Κοινότητας 

΄Εχει ο Δήμος σας πολιτικές στη διαμόρφωση των οποίων να συμμετέχουν οι πολίτες 

είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?  

Ναι                                Χ 

Οχι  

Αν Ναι Περιγράψτε 

1) Επιτροπή Διαβούλευσης, 2) Πολιτική προστασία, 3) Πολιτικές που αφορούν στον 

αθλητισμό & πολιτισμό.  

 

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

Ναι                             Χ 

Οχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

1) Εθελοντισμός 

2) Εθελοντική Αιμοδοσία  

2) Αθλητικά Προγράμματα 
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3) Πολιτιστικά Δρώμενα  

4) Διαβούλευση σε διάφορες θεματικές ενότητες. 

 

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

Σύμφωνο Κοπεγχάγης- 6 Πυλώνες Πολιτικής 

Το 2020 είναι το δεύτερο έτος υλοποίησης της 7
ης

 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). 

1
η
 Πολιτική: Προστασία Βρεφικής, Νηπιακής και Παιδικής Ηλικίας.  

Δομές και Προγράμματα 

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη λειτουργεί: 

 Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και έχει την εποπτεία των ιδιωτικών παιδικών σταθμών 

που λειτουργούν στα όρια του Δήμου. 

 Προγράμματα Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 Καλοκαιρινό Camp 

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

  Κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά τυπικής ανάπτυξης  
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 Συγκρότηση Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων η οποία συνεργάζεται με την εισαγγελία 

ανηλίκων για τη διαχείριση περιστατικών παραμέλησης – κακοποίησης στα όρια του 

Δήμου 

 Λειτουργία Δημοτικών Βιβλιοθηκών σε κάθε Δημοτική Ενότητα 

 Λειτουργία Έκθεσης και Μουσείου Παιχνιδιού 

 Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 

 Κατασκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων σύμφωνα με το πρωτόκολλο του 

Εθνικού Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων 

 Υποστήριξη λειτουργίας των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

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

και πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής) 

  Υποβολή φακέλου του δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη στην Unicef προκειμένου να 

πιστοποιηθεί ο δήμος ως πόλη φιλική για τα παιδιά.  

 Με απόφαση ΔΣ ο δήμος προμηθεύτηκε 280 tablets για να ενισχύσει όλες τις 

σχολικές μονάδες του δήμου. 

 Πραγματοποίηση Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για 2η χρονιά στον δήμο 

Πυλαίας – Χορτιάτη με τη συμμετοχή 18 ομάδων, συνολικά 204 μαθητές δημοτικών 

σχολείων και νηπιαγωγείων που συνευρέθηκαν -λόγω  της  πανδημίας- διαδικτυακά, 

παρουσιάζοντας τις δικές τους προτάσεις για το πως θα ήθελαν να είναι η πόλη τους 

αύριο, για το πως και το που θα ήθελαν να διασκεδάζουν, να εκπαιδεύονται και να 

ζούνε. 

 Ενημερωτική εκδήλωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις αλλαγές στο 

λύκειο και τα επαγγέλματα με μέλλον μετά την πανδημία, διοργάνωσε  διαδικτυακά 

τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, στις 7.00 το απόγευμα ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. 

  Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος και καλοκαιρινές δραστηριότητες – με 

μαθήματα ΚΑΡΠΑ στο 10ο καλοκαιρινό Camp του Δήμου για τα παιδιά του 

δημοτικού .  

 

 

 

 

https://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/opengov/press/archive/44749
https://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/opengov/press/archive/44749
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2
η
 Πολιτική: Προστασία Τρίτης Ηλικίας- Υγιής Γήρανση.  

Δομές και Προγράμματα  

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη λειτουργεί: 

  Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων- ΚΑΠΗ έξι (6) 

 Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι τέσσερα (4) 

  Συμβουλευτικό Σταθμό Άνοιας έναν (1)  

  Πρόγραμμα E- Health - Αυτόνομης διαβίωσης 

 Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής 

 Παροχή ψυχολογικής στήριξης, εγγραφές στον εμβολιασμό και στην άϋλη 

συνταγογράφηση με υποστηρικτικό δίκτυο από το νομικό πρόσωπο του δήμου που 

έχει στις αρμοδιότητες του την προστασία της τρίτης ηλικίας και των ευάλωτων 

ομάδων. Με τη δράση αυτή ο δήμος στηρίζει όλους τους δημότες της Τρίτης Ηλικίας, 

για να μιλήσουν για τους φόβους και τις ανησυχίες τους μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης. Παράλληλα τους καθοδηγεί, τους ενημερώνει και τους βοηθάει να 

εγγραφούν στον Εμβολιασμό κατά του Covid-19 και στην άυλη συνταγογράφηση του 

Υπουργείου Υγείας. 

 Λειτουργία ιατρείου στην κοινότητα Εξοχής για τα μέλη των ΚΑΠΗ. 

 

3
η
 Πολιτική: Προστασία Ευάλωτων Ομάδων  

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη λειτουργεί: 

 Κοινωνική Υπηρεσία 

 Τήρηση Μητρώου Αστέγων 

 Κοινωνικός Παντοπωλείο 

 Κέντρο Κοινότητας  

 Υπηρεσία Διοικητικής Βοήθειας - εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

 Γραφείο Απασχόλησης Ανέργων 

 Γραφείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 Διοικητική υποστήριξη της χορήγησης προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας 

 Διασύνδεση με συσσίτια της Εκκλησίας 

 Υλοποίηση προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ 

 Συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς προνοιακού-κοινωνικού 

χαρακτήρα 
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 Χορηγίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις 

 Κατασκηνωτικά προγράμματα ΑΜΕΑ 

 Μειωμένα τέλη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 

 Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων φιλικών στους κατοίκους και ειδικά στα ΑΜΕΑ  

 Μεταφορά με ειδικό όχημα και με τη συνοδεία του προσωπικού του “Βοήθεια στο 

Σπίτι” πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των ευπαθών ατόμων, που δεν έχουν τη 

δυνατότητα μετακίνησης, στα Κέντρα Εμβολιασμού. 

 

4η Πολιτική: Πρόληψη και Προαγωγή Δημόσιας Υγείας  

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη λειτουργεί: 

 Περιφερειακό Ιατρείο Φιλύρου, στελεχώνεται από ειδικό παθολόγο και εθελοντή 

παιδίατρο. 

 Δημοτικό Ιατρείο Χορτιάτη ενταγμένο στο ΠΕΔΥ στελεχώνεται από Ειδικό: 

Παθολόγο και Καρδιολόγο. Επίσης, φιλοξενεί στο χώρο τον Γενικό Ιατρό του ΚΑΠΗ 

και τον Εθελοντή Ιατρό Ειδικό Ορθοπεδικό. 

 Δημοτικό Ιατρείο Ασβεστοχωρίου ενταγμένο στο ΠΕΔΥ στελεχώνεται από Ειδικό: 

Παθολόγο. 

 ΚΕΠ Υγείας 

 Τοπικό Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. 

 Συμβουλευτικό Σταθμό για την Άνοια. 

 Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας εστιασμένες στην 

πρόληψη χρόνιων παθήσεων όπως: σπιρομετρήσεις, μέτρηση οστικής πυκνότητας, 

τεστ κατάθλιψης, τεστ μνήμης κ.α. 

 Στα πορτοκαλί φωτίστηκε το δημαρχείο Πανοράματος με αφορμή την παγκόσμια 

ημέρα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας. 

  Ανέγερση Παιδιατρικού Νοσοκομείου στην κοινότητα Φιλύρου που 

χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», ένα έργο εθνικών διαστάσεων η 

αποπεράτωση του οποίου αναμένεται το 2025. 

 

5
η
 Πολιτική: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Ισότητας 

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη λειτουργεί: 

 Γραφείο Απασχόλησης 
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 Γραφείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 Συνεργασίες με φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης 

 Υλοποίηση ετήσιου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας διάρκειας 8 μηνών. 

 Πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών 

 Σε εξέλιξη η υλοποίηση μεγάλου έργου αστικής ανάπλασης με οικονομικό αντίκτυπο 

στην πόλη, που θα λειτουργήσει στη θαλάσσια περιοχή της Πυλαίας με προβλέψεις για 

τη λειτουργία μαρίνας, μονάδων υγείας, επιχειρήσεων, καταστημάτων εστίασης, 

λιανικού εμπορίου κ.λπ. 

 

6
η
 Πολιτική: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση     

 Συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη διαδικασιών επιπέδου G2C, G2B, G2G, G2E 

 Ελεύθερη προσβασιμότητα σε δημοτικό ευρωζωνικό δίκτυο μέσα στους οικισμούς  

 Διαδραστική ηλεκτρονική ιστοσελίδα του δήμου με τους πολίτες 

 Ηλεκτρονική ανοικτή διαβούλευση on line, κρίσιμης σημασίας για τα τοπικά θέματα 

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δήμου e-δημοτολόγιο, e-poleodomia, e-κεπ . 

 Στρατηγική συνεργασία του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με τη Cisco δρομολογώντας 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των υπηρεσιών του δήμου με στόχο την 

καλύτερη ποιότητα ζωής για τους δημότες. 

 

7
η
 Πολιτική: Προώθηση του Εθελοντισμού  

 Ομάδα εθελοντών υποστήριξης δράσεων Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών Δοτών 

Μυελού των Οστών 

  Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας (διενεργούνται αιμοδοσίες 2 φορές τον χρόνο σε 

όλες τις δημοτικές κοινότητες του δήμου)   

 Ομάδα Εθελοντών αιμοδοτών 

 Ομάδα Εθελοντών Ιατρών 

 

 

 

 



 

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

ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888,  φαξ  2106105641, email: info@eddyppy.gr    dasy_pap@hotmail.com, 

 

ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ . Περιγράψτε την Πολιτική και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που αναπτύσσετε και προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα 

ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ  

Με γνώμονα τη λειτουργικότητα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για τους 

κατοίκους και τους εργαζόμενους σε αυτό, που αποτελούν βασικό παράγοντα στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, δράσης, ευημερίας και της υγείας των κατοίκων του, 

ο Δήμος προέβη σε δράσεις που αφορούν: 

2.1. Μέτρα για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό: 

Η αρμόδια υπηρεσία: 

 καθορίζει τις χρήσεις γης οικιστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. (οικονομικές, 

εμπορικές, αγροτικές κ.α.) 

 ορίζει στο νότιο μέρος του δήμου, τις προς πολεοδόμηση Περιοχές Οργανωμένης 

Ανάπτυξης, οι οποίες μαζί με τις ήδη πολεοδομημένες περιοχές αποτελούν τις 

βάσεις ενός οργανωμένου σχεδίου για τις οικιστικές-αστικές-παραγωγικές ζώνες. 

Για παράδειγμα στο νότιο παραλιακό τμήμα του Δήμου μας εντάσσονται στο 

σχέδιο δύο περιοχές συνολικής έκτασης 1.000 στρεμμάτων «κεντρικών αστικών 

λειτουργιών και εξυπηρέτησης αστικού πληθυσμού», με στόχο την οργανωμένη 

και ορθολογική λειτουργία της ευρύτερης παραλιακής ζώνης. 

 λειτουργεί χώρους αστικού πρασίνου και κοινωφελείς χώρους 175στρ, με 

δημοτικά πάρκα (61), παιδικές χαρές (21), ανοικτοί χώροι άθλησης (14), πάρκο 

κυκλοφοριακής αγωγής (1), χώροι αναψυχής (2), νησίδες πρασίνου στους οδικούς 

άξονες (34), θέσεις θέας (3), περιπατητικά μονοπάτια (3) κ.λπ. 

 αναπτύσσεται δασική περιοχή αναψυχής που αποτελείται από τα δάση Σέιχ Σου 

(5.100στρ), Δάσος Ασβεστοχωρίου (9.100στρ), Δάσος Χορτιάτη (5.700στρ), 

Άλσος Φιλύρου (200στρ) Άλσος Πανοράματος (100στρ). 

 βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποίηση μεγάλου έργου εκσυγχρονισμού του δικτύου 

αποχέτευσης στους οικισμούς Ασβεστοχωρίου, Χορτιάτη και Εξοχής, αλλά και 

του δικτύου ύδρευσης Ασβεστοχωρίου και Φιλύρου. 

2.2. Μέτρα για το Περιβάλλον  

 Υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ)με έμφαση στην 

μείωση των αστικών απορριμμάτων και στην ανακύκλωση 

 Σχέδιο Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος 
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 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 

 Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με έμφαση στη 

φιλική για το περιβάλλον κινητικότητα 

 διαρκής επέκταση, εκσυγχρονισμός και διατήρηση του συγκοινωνιακού δικτύου 

με έργα οδοποιίας, φωτισμού (19.000  λάμπες τύπου Led) και πεζοδρομήσεις, 

ποδηλοτοδρομοι.  

 Κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ 330 θέσεων στο Πανόραμα 

  Πρόγραμμα Ανακύκλωσης «FollowGreen» και «Green Missions» στα σχολεία 

του δήμου. 

 Πρόγραμμα ανακύκλωσης Χριστουγεννιάτικων δέντρων.  

 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΥΗΜΕΡΙΑ. 

Ο δήμος λειτουργεί δομές και υλοποιεί προγράμματα με γνώμονα την κοινωνική 

πρόοδο και υποστήριξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα 

λειτουργεί :  

 “Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων και Προώθησης στην Απασχόληση” 

προκειμένου να προσφέρει στους ανέργους του δήμου χώρο, όπου θα μπορούν με 

τη συνδρομή εκπαιδευμένου προσωπικού να καλύπτουν τις ανάγκες τους στον 

κρίσιμο και ζωτικό τομέα της αναζήτησης εργασίας. ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 

προσφέρει διαδικτυακή υπηρεσία, που συμβάλλει στην αποτελεσματική και άμεση 

ενημέρωση των άνεργων δημοτών για κάθε θέση εργασίας (Ιδιωτικού Τομέα, 

Δημοσίου Τομέα, ΟΑΕΔ, επιταγών εργασίας κλπ.) που δημοσιεύεται σε έντυπα, 

τοπικής ή εθνικής κυκλοφορίας, ή σε ιστοσελίδες και που αφορούν θέσεις εργασίας 

σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας με έμφαση στο Δήμο Πυλαίας-

Χορτιάτη. 

 Τοπικό Γραφείο Υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο 

αποτελεί πανελλαδική καινοτομία. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία δομών 

υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή 

Ελλάδας – Βουλγαρίας, μέσω της ίδρυσης δύο Τοπικών γραφείων κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας (ένα στο δήμο μας) και μίας θερμοκοιτίδας κοινωνικών 
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επιχειρήσεων (στην Αθήνα), καθώς και στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της 

τοπικής κοινωνίας. 

 Γραφείο συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.  

 αναπτύσσει δράσεις διατήρησης και ενίσχυσης της τοπικής παράδοσης και των 

εθίμων στηρίζοντας όλους τους συλλογικούς φορείς πολιτισμού που δρουν στη 

δημοτική επικράτεια, διατηρώντας έτσι και δημιουργώντας νέα προϊόντα 

πολιτισμού.  

 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. 

 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. 

 εξαιτίας του μεγάλου γεωγραφικού όγκου, ο Δήμος λειτουργεί αποκεντρωμένες 

υπηρεσίες για τους δημότες στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες, ώστε να έχουν 

πρόσβαση οι κάτοικοι και ιδίως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία στις 

υπηρεσίες του δήμου κοντά στον τόπο που ζουν, ανεξαρτήτου περιοχής.  

 επίσης, ό δήμος έχει βραβευτεί για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει 

στους δημότες τους με τις οποίες έχουν πρόσβαση σε διοικητικές, κοινωνικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες καθαριότητας. Με όλα τα ανωτέρω οι κάτοικοι του δήμου 

εξυπηρετούνται χωρίς μετακινήσεις εξοικονομώντας χρόνο και περιορίζοντας το 

οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος μετακίνησης.  

 οργανωμένα προγράμματα αθλητισμού (Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, για 

όλες τις ηλικιακές ομάδες άλλα και για στοχευόμενες ομάδες ΑΜΕΑ.  

Προγράμματα με συλλόγους και ευρύ κοινό (μαζικός αθλητισμός και ελεύθεροι 

αθλούμενοι), εργασιακός αθλητισμός. Λειτουργία οργωμένων χώρων άθλησης (π.χ. 

υπαίθρια γήπεδα ποδοσφαίρου 7Χ7, 5Χ5), κλειστά γυμναστήρια ομαδικών 

αθλημάτων αντισφαίρισης, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, λειτουργία 

υπερσύγχρονου Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου, αίθουσα πινκ- πογκ, κλειστό 

κολυμβητήριο, κ.ά.   
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 οργανωμένα προγράμματα πολιτισμού(εργαστήρι θεάτρου, θεατρικού παιχνιδιού, 

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

 8 πολιτιστικών κέντρων, 4 μουσεία Λαογραφίας, 3 δημοτικές βιβλιοθήκες 1 έκθεση 

παιδικού παιχνιδιού (σε εξέλιξη) 

  3 ανοικτών χώρων μεγάλων εκδηλώσεων  

 διοργάνωση σε ετήσια τακτική βάση πληθώρας θεσμοθετημένων θεματικών 

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

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα  

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη ζητά πάντα τη συμμετοχή των πολιτών του κατά 

την εκπόνηση του μεσοπρόθεσμου Επιχειρησιακού Σχεδίου του (business plan), 

αλλά και μεσο-μακροπρόθεσμων θεματικών αναπτυξιακών σχεδίων (master 

plans) (ΣΒΑΚ, ΣΔΑΕ, ΤΣΔΑ, Σχέδιο για τη Φτώχεια, Προφίλ Υγείας κ.λπ.) 

διενεργώντας πολλαπλή διαβούλευση δια ζώσης και ηλεκτρονικά 

(ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, συναντήσεις, θεματικά εργαστήρια, 

ενημερωτικές διαδραστικές ημερίδες κ.λπ.) με τοπικούς, συλλογικούς, 

εξειδικευμένους θεματικούς φορείς που η δράση τους εμπίπτει στους στόχους 

των παραπάνω ειδικών στρατηγικών σχεδίων, αλλά και με τους πολίτες. Όλα τα 

παραπάνω σχέδια αφορούν πλήρως ή τμηματικά στην υγεία, στην ευεξία και 

στην κοινωνική συνοχή της πόλης. 

 Έχει αναπτύξει ένα 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 συνδιοργάνωση. 

 Λειτουργεί υπηρεσία εξυπηρέτησης του δημότη, την 5ψήφια τηλεφωνική 

γραμμή 15195, αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα του, καταγράφει σε 

καθημερινή βάση τα προβλήματα της κοινότητας, τα οποία άμεσα και έμμεσα 

αφορούν στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Τα αιτήματα αυτά δίδονται στις 

υπηρεσίες του δήμου για υλοποίηση και πάντα λαμβάνεται ανάδραση από τους 

ίδιους τους πολίτες για την υλοποίηση αυτών και το βαθμό ικανοποίησης από 

την ανταπόκριση των δημοτικών υπηρεσιών. 

 Διαδικτυακή υπηρεσία Mayor-onlin διασφαλίζει την άμεση επικοινωνία μέσω 

ψηφιακού ραντεβού του Δημάρχου με τους δημότες-πολίτες.  
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 Αναφορικά με την υγεία και την ευεξία λειτουργεί το ΚΕΠ Υγείας το οποίο 

αναπτύσσει διαλειτουργική και διατμηματική συνεργασία με όλες τις 

σχετιζόμενες οργανικές μονάδες του δήμου και των ν.π. 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, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 

δικαιοσύνης, της ανοχής, του διάλογου, της οικοδόμησης συμμαχιών, της 

συναίνεσης και της διπλωματίας, αναπτύσσει εν καιρώ ειρήνης συνεργασίες με 

πόλεις και χώρες για την παγίωση πνεύματος ειρήνης και αλληλεγγύης όπως:  

 θεσμοθέτησε εκδηλώσεις «μνήμης» για το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη που 

συντελέσθηκε στις 02.09.1944. Οι εκδηλώσεις αυτές διοργανώνονται κάθε 

χρόνο και υποστηρίζονται από το Γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης. 

 αδελφοποιήθηκε με το Δήμο Σμύρνης στην Τουρκία και έχει ανοίξει διάλογος 

ειρήνης και φιλίας μεταξύ των δυο πόλεων.   

 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. 

 προωθεί την ισότητα των φύλων μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες του, όπως 

γραφείο ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, πρόγραμμα γυναικείας 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας κ.λπ. 
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 στηρίζει τους τοπικούς γυναικείους συλλογικούς φορείς με διάθεση των χώρων 

των δραστηριοτήτων τους και τη στήριξη στη διοργάνωση των εκδηλώσεών 

τους 

 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά  τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα  ΠΛΑΝΗΤΗΣ 

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη συμμετέχει στο δίκτυο «Σύμφωνο των Δημάρχων» 

από τις 25 Μαΐου 2011. Η πρωτοβουλία αποτελεί σαφή δέσμευση της Δημοτικής 

Αρχής, ενδυναμώνοντας την ευρύτερη πολιτική του σκοπού της ενσωμάτωσης της 

αειφόρου ενεργειακής πρακτικής στους γενικούς στόχους της τοπικής ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο αυτό :  

 το κτίριο του δημαρχείου έχει σχεδιαστεί και αναγέρθηκε με βάση τις αρχές της 

βιοκλιματικής δόμησης.  

 προτείνει και υλοποιεί δράσεις που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. «Εξοικονομώ» όπως: 

η εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό, νέα φωτιστικά 

LED στον κεντρικό άξονα του Πανοράματος, στον αύλειο χώρο του παλιού 

Δημαρχείου Πανοράματος και στην κεντρική πλατείας, και αντικατάσταση 

περιμετρικά στους δρόμους των φωτιστικών στους στύλους της ΔΕΗ με νέα 

φωτιστικά νατρίου, πιο φωτεινά και λιγότερο ενεργοβόρα.  

 συμμετέχει ως εταίρος με επικεφαλής το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, στο έργο με τίτλο «Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων για την 

κάλυψη αναγκών σε μη πόσιμο νερό, θέρμανση και προστασία υπόγειων χώρων» - 

“Groundwater Resource management for non-potable water purposes, basement 

protection and heating- pilot application”– ακρωνύμιο“Green Pump” το οποίο 

χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020. 

 Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη ακολουθεί συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης των 

αστικών αποβλήτων – σύμφωνα με τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για τα 

απορρίμματα που συνεχώς αναβαθμίζει με στόχο την μείωση της ποσότητας και της 

επικινδυνότητας τους, την εκμετάλλευση κάθε δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, 

ανακύκλωσης, ανάκτησης και τέλος την ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων τους.  
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 Έτσι, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού 

περιβάλλοντος, ο δήμος έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης σε απόβλητα 

που αφορούν:  

- Απόβλητα υλικών συσκευασίας 

- Απόβλητα ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

- Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) 

- Χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια 

- Απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

- Κομποστοποίηση 

- Ρούχα, υφάσματα & υποδήματα.  

 Αναπτύσσει συστηματικά δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής 

κοινωνίας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, πρωτοβουλίες που αφορούν 

στον καθαρισμό ρεμάτων, δασών κ.λπ. από απορρίμματα, σε καμπάνιες για την 

υιοθέτηση στάσης μείωσης, επανάχρησης και ανακύκλωσης των οικιακών 

απορριμμάτων κ.λπ.  

 Τοποθέτηση δικτύου 14 σημείων υπόγειων καδών στον δήμο από το Πράσινο 

Ταμείο 

  Δράση «Τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης!» με την τέχνη της φωτογραφίας. Οι 

μαθητές καλούνται να στείλουν φωτογραφίες (χωρίς να φαίνονται τα πρόσωπά 

τους), είτε με είδη πολλαπλών χρήσεων, είτε με πρακτικές που έχουν 

αντικαταστήσει τα προς κατάργηση υλικά. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν την ευκαιρία 

να εκφραστούν καλλιτεχνικά και ταυτόχρονα θα ευαισθητοποιήσουν τους 

συμπολίτες γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος και τη σπουδαιότητα της 

επανάχρησης των υλικών. 

 Συνεχίζεται ο καθαρισμός δημοτικών δασών από συνεργεία του δήμου και τα έργα 

αντιπυρικής θωράκισης. 

 DRONES και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τη δασοπροστασία στους εθελοντές του 

δήμου 

 

 

 

 

https://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/opengov/press/archive/44486
https://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/opengov/press/archive/44486
https://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/opengov/press/archive/44501
https://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/opengov/press/archive/44501
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Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη – Διαχείριση Πανδημίας Covid-19 

 Σχέδιο Δράσης του Δήμου για τη διαχείριση της Πανδημίας Covid-19. 

 Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου είναι συντονιστής της Πανδημίας Covid-19. 

 Ο δήμος εφάρμοσε το θεσμικό πλαίσιο και τα πρωτόκολλα για τον περιορισμό της 

διασποράς του Covid-19. 

  Διενέργεια δωρεάν τεστ ανίχνευσης Covid-19 στους αιρετούς και τους υπαλλήλους 

του δήμου. 

 Χρήση συστημάτων θερμομέτρησης, προμήθεια θερμικών καμερών και ρομπότ 

απολύμανσης για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας από την πανδημία.  

 Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ πραγματοποιείται δωρεάν έλεγχος ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου (rapid tests), στους δημότες. 

 Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση δημοτών (π.χ. e-δημοτολόγιο, e-poleodomia, e-κεπ κ.α). 

 Επέκταση γραμμής 15195 και για την εξυπηρέτηση ωφελούμενων του 

προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.  

 Λειτουργία Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης δημοτών. 

 Ανάρτηση στην επίσημη διαδικτυακή σελίδα του δήμου εγχειρίδιου με χρήσιμο 

υλικό για τους πάσχοντες από άνοια και τους περιθάλποντες τους.  

 Κανονική λειτουργία δομών κοινωνικής προστασίας όπως: Κοινωνικής Υπηρεσίας, 

Κέντρου Κοινότητας, Κοινωνικού Παντοπωλείο με την αυστηρή τήρηση των 

μέτρων προστασίας.  

 Υποστήριξη ευπαθών ομάδων με τη λειτουργιά υπηρεσιών τηλεϊατρικής, 

τηλεφυσιοθεραπείας και τηλεπροστασίας με τη χρήση μεθόδων τηλεμετρίας και 

έξυπνων συσκευών (π.χ. συσκευές ανίχνευσες πτώσης, κουμπί πανικού).  

 Χωρίς διακοπή η διανομή Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) 

 Καταγραφή εθελοντών στην πλατφόρμα «Νοιάζομαι» του δήμου Πυλαίας-

Χορτιάτη.  

 Δράσεις στήριξης τοπικών επιχειρήσεων με την απαλλαγή δημοτικών τελών, 

δωρεάν διαφήμιση κ.α. 

 Δράσεις στήριξης νοικοκυριών με την απαλλαγή καταβολής των τροφείων στους 

παιδικούς σταθμούς κ.α. 

 Λειτουργία Covid Free Θερινού Σινεμά. 
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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 7
η
 

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. 

Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης: 1 «Μηδενική φτώχεια» 

 Ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη πολιτική για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας. Συγκεκριμένα λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας που συνιστά 

το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Αποτελεί 

μια δομή, τύπου “One Stop Shοp”, που με τη λειτουργία της επιδιώκεται η ανάπτυξη 

ενός τοπικού σημείου αναφοράς, με στόχο την παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν 

στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφαλίζουν την κοινωνική 



 

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

ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888,  φαξ  2106105641, email: info@eddyppy.gr    dasy_pap@hotmail.com, 

 

ένταξη των ωφελουμένων. Οι υπηρεσίες που προσφέρει, με τη συνδρομή ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού, αφορούν στην: 

 Ενημέρωση, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με φορείς, υπηρεσίες 

και προγράμματα κοινωνικής φροντίδας, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

 Ενημέρωση των πολιτών για τα επιδόματα που δικαιούνται. 

 Παροχή  υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης. 

 Διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και 

κοινωνικό περιεχόμενο. 

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι οι πολίτες που κατοικούν στο Δήμο 

Πυλαίας-Χορτιάτη, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης», οι πολίτες της περιοχής που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό 

πρόβλημα, όπως ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και, γενικότερα, ευάλωτες 

ομάδες πληθυσμού. 

 

Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης: 2 «Μηδενική πείνα» 

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη λειτουργεί τη Δομή «Κοινωνικού Παντοπωλείου» στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 

Στόχος του είναι η υποστήριξη οικογενειών ή μοναχικών ατόμων που πλήττονται ή 

απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Με τη λειτουργία του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου επιδιώκεται η υποστήριξη, η ενδυνάμωση και η κοινωνική 

ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ατόμων. 

Τα είδη που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν και 

αφορούν τρόφιμα, είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και 

υπόδησης, παιχνίδια, βιβλία και cd–dvd για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης 

αλλά και  αναγκών μάθησης και πολιτισμού. 

Τα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα προέρχονται κυρίως από χορηγίες και 

δωρεές από επιχειρήσεις, προμηθευτές, συλλόγους, φορείς, σχολεία και από 

συνεισφορές πολιτών που επιθυμούν να συμβάλλουν προσφέροντας εμπράκτως τη 

στήριξη και την αλληλεγγύη τους. Παράλληλα ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη θα 

καλύπτει την προμήθεια προϊόντων από ίδιους πόρους. 

Επίσης, ο δήμιος υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
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(ΤΕΒΑ/FEAD)» με τακτικές διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης 

(καθαριστικά, είδη ευπρεπισμού κ.α.) 

 

Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης: 3 «Καλή Υγεία και Ευημερία.»  

Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη επενδύει στη παροχή προληπτικών υπηρεσιών υγείας 

στοχεύοντας στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των κατοίκων του. Στο 

πλαίσιο αυτό λειτουργεί ΚΕΠ Υγείας μέσω του οποίου υλοποιεί την πολιτική του για 

την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας υλοποιώντας δράσεις προληπτικής ιατρικής 

και προσυμπτωματικού ελέγχου όπως: μέτρηση οστικής πυκνότητας, σπιρομετρήσεις, 

τεστ κατάθλιψης κ.α. 

Στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη λειτουργεί Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια 

στοχεύοντας. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση του κοινού και ο 

προσυμπτωματικός έλεγχος σχετικά με την πρόληψη της Άνοιας και κυρίως την 

υποστήριξη των πασχόντων δημοτών και κατοίκων του Δήμου (μέσω μη 

φαρμακευτικών θεραπειών, όπως οι ασκήσεις μνήμης, γυμναστικής κλπ) και 

παράλληλα  η ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους.  

Τέλος, στον δήμο λειτουργεί Τοπικό Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού 

των Οστών με σκοπό τη σωστή ενημέρωση του κοινού προκειμένου να αυξήσει τον 

αριθμό των Ελλήνων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, να αναδείξει την 

κοινωνική ευαισθητοποίηση και να την αξιοποιήσει έτσι ώστε το ενδιαφέρον για τον 

συνάνθρωπο να γίνεται ζωή.  

 

Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης: 6 «Καθαρό νερό και αποχέτευση»  

Μνημόνιο συνεργασίας συνυπέγραψε ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη με τη διοίκηση 

της ΕΥΑΘ για ένταξη στην τελευταία για ύδρευση και αποχέτευση – των  κοινοτήτων 

Χορτιάτη-Φίλυρο-Ασβεστοχώρι-Εξοχή. Μμε το μνημόνιο αυτό καλύπτονται πλήρως 

οι ανάγκες του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου / ΙΣΝ Η συμφωνία – σταθμός 

ικανοποιεί το πάγιο αίτημα δεκαετιών για πόσιμο νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης από 

την ΕΥΑΘ στις δημοτικές ενότητες Χορτιάτη, Φιλύρου, Εξοχής και Ασβεστοχωρίου. 

Παράλληλα εξασφαλίζει τις βασικές υποδομές ύδρευσης-αποχέτευσης στο νέο 

Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα «Σταύρος 

https://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/opengov/press/archive/44578
https://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/opengov/press/archive/44578
https://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/opengov/press/archive/44578
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Νιάρχος», ένα έργο εθνικών διαστάσεων η αποπεράτωση του οποίου αναμένεται το 

2025. 

 

Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης: 7 «Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια» Συμμετέχοντας στο 

«Σύμφωνο των Δημάρχων» ο δήμος υλοποιεί το πρόγραμμα «Followgreen» «Πάμε 

Ανακύκλωση», που υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, την 

Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, την ΑΦΗΣ Α.Ε και το πρόγραμμα 

ανακύκλωσης αλουμινίου «Κάθε Κουτί Μετράει». Στο πλαίσιο του διαγωνισμού τα 

δημοτικά σχολεία εξοπλίστηκαν με κάδους ανακύκλωσης, συγκέντρωσαν ξεχωριστά 

υλικά, όπως χαρτί, μπαταρίες και αλουμίνιο και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, 

ξεκίνησαν να ανακυκλώνουν στους ειδικούς κάδους τα παραπάνω υλικά και με τον τρόπο 

αυτό να συλλέγουν πόντους, προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια του σχολείου 

τους στον διαγωνισμό. www.followgreen.gr/pilea-hortiatis/earnpoints 

 

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 

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 Cities 

8. Δίκτυο Civinet Cy - Gr Citi Vitality Net Cyprus Greece 

9. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  

  

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

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη είναι σε διαρκή συνεργασία και εκ περιτροπής ανάλογα το 

θέμα με: Περιβαλλοντικούς, Πολιτιστικούς, Κοινωνικούς φορείς της κοινωνικής 

οικονομίας (Σύλλογοι, Κινήσεις Πολιτών) .  

http://www.followgreen.gr/pilea-hortiatis/earnpoints
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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. 

 


