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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:  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Όνομα:  ΦΑΝΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Θέση:   Κοινωνική Λειτουργός 

Ηλ. Δ/νση:lilian.fanidaki@palaiofaliro.gr 

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. Απ.99/2011. 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα:   ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 

Θέση:   Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Αρωγής 

Διάρκεια θητείας: 3 ΕΤΗ 

Ηλ. Δ/νση:  antidimarxos.pronoias@paliofaliro.gr 

Συντονιστής 

Όνομα:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΝΙΔΑΚΗ 

Θέση:  Διοικητική Υπάλληλος 

Ειδικότητα: Κοινωνική Λειτουργός 

Ηλ. Δ/νση: lilianfanidaki@yahoo.gr 

     Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών:  12 

Ημερομηνία Σύστασης: 17/3/2021 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 1 

Σύνθεση : 

 7 Δημοτικοί Σύμβουλοι και 5 Δημοτικοί Υπάλληλοι 
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Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα    

Κατά πλειοψηφία  ΝΑΙ , αρ. απ. 43/2021 

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

Συμφωνούν      Υπέρ 28 κατά 4 

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή  ΝΑΙ 

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια   

Σε δύο 

Σε τρείς     Παραπάνω από 3. 

Σε καμία   

ΝΑΙ σε διαδικτυακά σεμινάρια και δράσεις. 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

Ναι                     ΝΑΙ               

Οχι 

 

     Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι   ΝΑΙ 

Οχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

Οχι    

Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2020  στο Δικτυο? 

Ναι 

΄Οχι   ΟΧΙ 

 Διαδικτυακά σεμινάρια και δράσεις. 
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Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Ναι  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      ΝΑΙ 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει? Έως τέλος του 2023 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι                 ΝΑΙ 

Οχι 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

Ενημέρωση για θέματα πρόληψης Καρκίνου Μαστού και Καρκίνου της μήτρας. Ενημέρωση κι 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα Υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου σχετικά με την  
Κατάθλιψη και τον Καρδιαγγειακό κίνδυνο.Διαδικτυακή Ημερίδα « Μύθοι κι Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά τα 
τικά και εμβόλια. Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για φροντιστές ατόμων με άνοια. Πρόληψη για τον καρκίνο 
καρκίνο του προστάτη. Σεμινάριο για την Οστεοαρθρίτιδα και την αντιμετώπισή της.Διαδικτυακή Δράση 
Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για την κατάθλιψη. Διαδικτυακό πρόγραμμα «Αγωγής Υγείας για 
τα Παιδιά». Διαδικτυακή δράση με θέμα:Πανελλήνιες εξετάσεις-Διαχείριση Άγχους, Προετοιμασίας 
& Αποτελεσμάτων. Δράση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Πληθυσμού σχετικά με τους 
εμβολιασμούς. Δωρεάν Μαστογραφικός Έλεγχος ( σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτ 
Υγιών Πόλεων και το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου οι Αγ. Ανάργυροι. Διενέργεια δωρεάν  
εάν Rapid Test. Τακτικές και Έκτακτες Αιμοδοσίες.Διαγνωστικός οδοντιατρικός έλεγχος για παιδιά 6-12 6-
12 ετών.Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και Διαταραχών Λόγου και Συμπεριφοράς σε συνεργασία  
με ΜΚΟ Ελπίδα. Διαδικτυακό Σεμινάριο για τις εξαρτήσεις, Σεμινάριο για την εφηβεία. Σεμινάριο  
«Παιδί και Θάλασσα». Αντιγριπικός Εμβολιασμός σε άστεγους. Συμβουλευτική –διαδικτυακή ενημέρωση 
από Εθελοντή Καρδιολόγο. Ενημέρωση και εκπαίδευση , πρόληψη για το σακχαρώδη διαβήτη από 
Εθελοντή Διαβητολόγο. Εξέταση για καρκίνο παχέος εντέρου από τη Βιοΐατρική. Κλινική εξέταση για 
καρκίνο του μαστού από εθελοντή γιατρό. Προληπτικός έλεγχος για καρκίνο τραχήλου της μήτρας.  
Μέτρηση οστικής πυκνότητας ,δωρεάν εξέταση από ορθοπαιδικό. Διαδικτυακό σεμινάριο για την 
οστεοαρθρίτιδα. Πρόληψη κατάθλιψης και συμβουλευτική από ψυχολόγο-ερευνητή. Διαδικτυακή ενημέρωση 
για τη κατάθλιψη σε συνεργασία με ΕΔΔΥΠΠΥ. Ενημέρωση για δωρεά αίματος, αιμοποιητικά κύτταρα  
ρα και όργανα ενημέρωση σε συνεργασία με Αγία Σοφία. Δωρεά αίματος σε συνεργασία με Ασκληπιείο 
Βούλας. Πρόγραμμα E-Health.   
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?   ΝΑΙ 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή επιδομάτων, ύπαρξη κοινωνικού παντοπωλείου- Συσσιτίου. 
Πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι και μεταφορά ευπαθών ομάδων σε 
κέντρο εμβολιασμού. – COVID 19. Εισαγωγή σε Θεραπευτήρια Χρονίων 
Παθήσεων. Πρόγραμμα Στέγαση κι Εργασία για πολίτες που τελούν υπό 
καθεστώς αστεγίας.  Διαδικτυακή ενημέρωση για την Άνοια, συμβουλευτικό 
κέντρο με εθελοντή νευροψυχολόγο και γραμμή άνοιας. Δράσεις πρόληψης 

- για Covid-19 ενημέρωση από ψυχολόγους. Επισκέψεις κοινωνικού 
λειτουργού –ψυχολόγου Δήμου σε σχολεία για συμβουλευτική. 
Ενημέρωση, κατεύθυνση και παραπομπή στις αρμόδιες κοινωνικές 
υπηρεσίες για θέματα όπως επιδόματα, συντάξεις, απροστάτευτες 
μητέρες, σωματική & ψυχική κακοποίηση, υιοθεσίες, προβλήματα 
εξαρτήσεων (ναρκωτικά, αλκοολισμός) κ.ά. 

- Επιτόπια «αυτοψία» σε καταστάσεις που χρειάζονται άμεση 
παρέμβαση ή επίλυση όπως εγκαταλελειμμένα άτομα , μή 
τηρούμενοι κανόνες υγιεινής, ψυχωσικά προβλήματα κ.ά. 

- Επαφή και διαμεσολάβηση συμμετοχής σε προγράμματα 
προνοιακού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα ή προγράμματα 
δημιουργικής απασχόλησης. 

- Ψυχοκοινωνική  υποστήριξη σ’ άτομα που αντιμετωπίζουν  τα 
παρακάτω προβλήματα : 

• Άτομα με ειδικές ικανότητες 

• Άτομα που χρειάζονται επανένταξη (απεξαρτηθέντες )   

• Μειονότητες 
-     Υποστήριξη στην οικογένεια (θάνατος, ασθένεια, διαζύγιο, 
κακοποίηση, προβλήματα επικοινωνίας, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά .) 
-     Επαφή και συνεργασία με τη εκπαιδευτική κοινότητα για 
προβλήματα που έχουν να κάνουν  με παραβατική συμπεριφορά παιδιών 
εντός του σχολικού χώρου ή παιδιών που αντιμετωπίζουν άλλα 
προβλήματα όπως π.χ. διαζύγιο, ορφάνια, υιοθετημένα παιδιά κ.ά . 
Διασύνδεση μ’ εξειδικευμένες  ιατροπαιδαγωγικές μονάδες γι’ 
αναγνώριση μαθησιακών δυσκολιών. 

-      Συνεργασία με την Εισαγγελία για έρευνα συνθηκών διαβίωσης 
ατόμων, όπου κρίνεται απαραίτητο . -     Ψυχολογική εκτίμηση, 
ενημέρωση και παραπομπή των δημοτών στις αρμόδιες    
   κοινωνικές υπηρεσίες  (ιατροπαιδαγωγικά  κέντρα , κέντρα ψυχικής 
υγείας, ψυχιατρικά και   
   παιδοψυχιατρικά νοσοκομεία κ.λ.π.). 

- Υποστήριξη και Συμβουλευτική Γονέων, ατομικές συνεδρίες ( 
Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών ).   

- Συμβουλευτικές ομάδες Γονέων των Δημοτικών Παιδικών & 
Βρεφονηπιακών Σταθμών).          

- Ομάδες αυτογνωσίας ενηλίκων.  

- Υποστήριξη στην Εκπαιδευτική κοινότητα για θέματα μαθησιακών 
δυσκολιών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων (επαφή με σχολεία, 
συλλόγους δασκάλων, συλλόγους γονέων).  
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Περιλαμβάνει    ΝΑΙ 

Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου εφαρμόζει προγράμματα εναλλακτικής 

διαχείρισης στις ακόλουθες κατηγορίες υλικών:  

• Απόβλητα συσκευασιών  

• Βιοαπόβλητα 

• Γυαλί 

• Χαρτί- Χαρτόνι  

• Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  

• Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

• Ογκώδη υλικά  

• Μεταχειρισμένα είδη ένδυσης/ υπόδησης (πρόκειται άμεσα να 

ξεκινήσει πρόγραμμα διαχείρισης) 

• Μπαταρίες 

• Εγκαταλελειμμένα οχήματα  

• Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων από το συνεργείο του 

Δήμου 

• Απόβλητα χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων δημοτικών 

οχημάτων 

Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτών οχημάτων Για την υλοποίηση του 
προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης, ο Δήμος έχει συνάψει συνεργασία 
με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Συμμετοχή Δήμου στο 
πρόγραμμα Επιβράβευσης Πολιτών- Ανακύκλωσης –The Green Cities. 
Χρήση κόκκινων κάδων Recycom.:  Καθαρισμός παραλίας , καθαρισμός βυθού σε 
συνεργασία με εθελοντική ομάδα, δεντροφυτεύσεις σε συνεργασία με εθελοντική ομάδα, 
εμπλουτισμός παρόδιας βλάστησης και νησίδων και πάρκων , επεμβάσεις πρόληψης και 
περιορισμού εντομολογικών προσβολών της φυτικής βλάστησης , καθαρισμός 
εγκαταλελειμμένων οικοπέδων , απομάκρυνση οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής , 
απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων σκαφών , καθαρισμός διαμερισμάτων για την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας , καθαρισμός ,κατεδάφιση και απομάκρυνση μπαζών 
στο Μπάτη, κτηνιατρική περίθαλψη και σίτιση αδέσποτων ζώων , απεντόμωση και 
μυοκτονία κοινόχρηστων χώρων , κατασκευή και τοποθέτηση οικίσκων για σίτιση 
αδέσποτων γατών , υιοθεσίες αδέσποτων ζώων , εφαρμογές προνυμφοκτονίας 
κουνουπιών στο  ρέμα της Πικροδάφνης , στα ρέματα ομβρίων και στο νεκροταφείο , 
εφαρμογές απολύμανσης  λόγω covid-19 σε σχολεία και εσωτερικούς Δημοτικούς  
χώρους , εφαρμογές απολύμανσης σε υπαίθριους  κοινόχρηστους χώρους , συντήρηση 
Πρασίνου κοινόχρηστων χώρων , διαχείρηση σύμμεκτων στερεών αποβήτων , διαλογή 
στη πηγή ανακυκλώσιμων αποβλήτων ( υλικά συσκευασίας , ηλεκτρικές συσκευές , 
μπαταρίες , ελαστικά , απόβλητα εκσκαφών κατεδαφίσεων και κατασκευών)  , ανάπτυξη 
δικτύου καφέ κάδων βιοαποβλήτων , δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης κοινού για 
τη χρήση του καφέ κάδου. 
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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 

Η  πιστοποιησή μας ως Υγιούς Πόλης στον Π.Ο.Υ προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών του 
Δήμου, όπως της κοινωνικής πρόνοιας και Υγείας με τις υπηρεσίες του περιβάλλοντος και πράσινου, της  
καθαριότητας, της τεχνικής υπηρεσίας , της διοικητικής υπηρεσίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. 
     Επίσης Συνεργασία με Περιφέρεια, ΕΟΔΥ, με το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων, Βιοιατρική 
Νέας Σμύρνης , ΚΑΠΗ. 

  Η συμπλήρωση του φακέλου πιστοποίησης προϋποθέτει συγκέντρωση στοιχείων από τη Τεχνική 
Υπηρεσία για το αστικό περιβάλλον, την αειφορία, την αστική κινητικότητα, τις ήπιες μορφές 
κυκλοφορίας, της προσβασιμότητας , τα μέτρα μαζικής μεταφοράς τη πεζοδρόμηση, τους 
ποδηλατόδρομους. Η συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πράσινου σε σχέση με θέματα 
που αφορούν τους χώρους πράσινου, τα απόβλητα, τα αδέσποτα ζώα, τις ποσότητες αποβλήτων. Η 
συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής σε σχέση με θέματα που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες 
πολιτών, την ανεργία , την πρόληψη και ψυχική και σωματική υγεία. Το Τμήμα Παιδείας για τα θέματα 
που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση στα σχολεία, τη διενέργεια εκδηλώσεων. Επίσης η συνεργασία με 
το Τμήμα Πολιτισμού σε θέματα που αφορούν τη διάχυση ενημέρωσης και διοργάνωσης εκδηλώσεων σε 
σχέση με το πολιτισμό. Τα περισσότερα πραγματοποιούνται από τους Συντονιστές. 
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΄Εχει ο Δήμος σας πολιτικές στην διαμόρφωση των οποίων να συμμετέχουν οι πολίτες 

είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις? ΝΑΙ . Ο Δήμος μας έχει αναπτύξει δίκτυο ομάδας 

εθελοντών, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση παντός τύπου εκδηλώσεων. 

 

Ναι            ΝΑΙ 

Οχι  

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

 

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

Ναι   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.  

  Υπάρχει ενεργό δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες προνοιακού και 
πολιτιστικού χαρακτήρα. Υπάρχει και η πλατφόρμα E-ethelontis, όπου επίσης συμμετέχουν πολίτες σε  
δράσεις ανάλογες με τις  δεξιότητες τους. Επίσης συνεργασία με Σύλλογο Alma και Άκτιο. 

   Σε δράσεις που αφορούν την Υγεία, τον Πολιτισμό , τον Αθλητισμό και το Περιβάλλον. 
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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. 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα  

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

 

Κοινωνικό Παντοπωλείο- Κοινωνική Κουζίνα. « Μένουμε στο Σπίτι» λόγω Covid.. Ψυχολογική υποστήριξη. 
Ιατροφαρμακευτική φροντίδα διαμέσου του ΚΕΠ Υγείας καθώς και πρόληψη  ενημέρωση για θέματα 
ιατρικά. Υγιής Γήρανση –Προγράμματα με τα ΚΑΠΗ- Πρόληψη μέσω προγραμμάτων για την Αστεγία και 
την Ανεργία. Street work Αστέγων. Πρόληψη για την Άνοια.. Αιμοδοσία. Λαμπαδηδρομία εθελοντών 
αιμοδοτών. 
 

Πάρκα , διαμόρφωση χώρων πράσινου , φιλικές υποδομές για ΑΜΕΑ, ράμπες, εξωραϊσμός. 

 Οικονομική ανάπτυξη, παραλιακό μέτωπο, ανάπτυξη τουρισμού, δραστηριότητες ΚΑΠΗ, μαζικός αθλητισμός. 

Πλατφόρμα E-Ethelontis. Ενημέρωση μέσα από τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης .Επιτροπή πολιτών. Επιτροπή 
Ισότητας φύλων, συνεργασία με διάφορους φορείς και συλλόγους, συμμετοχή πολιτών στις πολιτικές αποφάσεις 
καθώς και στη λήψη αποφάσεων. 
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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 

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       ΝΑΙ 

ΟΧΙ       

Μετάδοση Φλόγας αγάπης με την οργάνωση Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών αιμοδοτών, προγράμματα που 
έχουν σχέση με τη Βία, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους Συλλόγους και δράσεις για την Ισότητα. 
 
 

Δράσεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή , κομποστοποίηση, απολυμάνσεις χωρών λόγω πανδημίας , 
καθαρισμό Αιγιαλού, χημική εποπτεία και ανάπτυξη υδάτινου ορίζοντα. 
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1. Στην καλή Υγεία και Ευημερία με δράσεις πρόληψης . 2. Στην Κοινωνική Πολιτική για την 
μηδενική – μείωση της φτώχειας και της πείνας με το Κοινωνικό Συσσίτιο – Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και επιδόματα , 3. Ζωή στο νερό με τον καθαρισμό Αιγιαλού , 4. Στη  Στεριά με 
διαμόρφωση Πάρκων και  Πρασίνου , 5. Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες. Δημιουργούμε 

ασφαλή , προσαρμοστική Βιώσιμη πόλη  χωρίς αποκλεισμούς.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 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. 

 

 
1. Στην καλή Υγεία και Ευημερία με δράσεις πρόληψης . 2. Στην Κοινωνική Πολιτική για την μηδενική – 
μείωση της φτώχειας και της πείνας με το Κοινωνικό Συσσίτιο – Κοινωνικό Παντοπωλείο και επιδόματα , 3. 
Ζωή στο νερό με τον καθαρισμό Αιγιαλού , 4. Στη  Στεριά με διαμόρφωση Πάρκων και  Πρασίνου , 5. 
Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες. Δημιουργούμε ασφαλή , προσαρμοστική Βιώσιμη πόλη  χωρίς αποκλεισμούς. 
 
 
 

 
:  1. Δίκτυο Συγγρού:  Το Δίκτυο των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων της Λ. Συγγρού και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018 , με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μελών του 
και την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών , που θα ενισχύουν  την τοπική κοινωνία και θα προάγουν τη Βιώσιμη 
ανάπτυξη , με κινητήριο μοχλό τον Πολιτισμό κα τη δημιουργική οικονομία. 2. Δίκτυο Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία : 
κύριος στόχος του Δικτύου είναι η διαβίωση των λαών της Μεσογείου σε περιβάλλον διαρκούς Ειρήνης και 
ειοφόρου ανάπτυξης , οικονομικά αποτελεσματικής , Κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης , με 
συνοχή και ασφάλεια των περιοχών τους. 
 
 
 
 
 

Συνεργασία με ΜΚΟ Άνοδο όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Συσσίτιο του Δήμου 
μας.. Επίσης Συνεργασία με ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ στο Πρόγραμμα «Στέγαση κι Εργασία». Συνεργασία με μονάδα  
ΑΛΤΖΗΕΙΜΕΡ του ΑΚΤΙΟΥ σε θέματα σε σχέση με άνοια και ALTZHEIMER. Συνεργασία με ΑΛΜΑ, 
Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων. Συνεργάστηκε με τη ΜΚΟ Αποστολή Άνθρωπος 
για οδοντιατρική εξέταση παιδιών καθώς και με τη Θεραπεία  - Ελπίδα για  Λογοθεραπεία και Πρόληψη 
μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών. Συνεργασία με το ΆΛΜΑ ,με το Σ.Κ.Ε.Π. , με special Olympics, με 
τους Παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες , με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και με τον Όμιλο Βιοιατρικής  
Νέας  Σμύρνης. 
 
 
 
 

 Η συνεργασία μας ως σήμερα είναι άψογη και με συνεχή ροή.  Η άμεση ενημέρωση σε σχέση με τα 
προγράμματα ώστε να υπάρχει χρόνος επεξεργασίας και οργάνωσής τους, είναι κάτι που θα ήταν καλό να 
συνεχίσει απρόσκοπτα. 
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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                                          
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