
 

 
  

Πρωτοβουλία της UNICEF για 

Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά 

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Δημοτικών Αρχών 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο στοχεύει να χρησιμεύσει ως εργαλείο για κάθε Δημοτική Αρχή που επιθυμεί να διερευνήσει τη δυνατότητα 

συμμετοχής της στην Πρωτοβουλία της UNICEF για Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά. Θέτει ερωτήσεις σχετικά με τα υπάρχοντα 

μέτρα και τα μελλοντικά σχέδια για να κάνετε την πόλη σας φιλική προς τα παιδιά. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι επίσης να 

δώσει το έναυσμα για περαιτέρω συζητήσεις, και να καθοδηγήσει τις αρχικές διαβουλεύσεις και την ανάλυση της κατάστασης. 

 

 

Θεματικές ενότητες 
Ναι 

 

√ 

Προγραμματισμένο ή σε 

εξέλιξη 
(περιγράψτε εν συντομία) 

Όχι 
 

X 

Ιδέες για μελλοντικά σχέδια 

(περιγράψτε εν συντομία) 

                

              Ιδιότητα του Πολίτη και Συμμετοχή στα Κοινά 

1. Λειτουργεί Δημοτικό Συμβούλιο 

Νεολαίας;  

Εάν ναι, συμμετέχει στις συνεδριάσεις 

του Δημοτικού Συμβουλίου όταν 

συζητούνται και αποφασίζονται 

θέματα που αφορούν τα παιδιά; 

    

2. Υπάρχει κάποια πλατφόρμα μέσω της 

οποίας οι εκπρόσωποι των παιδιών και 

των νέων να μπορούν να εκφράσουν τις 

απόψεις τους στις Δημοτικές Αρχές; 

    



 

 
  

3. Συνεργάζονται τακτικά οι Δημοτικές 

Αρχές με οργανώσεις νεολαίας ή 

οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων παιδιών και νέων; 

    

 

                 Περιβάλλον και Συνθήκες Διαβίωσης 

4. Συμμετέχουν τα παιδιά και οι νέοι σε 

δημοτικά προγράμματα ανακύκλωσης 

ή προστασίας του περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένων 

δραστηριοτήτων σχετικών με την 

αναδάσωση, τον περιορισμό της 

σπατάλης τροφίμων, την 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ή 

την καθαριότητα; 

    

5. Ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει ο δήμος 

για να διασφαλίσει την πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο και την ψηφιακή 

συνδεσιμότητα για όλα τα παιδιά; 

    

6. Ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει ο δήμος 

σχετικά με την οδική ασφάλεια των 

παιδιών; 

    

7. Ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει ο δήμος 

για να διασφαλίσει ότι τα παιδιά έχουν 

πρόσβαση σε ασφαλή και επαρκή 

στέγαση; 

    

8. Ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει ο δήμος 

για να εξασφαλίσει επαρκείς συνθήκες 

υγιεινής σε όλα τα παιδιά και τις 

οικογένειές τους; 

    



 

 
  

 

               Παιχνίδι και Αναψυχή 

9. Ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει ο δήμος 

για την παρακολούθηση και τη 

διασφάλιση της ποιότητας και της 

ασφάλειας των χώρων αναψυχής και 

των παιδικών χαρών; Πώς 

διασφαλίζει ότι αυτά είναι προσβάσιμα 

σε παιδιά με αναπηρίες; 

 

    

10. Λειτουργεί Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών στο δήμο; 

 

 

 

    

11. Ποια μέτρα λαμβάνει ο δήμος για την 

εξασφάλιση επαρκών χώρων άθλησης 

ή/και τη συντήρηση των ήδη 

υπαρχόντων υποδομών? 

    

12. Ποιες δραστηριότητες για παιδιά 

υλοποιεί ή υποστηρίζει ο δήμος 

σχετικά με την τέχνη, τη μουσική ή το 

χορό; 

 

 

    

13. Ποια μέτρα λαμβάνει ο δήμος για την 

προσέλκυση και συμμετοχή των 

παιδιών σε δημοτικές βιβλιοθήκες; 

    



 

 
  

                

               Εκπαίδευση 

14. Ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει ο δήμος 

για να εξασφαλίσει αρκετούς και 

επαρκώς εξοπλισμένους δημοτικούς 

παιδικούς  και βρεφονηπιακούς 

σταθμούς; 

    

15. Συλλέγει ο δήμος αναλυτικά στοιχεία 

σχετικά με την εγγραφή και την 

παρακολούθηση του σχολείου από 

παιδιά όλων των κοινωνικών ομάδων; 

    

                

               Προστασία και Ασφάλεια 

16. Λειτουργούν ή υποστηρίζονται από το 

δήμο καταφύγια  ή ξενώνες για 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας; 

    

17. Υπάρχει κάποια πρωτοβουλία του 

δήμου για την πρόληψη ή την 

αντιμετώπιση του εκφοβισμού 

(bullying) ή/και της ένταξης παιδιών 

σε συμμορίες ανηλίκων; 

    

18. Υπάρχει κάποια πρωτοβουλία του 

δήμου για την πρόληψη ή/και την 

προστασία των κοριτσιών από τη 

σεξουαλική και έμφυλη βία; 

      



 

 
  

 

                 Υγεία και Ευεξία 

19. Υπάρχει κάποια πρωτοβουλία του 

δήμου για τη διασφάλιση της 

διαθεσιμότητας και της ποιότητας των 

βασικών υπηρεσιών υγείας για τα 

περιθωριοποιημένα παιδιά και τις 

οικογένειές τους; 

 

    

20. Λειτουργούν ή υποστηρίζονται από το 

δήμο προγράμματα που εστιάζουν στην 

ψυχική υγεία ή στην πρόληψη της 

χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ από 

παιδιά και νέους; 

    

21. Λειτουργούν ή υποστηρίζονται από το 

δήμο προγράμματα για την προώθηση 

της υγιεινής διατροφής και την 

πρόληψη της παχυσαρκίας στα 

παιδιά; 

 

    

22. Λειτουργούν ή υποστηρίζονται από το 

δήμο προγράμματα που στοχεύουν 

στην επαρκή ενημέρωση των παιδιών 

για τη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία; 

 

    

 


