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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ »

Με την υπ αριθμ 120/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας το οποίο είναι το Εθνικό Δίκτυο των Δήμων της χώρας
μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας .

Με την απόφαση αυτή , υιοθετήσαμε την εφαρμογή του προγράμματος Υγιείς
Πόλεις στον Δήμο μας, υιοθετώντας και δεσμευόμενοι να τηρούμε τα εκάστοτε
κριτήρια που θέτει ο Π.Ο.Υ. για τις πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων ως προς την
οργανωτική δομή και ως προς την υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικής για την υγεία,
την πρόνοια και το περιβάλλον, εναρμονισμένη με αυτή του προγράμματος του
Π.Ο.Υ. για τις υγιείς πόλεις .

Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά ως προς την οργανωτική δομή, η κάθε πόλη
μέλος Εθνικού Δικτύου , οφείλει να ορίσει:

- Ένα πολιτικό υπεύθυνο για την υλοποίηση του προγράμματος , που είναι
και ο πολιτικός εκπρόσωπος του Δήμου στο Δίκτυο

- Έναν υπάλληλος του Δήμου ως συντονιστή του προγράμματος και της
υλοποίησης του στον Δήμο .

- Την Συντονιστική Επιτροπή.
Η επιτροπή αυτή είναι διαφορετική , ανάλογα με το οργανόγραμμα κάθε

Δήμου και δύναται να αποτελείται από τον εκάστοτε Δήμαρχο , τον Αντιδήμαρχο σε
θέματα υγείας, αντιδημάρχους ή Δημοτικούς Σύμβουλους με αρμοδιότητα:
Κοινωνικών Υπηρεσιών - Εκπαίδευσης - Περιβάλλοντος - Αστικού Σχεδιασμού -
Μεταφορών - Οικιστικού , Υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου (από τους τομείς υγείας ,
πρόνοιας και περιβάλλοντος) , Εκπρόσωποι φορέων , Εκπρόσωποι από τον



Επιχειρηματικό – Βιομηχανικό - Εμπορικό χώρο, Εκπρόσωποι επίσημων
επαγγελματικών – εργατικών οργανώσεων, Ονομαστοί Πολίτες.

Κύριο έργο της επιτροπής είναι να εξασφαλίζει τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση της πολιτικής του Δήμου στους προαναφερόμενους τομείς, προωθώντας
την διατομεακή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο:
Α) Να ορίσει τον πολιτικό υπεύθυνο για την υλοποίηση του προγράμματος

που είναι πολιτικός εκπρόσωπος του Δήμου.
Β) Να ορίσει τον υπάλληλο του Δήμου που θα είναι ο συντονιστής του

προγράμματος .
Γ) Να ορίσει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

στην οποία δύναται να συμμετέχουν: ο εκάστοτε Δήμαρχος ή ο ορισθείς
Αντιδήμαρχος ως πολιτικός εκπρόσωπος , οι εκάστοτε αντιδήμαρχοι ή δημοτικοί
σύμβουλοι αρμόδιοι για θέματα: Κοινωνικών Υπηρεσιών - Εκπαίδευσης -
Περιβάλλοντος - Αστικού Σχεδιασμού - Μεταφορών - Οικιστικού , Δημοτικοί
Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης , οι Δ/ντές των Υπηρεσιών που εμπλέκονται , ο
Συντονιστής του προγράμματος, Εκπρόσωποι φορέων , Εκπρόσωποι από τον
Επιχειρηματικό – Βιομηχανικό - Εμπορικό χώρο, Εκπρόσωποι επίσημων
επαγγελματικών – εργατικών οργανώσεων, Ονομαστοί Πολίτες.

Κύριο έργο της επιτροπής είναι να εξασφαλίζει τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση της πολιτικής του Δήμου στους προαναφερόμενους τομείς, προωθώντας
την διατομεακή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών.

Οι εργασίες της επιτροπής αυτής θα συντονίζονται από τον εκάστοτε πολιτικό
υπεύθυνο του προγράμματος .

Ο Αντιδήμαρχος

Ευστάθιος Κελεσίδης


