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ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 

Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- 

Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας για τις πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων,συμπληρώνουν ένα απολογιστικό δελτίο 

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. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το Δίκτυο, συμπληρώνει ένα ετήσιο απολογιστικό 

δελτίο στον Π.Ο.Υ., αναφέροντας την πορεία και τις δράσεις του Δικτύου και των Δήμων 

μελών. 

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το δελτίο αυτό που αφορά την χρονική περίοδο 

από 1-1-2014 έως 31-12-14 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 15-03-14. 

Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: Περιστερίου  

Όνομα: Λεοντακιανάκου Ζωή  

Θέση: Διοικητικός Υπάλληλος της Δ/νσης Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  

Ηλ. Δ/νση. leontak65@gmail.com  

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. 16/10/2007 (αριθμ: 469) 

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 
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Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα. Θεοδωράκος Αναστάσιος 

Θέση. Αντ/ρχος Κοινωνικής Πολιτικής  

Διάρκεια θητείας 1/1/2011 – 30/10/2014 

Ηλ. Δ/νση theodorakos@peristeri.gr  

Συντονιστής 

Όνομα 

Θέση 

Ειδικότητα 

Ηλ. Δ/νση 

Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών  

Ημερομηνία Σύστασης 

Αριθμός Συνεδριάσεων 

Σύνθεση  

 

 

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο 

Ομόφωνα    

Κατά πλειοψηφία   

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης  

 

x 
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Συμφωνούν       

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή   

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας 

Σε μια   

Σε δύο 

Σε τρείς   

Σε καμμία   

 

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο? 

Ναι                                    

Οχι 

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

Έχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ? 

Ναι                               

Οχι    

Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2012 στο Δίκτυο? 

Ναι 

΄Οχι    

 

 

 

X 

Χ 

Χ 

X 

X 

Ομιλίες, εμβολιασμοί, προληπτικές εξετάσεις 
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Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του 

Ναι 

Οχι 

Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο 

Αν Οχι 

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2013? 

Ναι 

Οχι 

Αν Οχι πότε?   

Έχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι 

Όχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?  

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία? 

Ναι 

Όχι 

Αν Ναι ποιές? 

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια? 

Αν Ναι ποιές? 

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον? 

Αν Ναι ποιές? 

 

 

Χ 

Χ 

Χ 

Πρόληψη, εξετάσεις, δράσεις σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας 
Περιστερίου, εμβολιασμοί, ημερίδες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης 

Έκδοση βιβλιαρίων ανασφάλιστων πολιτών, δωρεάν παροχή φαρμάκων, 
δωρεάν σίτιση, επίδομα ένδειας. 

Δημιουργία βιοκλιματικών χώρων, αναπλάσεις πεζοδρομίων, χώρων 
πρασίνου, ανακυκλώσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις στα σχολεία και στις 
εργατικές πολυκατοικίες κ.α. 
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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 

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

είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?  

Ναι 

Όχι  

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

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

Ναι 

Όχι 

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

 

 

Όλες οι δράσεις και τα προγράμματα χρειάζονται τη συνεργασία μεταξύ Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής ,Διεύθυνσης Χρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων και Διεύθυνσης Προγραμματισμού. 

ΚΕΠ Υγείας, μεμονωμένες δράσεις ομιλιών και πρόληψης καθώς και εξετάσεων 

Σε πολλές δράσεις όπως σίτιση, πολιτιστικές δραστηριότητες, επίλυση προβλημάτων γειτονιάς 
συμμετέχουν ενεργά εθελοντές πολίτες καθώς και ΜΚΟ της περιοχής μας. 

Χ 

Χ 

Αυτά που προαναφέραμε καθώς και εθελοντική φύλαξη χώρων πρασίνου όπως αυτός του Άλσους 
Περιστερίου. 
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Δράσεις – Προγράμματα  

Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη 

Ηλικία. 

 

 

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε 

και αφορούν την αναβάθμηση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού 

περιβάλλοντος.(πχ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, ποιότητα νερού, αποχέτευση, 

πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα κλπ) 

 

 

Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας 

πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων. 

 

 

 

Οικονομική κρίση. Η οικονομική κατάσταση είναι ένας από τους βασικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την Υγεία. Περιγράψτε δράσεις και προγράμματα που 

υλοποιεί ο Δήμος σας λόγω της οικονομικής κρίσης. 

 

 

Παιδιά. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και 

τους έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.) 

 

 

ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και δράσεις που έχετε αναλάβει για 

τα άτομα με αναπηρία. 

 

Ενημέρωση και εξετάσεις πρόληψης για όλες σχεδόν τις ασθένειες μέσω των ΚΑΠΗ 

Αναπλάσεις με βιοκλιματικό σχεδιασμό, ανάπλαση Άλσους Περιστερίου, αύξηση χώρων πρασίνου, 
πεζοδρομήσεις, ανάπλαση πλατειών και παιδικών χαρών με σύγχρονες προδιαγραφές και βέβαια με προδιαγραφές 
για ΑμΕα 

Όλες οι εξετάσεις και ημερίδες ενημέρωσης απευθύνονται σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, χώρας 
προέλευσης κλπ. 
Επίσης κάθε δράση, πρόγραμμα κλπ για το περιβάλλον ή την πρόνοια λαμβάνει υπ’ όψη τη διάσταση του φύλου 
και της ισότητας. Υπάρχει στέλεχος του Δήμου το οποίο έχει οριστεί ως gender expert  και  ενημερώνει από πριν 
όσους εμπλέκονται στο σχεδιασμό κάθε δράσης να λαμβάνουν υπόψη την ισότητα. 

Στήριξη πολιτών μέσω της συμβουλευτικής και κατευθύνσεις, ημερίδες σχετικά με την αντιμετώπιση 
ψυχολογικών προβλημάτων λόγω της κρίσης. 

Ενημερώσεις στα σχολεία για ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, έλεγχοι σχετικοί με την υγεία όπως πχ 
οδοντιατρικοί, αθλητικοί αγώνες, βραβεύσεις αριστούχων, βραβεύσεις πρωταθλητών μαθητών, πολιτιστικές 
δράσεις με κορυφαίες τις δραστηριότητες κάθε Ιούνιο στο Άλσος, ημέρες παραμυθιού κ.α. 

Βιβλιάρια ανασφάλιστων, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
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Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται 

με τους μετανάστες. 

 

 

 

Δικτύωση 

Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά 

 

              

 Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές              

                                                                                                                                                                  

 

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

        Σχολιάστε η αναφέρετε οτιδήποτε νομίζετε ότι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για 

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

 

                                                

 

Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ναι με όλους σχεδόν τους Συλλόγους και ΜΚΟ του Περιστερίου αλλά και θεματικά όπου απαιτείται (π.χ. 
Πολιτική Προστασία) 
 
 
 
 
 

Συντονισμένες δράσεις για ομάδες πληθυσμού γνωστές από τις αρχές του έτους ώστε να προγραμματίζεται 
σωστά η διεξαγωγή τους.  
Κέντρα που να ασχολούνται και με ψυχική υγεία 
 
 
 
 
 


