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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: Σουφλίου 

Όνομα: Ματζιάρας Μαρίνος 

Θέση: Κοινωνικός Λειτουργός Δήμου Σουφλίου 

Ηλ. Δ/νση: kapisfl@0890.syzefxis.gov.gr  

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο:  24/10/2017 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Καλακίκος Παναγιώτης 

Θέση: Δήμαρχος Σουφλίου 

Διάρκεια θητείας: 4ετης 

Ηλ. Δ/νση: mayor@0890.syzefxis.gov.gr 

Συντονιστής 

Όνομα: Ματζιάρας Μαρίνος 

Θέση: Υπάλληλος Δήμου Σουφλίου 

Ειδικότητα: Κοινωνικός Λειτουργός 

Ηλ. Δ/νση: kapisfl@0890.syzefxis.gov.gr 

     Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών: 6 

Ημερομηνία Σύστασης: 16/06/2021 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 4 

Σύνθεση  
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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 

 

 

 
1)  Ο Δήμαρχος Σουφλίου κ. Καλακίκος Παναγιώτης, ως πολιτικός 

εκπρόσωπος του Δήμου Σουφλίου και υπεύθυνος για την υλοποίηση 
του προγράμματος.  

2)  Ο Κοινωνικός Λειτουργός του Δήμου κ. Ματζιάρας Μαρίνος, ως 
συντονιστής του προγράμματος και της υλοποίησης του στον Δήμο.  

3)  Ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος ως αρμόδιος σε θέματα 
κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης.  

4)  Η Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου κ. Κοτσάνη Ελένη, ως ειδικός σε 
θέματα περιβάλλοντος, χωροταξίας και αστικής ανάπτυξης.  

5)  Η Νομικός κ. Τσακαλδήμη Ελένη, ως ειδικός σε θέματα νομικής φύσεως 
και  

6)   Η κ. Καλλιτσάρη Σοφία ως γραμματειακή υποστήριξη και διεκπεραίωση 
διοικητικών εργασιών.  
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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 

Όχι                 √ 

 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2022? 

Ναι 

όχι                   √ 

Αν Οχι πότε?   

 

1. Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής VODAFONE 

2. Πρόγραμμα προαγωγής υγείας «Από το Α έως το Ω: μία 

Ακαδημία για Γονείς» 2η και 3η Συνάντηση 

3. Πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας για Παιδιά»  

Α. 27.04.2021 – Ατυχήματα 

Β. 01.06.2021 – Εξαρτήσεις 

Γ. 22.06.2021 – Εφηβεία  

4. Διαδικτυακή Δράση «Πανελλήνιες Εξετάσεις: Διαχείριση 

άγχους προετοιμασίας & αποτελεσμάτων», 04.06.2021 

5. Διαδικτυακή Ημερίδα «Παιδιά και Θάλασσα. Μέτρα 

πρόληψης και προστασίας», 28.06.2021  

6. Πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας του ΕΔΔΥΠΠΥ 
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• Παρακολούθηση και τεκμηρίωση της δυναμικής της 

συγκρότησης και των χαρακτηριστικών των ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων (επιδείνωση λόγω Covid-19).  

• Παροχή πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, περίθαλψης και 

ενίσχυση των υπηρεσιών μέριμνας - φροντίδας του Δήμου.  

• Προώθηση ενεργών δράσεων εθελοντισμού και συμμετοχής σε 

ομάδες (π.χ. αιμοδοσίας), όπως και της αυτενέργειας των 

δημοτών 

• Διατήρηση – εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη υποδομών  

βρεφονηπιακής φροντίδας 

• Ενίσχυση οικονομικά αδύνατων κοινωνικών ομάδων 

• Φροντίδα για τους ηλικιωμένους ως ιδιαίτερα πληγείσα ομάδα 

λόγω Covid-19). 

• Ανάπτυξη βασικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σε 

μειονεκτούσες & αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες 
 

Έχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι                                 √ 

Οχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?         2014-20     

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι                                 √ 

Οχι 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

 

• Εξοπλισμός τόσο με μηχανήματα (π.χ. ακτινολογικό) όσο και 

με οχήματα των υφιστάμενων υγειονομικών μονάδων. 

• Βελτίωση – επέκταση και κατασκευή πρωτοβάθμιων 

Υποδομών Υγείας  
 

• Προστασία-σήμανση και ανάδειξη του μοναδικού φυσικού 

περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου Σουφλίου, τόσο στο 

τμήμα του που αφορά το κηρυγμένο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-

Λευκίμης-Σουφλίου, όσο και στα μη κηρυγμένα, αλλά επίσης 

σημαντικά τμήματα του ενιαίου στην ουσία του δάσους στα 

βόρεια-βορειοδυτικά και στα νοτιοδυτικά του Πάρκου.  
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Διατομεακή Συνεργασία 

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

περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε 

 

 

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

υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε. 

 

 

Συμμετοχή της Κοινότητας 

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

είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?  

Ναι                   √ 

Οχι  

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

 

 

 

Συνεργασία με οικολογικές οργανώσεις και φορείς (WWF-στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-

Λευκίμης-Σουφλίου) 
 

 

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

• Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης ακραίων φαινομένων. – 

Βελτίωση υπηρεσιών 

• Συνεχής επιμόρφωση τοπικού πληθυσμού και στελεχών επί θεμάτων πολιτικής 

προστασίας.  

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

• Προώθηση ενεργών δράσεων εθελοντισμού και συμμετοχής σε ομάδες (π.χ. αιμοδοσίας), 

όπως και της αυτενέργειας των δημοτών 
 

• Προώθηση ανακύκλωσης και εναλλακτικών τρόπων 

διαχείρισης αποβλήτων – απορριμμάτων, π.χ. οικιακή 

κομποστοποίηση  

• Πράσινη ανάπτυξη : μελέτες- εφαρμογή – αξιοποίηση ΑΠΕ σε 

δημοτικά και δημόσια κτίρια στα όρια του Δήμου. Προώθηση 

εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, ήπιων ή 

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, όπως της χρήσης βιομάζας (βλ. 

τηλεθέρμανση Δαδιάς), της αιολικής ενέργειας, της γεωθερμίας 

και των φωτοβολταϊκών τόξων.  

• Έρευνα δυνατοτήτων εκμετάλλευσης φυσικού πλούτου: 

υδρογεωλογίας- γεωμορφολογίας- γεωτεκτονικής της περιοχής 

του Δήμου.  

• Ανάπτυξη οικολογικής-περιβαλλοντικής συνείδησης πολιτών  

Συνεργασία με οικολογικές οργανώσεις και φορείς 
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Έχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες? 

Ναι                  √ 

Οχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ 

• Μέσω της καταγραφής, αξιολόγησης και διατύπωσης προτάσεων με έμφαση στις δράσεις 

συνεργασίας, σε ότι αφορά τους αθλητικούς συλλόγους. Ενίσχυση και συνεργασία με τους 

αθλητικούς συλλόγους κλπ. φορείς. 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

• Συνεργασία με οικολογικές οργανώσεις και φορείς  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

• Καταγραφή – αξιολόγηση πολιτιστικών συλλόγων με κριτήριο το μέγεθος – βιωσιμότητα και 

κυρίως την τοπική – εθνική – υπερεθνική εμβέλεια των δραστηριοτήτων τους  
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7η Φάση- Πολιτική των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. 

Σύμφωνο Κοπεγχάγης- 6 Πυλώνες Πολιτικής 

Το 2021 είναι το τρίτο 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  

 

 

 

• Κάλυψη ελλείψεων σχολικών (κτιριακών και λειτουργικών) υποδομών. Επισκευή – 

συντήρηση – εξοπλισμός σχολικών κτιρίων 

• Επέκταση και εμπλουτισμός δανειστικών βιβλιοθηκών- κέντρων πολιτισμού - διάχυσης 

και λειτουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών 

• Στήριξη – ενίσχυση Συμβουλίων Νέων 

• Ενίσχυση, διεύρυνση, τόνωση δημοτικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων με έμφαση στα 

πολιτιστικά εργαστήρια και στις ιστορικές μορφές και σχήματα παραγωγής πολιτισμού 

• Ενίσχυση, αναμόρφωση, διεύρυνση, προβολή γιορτών μεταξιού και τσίπουρου 

• Ιεράρχηση – στόχευση πολεοδομικών ζητημάτων του Δήμου με τελική προοπτική τη 

βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος 

• Βελτίωση/ διευκόλυνση της προσβασιμότητας των κατοίκων, με έμφαση στο οδικό 

δίκτυο, (αγροτικό και αστικό) και την προσπελασιμότητα των ευπαθών πληθυσμών. 

• Αξιοποίηση παλαιών βιομηχανικών χώρων/ εγκαταστάσεων 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού 

• Θεσμοθέτηση εναλλακτικών αγροτικών χρήσεων γης 

• Συνεργασίες με τους επαγγελματίες σε επίπεδο προβολής, προγραμμάτων, οργάνωσης 

και δικτύωσης 

• Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού: περιηγητικός – αθλητικός - 

θρησκευτικός – κυνηγετικός κ.λπ. και δημιουργία των κατάλληλων υποδομών: 

περίπτερα, χώροι αναψυχής, σήμανση κ.λπ. 

• Πραγματοποίηση ή στήριξη προγραμμάτων κατάρτισης – επιμόρφωσης σε συνεργασία 

με τους τοπικούς φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα 

• Συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και προσέλκυση ερευνητικών δραστηριοτήτων 

• Ανάπτυξη βασικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σε μειονεκτούσες & αποκλεισμένες 

κοινωνικές ομάδες 

• Συνεχής επιμόρφωση τοπικού πληθυσμού και στελεχών επί θεμάτων Πολιτικής 

Προστασίας 

• Διεύρυνση κατασκευής-λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών και έργων αποχέτευσης – 

σύνδεσης αυτών με βιολογικούς καθαρισμούς. 

• Διαχείριση αποβλήτων – βελτιστοποίηση αποκομιδής απορριμμάτων και αποβλήτων – 

ολοκλήρωση διαδικασιών αποκατάστασης ΧΑΔΑ – κατασκευή ΣΜΑ 

• Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων με έμφαση στον ποταμό Έβρο 
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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         √ 

ΟΧΙ       

Αναφέρετε δράσεις που εφαρμόζετε και αφορούν πέντε Στόχους που θεωρείτε 

σημαντικούς για τον Δήμο σας. 

 

 

 

 

 

 

1ος Στόχος (Μηδενική Φτώχεια) 

• Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουφλίου. Μέσω της παροχής του Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος απευθυνόμενο σε συνδημότες μας που ζουν κάτω από τα όρια της 

φτώχειας, επιχειρείται η άμβλυνση της οικονομικής ανέχειας που έχει αντίκτυπο στην 

επιδείνωση της ποιότητας ζωής.  

• Υλοποιείται η δωρεάν παροχή ρουχισμού και υποδημάτων από τους δημότες για τους 

δημότες (με προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν μικρά παιδιά). 
 

2ος Στόχος (Μηδενική Πείνα) 

• Παροχή τροφίμων μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα σίτισης  
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Δικτύωση 

Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Ελληνικά ή Διεθνή? Σε ποια 

 

              

 Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜΚΟ ? Με ποιες?             

                                                                                                                                                                  

 

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

        Σχολιάστε η αναφέρετε οτιδήποτε νομίζετε ό,τι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας για 

την λειτουργία του Δικτύου και το δικός σας όφελος ως μέλος του Δικτύου. 

 

 

               

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3ος Στόχος (Καλή Υγεία και Ευημερία) 

• Συμμετοχή στο «Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής VODAFONE» του ΕΔΔΥΠΠΥ με σκοπό 

τόσο την πρόληψη όσο και την πρώιμη διάγνωση σοβαρών ασθενειών με έμφαση σε 

αγροτικούς και απομακρυσμένους οικισμούς 
 

6ος Στόχος (Καθαρό Νερό και Αποχέτευση) 

• Πραγματοποίηση τακτικών ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού τόσο της πόλης του 

Σουφλίου όσο και των δημοτικών διαμερισμάτων  
 

15ος Στόχος (Ζωή στη Στεριά) 

• Υλοποίηση προγράμματος του Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 με τίτλο 

«Υψηλή τεχνολογία για την προστασία της Βιοποικιλότητας μέσω έγκαιρης ανίχνευσης 

φωτιάς σε προστατευόμενες δασικές περιοχές υψηλής σπουδαιότητας» που αφορά το 

Εθνικό Πάρκο του δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου 
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