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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: ΠΥΡΓΟΥ 

Όνομα: Κωστοπούλου Ελισσάβετ 

Θέση: Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας 

Ηλ. Δ/νση: pronoia@1489.syzefxis.gov.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο: 2020 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Βγενόπουλος Ανδρέας 

Θέση: Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 

Διάρκεια θητείας: ένα(1) έτος  

Ηλ. Δ/νση: antreasvgeno@yahoo.com 

Συντονιστής 

Όνομα: Κωστοπούλου Ελισσάβετ 

Θέση: Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας 

Ειδικότητα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  

Ηλ. Δ/νση: pronoia@1489.syzefxis.gov.gr 

     Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: 5 τακτικά με τους αναπληρωτές τους  

Ημερομηνία Σύστασης:2020 

Αριθμός Συνεδριάσεων:- 

Σύνθεση  

 

 

 

-Αντιδήμαρχος  Υγείας , Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης  Δήμου  Πύργου 
-Αντιδήμαρχος  Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πύργου 
-Δ/ντής  Παιδείας  Δήμου Πύργου 
-Τοπική Συντονίστρια ΕΔΔΥΥΠ 
-Επισκέπτρια Υγείας  1η ΤΟΜΥ Πύργου 
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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 

όχι 

 

Αν Ναι, σε ποιές    

 

 

 

 

 

Χ 

Χ 

ΟΧΙ 

Χ 

Χ 

Χ 

 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύργου περί ίδρυσης ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ  
 Ίδρυση και λειτουργία Τοπικού Κέντρου εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των 

Οστών  
 Προώθηση μέσω της Δ/νσης Παιδείας του Δήμου σε όλα τα σχολεία πρόσκλησης 

παρακολούθησης από γονείς και κηδεμόνες του προγράμματος «από το Α έως το Ω:μια  
Ακαδημία για γονείς» 

 Ενημέρωση των πολιτών (διαδίκτυο, τοπικά μέσα ενημέρωσης ) για την δημιουργία 
τηλεφωνικής γραμμής για την άνοια  

 Προβολή διαδικτυακής δράσης «Πανελλήνιες εξετάσεις ,διαχείριση άγχους 
προετοιμασίας και αποτελεσμάτων» 

 Προβολή διαδικτυακής δράσης «Παιδιά και θάλασσα -Μέτρα πρόληψης και 
προστασίας» 

 Προβολή διαδικτυακής δράσης «COVID-19 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ-Οι πολίτες ρωτούν» 
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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?  

 

 

 

 

 

Χ 

Χ 

X 

έως το 2023 
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι 

Οχι 

 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ 

Η στρατηγική επιλογή του Δήμου, αναφορικά με την ενημέρωση των δημοτών του 
πάνω σε θέματα υγείας και συμπερίληψης, έχει ως στόχο την αλλαγή της κουλτούρας 
προς μια πιο προοδευτική κατεύθυνση. Συγκεκριμένα ο δήμος επιδιώκει την 
ενημέρωση σε θέματα προάσπισης και προαγωγής της δημόσιας υγείας και την 
ευαισθητοποίηση σε θέματα που άπτονται ευάλωτων και περιθωριοποιημένων 
ομάδων. 
Δύναται να περιλαμβάνει την ανάπτυξη προγραμμάτων προάσπισης και προαγωγής 
της δημόσιας υγείας, μέσα από ενέργειες ενημέρωσης και πρόληψης σε θέματα που 
αφορούν την υγεία τόσο σε ευπαθείς ομάδες, όσο και στο σύνολο του πληθυσμού, 
καθώς και μέσα από την ενημέρωση σε ζητήματα προληπτικής ιατρικής με την αρωγή 
του Ιατρικού Συλλόγου. Μπορεί επιπλέον να υποστηρίξει την εκπαίδευση 
επαγγελματιών της εστίασης πάνω στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση 
απινιδωτών (παράλληλα με κατάλληλη εγκατάστασή τους σε κομβικά σημεία της 
πόλης ή των οικισμών). Αναφορικά με την ενημέρωση για θέματα ευάλωτων και 
περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, ο δήμος επιδιώκει το συλλογικό όφελος και 
την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης, μέσα από κατάλληλες ενημερωτικές δράσεις. 
Τέλος, ο δήμος καθίσταται αρωγός του εθελοντισμού, επιδιώκοντας μορφές 
κοινωνικής δράσης ατόμων ή συλλόγων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής 
διαδικασιών για το κοινωνικό συμφέρον. Προωθείται η ενεργοποίηση και συμμετοχή 
όλων των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις, είτε αυτό-οργανωμένα είτε μέσα από 
συλλόγους.• Κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου COVID-
19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά (Ενημέρωση-Απολύμανση-Πόσιμο νερό και 
λοιπά μετά από εξειδίκευση) 
• Εκδηλώσεις ενημέρωσης τοπικού πληθυσμού για την προληπτική ιατρική, για 
ιατρικά και κοινωνικά ζητήματα 
• Ενέργειες για την προώθηση του αιμοδοτικού κινήματος 
• Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης και διεξαγωγή σεμιναρίων για νέους, 
γυναίκες, οικογένειες κτλ 

• Συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Πύργου 

• Προμήθεια Τριών Παιδικών χαρών εντός του πολεοδομικου ιστού Πόλης Πύργου 
• "Προμηθεια & τοποθετηση εξοπλισμου παιδικων χαρων στις Τ.Κ. Βουναργου, 
Καρατουλα & Μυρτιάς 
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αυτονομη προσβάση ΑΜΕΑ ΣΤΗ 
θάλασσα[ΕΣΠΑ] 
• Συντήρηση επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Πύργου 
• Βελτίωση κτιρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών 
• Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση τριών [3] παιδικών χαρών στις ΤΚ Βουνάργου 
-Καράτουλα και Μυρτιάς 
• Συμπληρωματικές εργασίες στοκέντρο δημιουργικής φιλοξενίας στην κοινότητα Γούμερου 
• Μελέτες για νομιμοποίηση παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Πύργου και 
έκδοσης πιστοποιητικών πυρασφάλειας 
• Ολοκληρωμένο πλαίσιο τηλεϊατρικής και τηλεφροντίδας 
• Προμήθεια Οχήματος τύπου ασθενοφόρου για την εξυπηρέτηση των άπορων πολιτών 
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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. 

 

 

 

 

• Ενίσχυση εθελοντικής ομάδας Δήμου Πύργου έτους 2020 
• Ενημέρωση – εκπαίδευση πολιτών σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας του 
Δήμου (ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας, δράσεις υδάτινων πόρων, κλπ.) 
• Προώθηση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στο πλαίσιο εξασφάλισης 
υψηλών όρων ποιότητας ζωής στο Δήμο 
• Καθιέρωση ημέρας δέντρου, ημέρας λουλουδιών (ανθεστήρια) 
• Καθιέρωση της Ημέρας του Πολίτη και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής του 
Δημότη 

Εντός του  Δήμου έχει αναπτυχθεί  διατομεακή συνεργασία μεταξύ των Δ/νσεων κατά περίπτωση .  
Εκτός του Δήμου έχει αναπτυχθεί συνεργασία με τους κάτωθι φορείς ενδεικτικά    : 
• Εισαγγελία  
• ΚΕΘΕΑ «ΚΥΤΤΑΡΟ -ΟΞΥΓΟΝΟ» 
• 1η ΤΟΜΥ ΠΥΡΓΟΥ 
•  Γενικό Νοσοκομείο Πύργου(κοινωνική υπηρεσία, τμήμα αιμοδοσίας) 
• ΕΟΔΥ 
• “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»” 
• Ιατρικό Σύλλογο  
• Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ 
• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
• ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  
• ΟΑΕΔ 
• Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
• Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας  
• ΔΕΔΔΗΕ 
• Πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων  
• Συλλόγους ΑΜΕΑ 
• Πολιτιστικούς Συλλόγους και Συλλόγους Γυναικών  
• Αθλητικά Σωματεία 
• Κέντρο Υγείας Πύργου 
• Ιερά Μητρόπολη Ηλείας  
• Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση , καθώς και σχολικές μονάδες  
• Οργανισμό «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»  
• Οργανισμό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 
• ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ «Ηλίανθος» 
• Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό  
• Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ηλείας 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» 
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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  

 

 

 

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.  

 

• Πολιτική Προστασία  

• Πολιτικές που αφορούν πολιτισμό και αθλητισμό  

• Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  

• Δημοτική Επιτροπή Ισότητας  

• Πολιτικές προαγωγής του Εθελοντισμού  

Χ 

Χ 

• Πολιτική Προστασία  
• Πολιτικές που αφορούν πολιτισμό και αθλητισμό  
• Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  
• Δημοτική Επιτροπή Ισότητας  
• Πολιτικές προαγωγής του Εθελοντισμού 
• Σύνθεση Δ.Σ. των ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων του Δήμου 

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, 

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ . Περιγράψτε την Πολιτική και τα κυριότερα προγράμματα που έχετε και 

αφορούν τον Πυλώνα ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Επιγραμματικά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η Πολιτική :Προστασία Νηπιακής και Παιδικής Ηλικίας  

• Λειτουργία πέντε δημοτικών παιδικών σταθμών (τρεις εντός της πόλεως του Πύργου και δυο σε τοπικές κοινότητες  

• Λειτουργία Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας ,η οποία έχει υπό την εποπτεία της τόσο τους ιδιωτικούς , όσο και τους 
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς  

• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  

• Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων , η οποία αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και 
Υγείας και αντικείμενο της είναι η συνεργασία με την Εισαγγελία για την αντιμετώπιση και την διαχείριση περιστατικών 
παραμέλησης και κακοποίησης ανηλίκων εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου 

• Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής  

• Συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας σχολικών κτιρίων και σχολικών μονάδων 

• Κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών 

• Συνεργασία με ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (οδοντιατρικός, παιδιατρικός , ΩΡΛ έλεγχος μέσω κινητής μονάδας, 
χορήγηση υλικής βοήθειας κλπ) 

• Συνεργασία με το πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (εμβολιασμοί ) 
2η Πολιτική :Προστασία 3ης Ηλικίας  

• Λειτουργία Τμήματος Βοήθεια στο Σπίτι της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας  

• Συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Πύργου για κατ΄ οίκον εμβολιασμούς για τον covid-19 
3η Πολιτική :Προστασία Ευάλωτων Ομάδων 

• Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας με : 
 Tμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 
 Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας  
 Τμήμα Βοήθεια στο Σπίτι  
 Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών 

• Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ 

• Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών  

• Συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς προνοιακού-κοινωνικού  χαρακτήρα 

• Διαδικασία για μειωμένα δημοτικά τέλη σε ΑΜΕΑ 

• Χορήγηση δωρεά φαρμακευτικής περίθαλψης σε οικονομικά αδύναμους  

• Διαδικασία επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος σε οικονομικά αδύναμους πολίτες σε συνεργασία με την ΔΕΗ και την 
ΔΕΔΔΗΕ 

• Συνεργασία με Ιερά Μητρόπολη Ηλείας  
4η Πολιτική: Πρόληψη και προαγωγή υγείας  

• Tοπικό Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών 

• Υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη νοσημάτων και την προαγωγή υγείας των κατοίκων του Δήμου  όπως  σπιρομετρήσεις, 
μέτρηση οστικής πυκνότητας, μαστογραφίες ,τέστ παπ 

• Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης σε ότι αφορά σε πρόληψη χρόνιων παθήσεων 

• Συνεργασία με τον ΕΟΔΥ 

• Συνεργασία με το πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για διενέργεια εμβολιασμών παιδιών ΡΟΜΑ 

• Συνεργασία με Ιατρικό Σύλλογο για διενέργεια ράπιντ τεστ προς αποφυγή του κορωνοϊου 
*** βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ (έχει εγκρίνει το Δ.Σ. την έναρξη λειτουργίας 
του). 
5η Πολιτική: Ενίσχυση της απασχόλησης και της ισότητας  

• Υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς εργασίας ανέργων 
6η Πολιτική : Hλεκτρονική διακυβέρνηση 

• Δωρεάν πρόσβαση πολιτών σε σημεία της πόλης μέσω wi-fi 

• Ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου για την ενημέρωση του κοινού 
7η Πολιτική :Προώθηση του εθελοντισμού  

• Διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών  

• Λειτουργία Γραφείου Εθελοντισμού  
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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  

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

 

 

Βελτίωση πεζοδρομίων, αναβάθμιση παιδικών χαρών, στεγαστική συνδρομή οικονομικά αδύναμων 

• Λειτουργία αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων περιοχών του 
Δήμου  

• Εκδηλώσεις που στόχο έχουν την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού  

• Ομιλίες για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών ,τον σχολικό εκφοβισμό  

• Τα προγράμματα του Κέντρου Κοινότητας  

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις  

• Προληπτικές εξετάσεις που αφορούν τα παιδιά και τον γενικότερο προσωπικό 

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής  

• Συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και  οργανώσεις  

• Προγράμματα και δράσεις για την προαγωγή και την προστασία της υγείας  

• Συγκέντρωση τροφίμων  για  άτομα που χρήζουν άμεσης βοήθειας (πυρκαγιές) 
 
 

• Υλοποίηση δράσεων για την στήριξη των οικονομικών αδύναμων  

• Δράσεις για την παιδική προστασία 

• Δράσεις για την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 

•   Λειτουργία υπηρεσίας πολιτικής προστασίας που μεριμνά για την  πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση 
και   αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου, αλλά και φροντίζει  
για τον καθορισμό χώρων υποδοχής πληγέντων ανά είδος καταστροφής , καθώς και για την ανάπτυξη 
των απαραίτητων υποδομών για την ομαλή διαβίωση των εκεί διαμενόντων, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες , στους χώρους αυτούς 

Εθελοντικές δράσεις καθαρισμού των  ακτών, ανακύκλωση, πυροπροστασία 
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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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 «Μηδενική φτώχεια» : 

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Υπουργείου Εργασίας 

• Χορήγηση διατακτικών για εξασφάλιση ειδών διατροφής και πρώτης ανάγκης 

• Συνδρομή για την διεκπεραίωση αιτήσεων για την χορήγηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
και του επιδόματος στέγασης  

2.Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 3 «Καλή υγεία και ευημερία»:  

• Υλοποίηση δράσεων προληπτικών υπηρεσιών υγείας  

• Λειτουργία Τοπικού Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών 

• Συνεργασία για διενέργεια ράπιντ τέστ προς αποφυγή του covid-19 

• Δράση ενημέρωσης των υπαλλήλων για χρήση απινιδωτή 
3.Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 5 «Ισότητα των Φύλων» 

• Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  

• Συμβουλευτική υποστήριξη γυναικών 
4.Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 10 «Λιγότερες ανισότητες» 

• Χορήγηση τάμπλετ σε μαθητές απομακρυσμένων περιοχών  

• Δράση «Ενίσχυση των Υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας» 
5.Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 17 «Συνεργασία για τους στόχους» 

• Λειτουργία Γραφείου Εθελοντισμού  
 
 
 
 
 

Χ 
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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                                          

Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων «ΔΕΠΑΝ» για την ανάπτυξη  
 
 
 
 
 

•Άλμα Ζωής 
• Συλλόγους ΑΜΕΑ 
• Πολιτιστικούς Συλλόγους και Συλλόγους Γυναικών  
• Αθλητικά Σωματεία 
• Οργανισμό «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»  
• Οργανισμό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 
• ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ «Ηλίανθος» 

 
 
 
 
 
 

Ευχαριστούμε πολύ για την άριστη συνεργασία και την ευγένεια σας  
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