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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: Πύλης 

Όνομα: Μαρκαντά Φανή 

Θέση: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος   

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και  Πολιτισμού 

Ηλ. Δ/νση: fanimark@gmail.com 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο: 28/02/2011 

 (αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός(από 01/2021 έως 10/2021) 

Όνομα: κ. Ζούρτος Κων/νος 

Θέση: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγγύης 

Διάρκεια θητείας:  

Ηλ. Δ/νση: - 

Υπεύθυνος Πολιτικός (από 10/2021 έως 12/2021) 

Όνομα: κα Καλλιώρα Χαρίκλεια 

Θέση: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγγύης 

Διάρκεια θητείας:  

Ηλ. Δ/νση: hkaliora@yahoo.gr 

Συντονιστής 

Όνομα: κα Καλλιώρα Χαρίκλεια 

Θέση: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγγύης 

Ειδικότητα: Ιατρός 

Ηλ. Δ/νση:hkaliora@yahoo.gr 
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     Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: 9 

Ημερομηνία Σύστασης: 29/01/2020 

Αριθμός Συνεδριάσεων: - 

Σύνθεση  

 

 

 

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 

 

• Αντιδήμαρχος Πρόνοιας-Υγείας 

• Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 

• Προϊστάμενος Τεχνικών έργων και Πολεοδομικών Θεμάτων 

• Δημοτική  σύμβουλος, ως συντονίστρια 

• Δημοτικοί σύμβουλοι 

• Προϊστάμενος υπηρεσίας  Περιβάλλοντος  

• Προϊστάμενος  της Τεχνικής Υπηρεσίας  

• Νοσηλεύτρια, υπάλληλο της Κοινωφελούς Δημοτικής 
Επιχείρησης  

• Κοινωνική λειτουργό , υπάλληλος Δ. Πύλης 
 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 
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     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    

 

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 

Χ 

Χ 

 

Χ 

Χ 

Χ 

 

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


 

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

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

 

Αν Ναι ποιές? 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές? 

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 

Όχι 

 

 

• Διανομή τροφίμων  

• Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι-Υπηρεσίες κατ΄οίκον  

• Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας 
 

Δεν προέρχονται από αποφάσεις της συντονιστικής επιτροπής.  
Είναι εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 
 

Οι πολίτες είτε ατομικά είτε μέσω οργανώσεων συμμετέχουν σε αποφάσεις και ανάληψη 
πρωτοβουλιών φέρνοντας θέματα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο ή άλλα αρμόδια 
όργανα του Δήμου. 
 

Χ 

Χ 
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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.  

 

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  

 

 

 

 

• Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων π.χ αγώνες δρόμου 

• Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (π.χ γιορτή κρεμμυδιού, γιορτή πέστροφας, γιορτή 
καρπουζιού, γιορτή καλαμποκιού, γιορτή σταφυλιού, γιορτή γερόντων, γιορτή κάστανου)  
και θρησκευτικών εκδηλώσεων 

• Διοργάνωση εκδήλωσης για την επέτειο της  «Μάχης της Πόρτας» 

• Βραβεύσεις επιτυχόντων μαθητών/τριων σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι 

• Εορτάστηκαν τα 21α «ΤΣΙΑΒΑΛΙΑΡΕΙΑ» στην Πιαλεία 
 

 

• Κ.Α.Π.Η 

• ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

• ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

• ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΑΣ 

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΌΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ  

• ΟΚΠΑΔ 
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ΤΟΠΟΣ- ΧΩΡΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΥΗΜΕΡΙΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

• Συμμετοχή στον Ενιαίο φορέα τουριστικής ανάπτυξης 

• Συμμετοχή στο Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου 

•  Σύμβαση γεωλογικής και περιβαλλοντικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως  

• Έναρξη λειτουργίας Λαογραφικού Μουσείου 

• Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 

• Τσιμεντοστρώσεις οδών 

• Καθαρισμός και αποκατάσταση βατότητας οδών 

• Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του ∆ήμου Πύλης 

•  Έργα για κατασκευή χώρων στάθμευσης 

• Έργα ύδρευσης  

• Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών  

• Συντήρηση και αποκατάσταση σχολικών κτιρίων 

• Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις  

• Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών  

• Σχεδιασμός και έναρξη υλοποίησης βοτανικού κήπου στην Πιαλεία 

• Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες  

• Καθαρισμός περιαστικών δασών και λοιπών ενεργειών για πολιτική προστασία 

• Δράσεις αντιπυρικής προστασίας 

• Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 

• Απομάκρυνση επικίνδυνων απορριμμάτων 

• Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε Σχολικές 

Μονάδες 

• Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την 

αναβάθμιση των στάσεων 

• Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για παιδικές χαρές 

• Συντήρηση κοιμητηρίων 

• Μελέτη χώρου δασικής αναψυχής Κ. Πύλης 

• Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στη Τ.Κ. Φήκης 

• ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

• Λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου 
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ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΥΗΜΕΡΙΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Κ.Α.Π.Η 

• Κέντρο Άνοιας-Αλτσχάϊμερ 

• Προγράμματα Μάθησης μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 

• Διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας του Κέντρου Κοινότητας με θέμα: Αυτισμός: Η 

Αποδοχή, ως ένας τρόπος να υπάρχουμε μαζί» 

• Προγραμματίζονται και υλοποιούνται εμβολιασμοί κατά της πανδημίας (COVID 19) 

από Κινητές Μονάδες Υγείας στις δημοτικές ενότητες του Δήμου 

• Ομάδες γονέων συμβουλευτικής  

• Εργαστήρια συμβουλευτικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης ανέργων  

•  «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπέλων»  

• Υλοποίηση προγράμματος « Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός 

τηλεοπτικής κάλυψης στους Ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης 

εθνικής εμβέλειας 

• Συμμετοχή στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου 

που οργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ-ΕΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ο Δήμος Πύλης και η Περιφέρεια 

Θεσσαλίας. 

• υποβολή αιτήσεων έτους 2021 για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών 

και μειονεκτικών περιοχών 

• Διήμερο δράσεων για την βία κατά των γυναικών 

• Εργαστήρια κατασκευών και απασχόλησης σε παιδιά 

• Παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων και σε ενήλικες και σε παιδιά. 

• Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 

• Φωταγώγηση της τοξωτής γέφυρας της Πύλης για την παγκόσμια ημέρα κατά του 

καρκίνου 

• Δημιουργία Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

• Αξιοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU» 

• λειτουργία Μουσικής Σχολής Δήμου Πύλης 

• Καμπάνια Ενημέρωσης με τίτλο: “Covid-19 & Εμβολιασμός – Οι πολίτες ρωτούν, οι 

Ειδικοί Ιατροί απαντούν-διαδικτυακή ημερίδα 

• Λειτουργία νέου Αγροτικού Ιατρείου Κοινότητας  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο- διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε άτομα και 

οικογένειες άπορες 

• Κοινωνικό Φαρμακείο σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Πύλης 

• Διοργάνωση χορευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων από συλλόγους τοπικούς καθώς 

και από πανελλήνιους όσον αφορά τις αθλητικές εκδηλώσεις 

• ο Δήμος Πύλης συμμετέχει ενεργά στον «Μύλο των Ξωτικών» με την λειτουργία 

περιπτέρου προώθησης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης 

περιοχής του Ορεινού Όγκου 

•  
 

 

• Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων  

• Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών.  

• Αντικατάσταση λαμπτήρων οδικού δικτύου με λαμπτήρες ενεργειακής απόδοσης 

• Δράσεις αντιπυρικής προστασίας. 

• Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών  

• Απομάκρυνση επικίνδυνων απορριμμάτων 

• Εκπόνηση μελέτης, με αντικείμενο την δημιουργία Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο Πύλης. 

• Πρόγραμμα Βιολογικής Καταπολέμησης της Σφήκας της Καστανιάς 

• Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

• Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση 

ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». 

• έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Πύλης και έργων 

οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης» 

• ANAΡΤΗΣΗ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

• δράσεις Αντιπλημμυρικής προστασίας 
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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 7η πενταετία να τους υιοθετήσουν πλήρως.  

Έχετε 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. 

 

 

 

 

 

Δικτύωση 

• Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών του Δήμου, 

• Προγράμματα που εντάσσονται στην κοινωνική μέριμνα και περιλαμβάνουν 

πρόνοια για οικονομικά αδύναμους και άτομα που χρήζουν υποστήριξης 

• Ένταξη σε προγράμματα που συνδράμουν στην προστασία του πλανήτη και στην 

ευαισθητοποίηση του κόσμου προς ενέργειες, 

• Έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών 

• Ενημερωτικές ημερίδες και εργαστήρια πληροφόρησης, συμβουλευτικής, 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 

• Καμπάνια ενημέρωσης για τον εμβολιασμό, προγράμματα δράσεων εμβολιασμού 
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Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Ελληνικά ή Διεθνή? Σε ποια 

 

 

              

 

 

  

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                                          

• ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» – PINDOS NETWORK 

• Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων 

• Δίκτυο Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων 

• Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων 

• Δίκτυο Πόλεων με ποτάμια 
 
 
 
 
 
 
 
Υπάρχει συνεργασία με τις/τους εξής οργανώσεις/συλλόγους: 

•  Εμπορικούς Συλλόγους περιοχής του Δήμου 

• Συλλόγους ξενοδόχων περιοχής του Δήμου 

• Εκπολιτιστικούς, Μορφωτικούς, Πολιτιστικούς, Λαογραφικούς Συλλόγους 

περιοχής Δήμου Πύλης, 

• Κυνηγετικός σύλλογος Πύλης, 

• Συλλόγους γυναικών, 

• Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης, 

• Πανελλήνιους Συλλόγους ποδηλασίας, μοτοσικλετιστών,  

• Ορειβατικός Περιηγητικός Όμιλος Πύλης (Ο.Π.Ο.Π.) 

• Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) 
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