ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων,
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 1-1-2017 έως 31-12-2017 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 15-06-2018.

Βασικές πληροφορίες
Δήμος: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Όνομα:
Θέση:
Ηλ. Δ/νση: mayor@peristeri.gr
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)

Δομή Προγράμματος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124,
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888, φαξ 2106105641, email: info@eddyppy.gr dasy_pap@hotmail.com,

Υπεύθυνος Πολιτικός.
Όνομα: Γεώργιος Μπεκιάρης
Θέση. Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Υγείας
Διάρκεια θητείας:5ετής (από 23/10/2014)
Ηλ. Δ/νση: g.e.bekiaris@gmail.com

Συντονιστής
όνομα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΕΣΧΕΝΗ
Θέση: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Ειδικότητα: ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ηλ. Δ/νση: kepygeias@peristeri.gr

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

ΝΑΙ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Συμφωνούν

ΝΑΙ

Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124,
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888, φαξ 2106105641, email: info@eddyppy.gr dasy_pap@hotmail.com,

Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας
Σε μια
Σε δύο

ΝΑΙ

Σε τρείς
Σε καμία

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο?
Ναι
Οχι

ΟΧΙ

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο?
Ναι

ΝΑΙ

Οχ
Αν Ναι, σε ποιές

Κολπική Μαρμαρυγή, Ψηφιακές Μαστογραφίες, ca Παχέος Εντέρου.

Εχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ?
Ναι

ΝΑΙ

Οχι
Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2017 στο Δικτυο?
Ναι

ΝΑΙ

΄Οχι

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι
Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του?
Ναι

ΝΑΙ

Οχι
Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124,
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888, φαξ 2106105641, email: info@eddyppy.gr dasy_pap@hotmail.com,

Αν Οχι
Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2018?
Ναι
Οχι
Αν Οχι πότε?
Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης?
Ναι

ΝΑΙ

Οχι
Τι χρονική διάρκεια έχει?

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία?
Ναι

ΝΑΙ

Οχι
Αν Ναι ποιές?

Πρόληψη, εξετάσεις, δράσεις σε συνεργασία με τους Τοπικούς Φορείς
Υγείας, ημερίδες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, Κοινωνικό Ιατρείο

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?
Αν Ναι ποιές?

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο , Κέντρο Κοινότητας κ.α.

Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?
Αν Ναι ποιές?

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

Διατομεακή Συνεργασία
Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία
περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε
Συνήθως ο Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα υγείας χρειάζεται τη συνεργασία της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής είτε της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών είτε της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
είτε της Δ/νσης Περιβάλλοντος είτε της Δ/νσης Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Ποιά από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την
υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε.
ΚΕΠ Υγείας, εκδηλώσεις για ενημέρωση, πρόληψη υγείας καθώς και υλοποίηση δωρεάν εξετάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124,
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888, φαξ 2106105641, email: info@eddyppy.gr dasy_pap@hotmail.com,

Συμμετοχή της Κοινότητας
΄Εχει ο Δήμος σας πολιτικές στην διαμόρφωση των οποίων να συμμετέχουν οι πολίτες
είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?
Ναι

ΝΑΙ

Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
Σε πολλές δράσεις όπως στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Ιατρείο,
Κοινωνικό Φροντιστήριο ,Κέντρο Κοινότητας.

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

ΝΑΙ

Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
Συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων, εθελοντική φύλαξη χώρων πρασίνου, δενδροφυτεύσεις, λαϊκούς
δρόμους / περίπατοι ,Γυμναστική στο Άλσος για τους Δημότες.

Δράσεις – Προγράμματα
Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη
Ηλικία.
Ενημερωτικές Ομιλίες, Ιατρικές Εξετάσεις στους χώρους των ΚΕ.ΦΙ. (πρώην ΚΑΠΗ), όπως
υπερηχογραφήματα, μετρήσεις χοληστερίνης, Σακχάρου, Γλυκοζιωμένης , Πρώτες Βοήθειες, Εξέταση
Mayer, Ψηφιακές Μαστογραφίες, Διάφορους Διαγνωστικούς Υπερήχους κ.α

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)
Αναπλάσεις με βιοκλιματικό σχεδιασμό πλατειών και αλσών, αύξηση χώρων πρασίνου, ανάπλαση παιδικών χαρών
με σύγχρονες προδιαγραφές καθώς και πεζοδρομήσεις με προδιαγραφές για ΑμΕα

Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας
πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων.
ΕΌλες
ΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ Υαπευθύνονται
ΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Πλατεία
Κατοικιών, ΤΚ 15124,
οι εξετάσεις
και ημερίδες ενημέρωσης
σε όλους
τουςΕργατικών
πολίτες ανεξαρτήτως
φύλου, χώρας
ΜΑΡΟΥΣΙ,
2108067888, φαξ 2106105641, email: info@eddyppy.gr dasy_pap@hotmail.com,
προέλευσηςΤηλ.
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.

Οικονομική κρίση. Η οικονομική κατάσταση είναι ένας από τους βασικούς
παράγοντες που επηρρεάζουν την Υγεία. Περιγράψτε δράσεις και προγράμματα που
υλοποιεί ο Δήμος σας λόγω της οικονομικής κρίσης.
Στήριξη πολιτών μέσω της συμβουλευτικής στις Κοινωνικές Υπηρεσίες , Κοινωνικό Παντοπωλείο – Φαρμακείο,
Στήριξη απόρων φοιτητών στην επαρχία, Στήριξη νέων Μητέρων με οικονομικά προβλήματα (παροχή κούνιας,
βρεφικών ειδών, πάνες, βρεφικά γάλατα και κρέμες κλπ.)

Παιδιά.Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και
τους έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.)
Ενημερώσεις στα σχολεία για ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, έλεγχοι σχετικοί με την υγεία ,Ενημερώσεις για
τον ιό HIV, δράσεις για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, αθλητικοί αγώνες, βραβεύσεις αριστούχων,
βραβεύσεις πρωταθλητών μαθητών, πολιτιστικές δράσεις – πολιτιστικά φεστιβάλ στο Άλσος, ημέρες
παραμυθιού, δωρεάν προβολές θεάτρου και κινηματογράφου κ.α.

ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και δράσεις που έχετε αναλάβει για
τα άτομα με αναπηρία.
, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, πρόσθετη μοριοδότηση για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα αθλητισμού,
πολιτισμού του Δήμου, απαλλαγή δημοτικών τελών.

Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται
με τους μετανάστες.

Ισότιμη εξυπηρέτησή τους από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου (κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό
φαρμακείο) καθώς και από όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται
με τους πρόσφυγες.
Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες με συνεισφορά όλων των συλλόγων /
φορέων. .

Δικτύωση
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Eλληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά
OXI

Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές?
Ναι, με όλους τους Συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς, περιβαντολλογικούς) του Περιστερίου και ΜΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
ΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Πλατεία Εργατικών
Κατοικιών,
ΤΚ 15124,
όπως ΚΙΠΟΔΑ,
ΕΔΡΑ, PRAKSIS,
ΜΕΥΟΔΗΓΟ
ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ,
ΕΝΩΣΗ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝΜΑΡΟΥΣΙ,
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ
Τηλ. 2108067888,ΕΛΛΑΔΑΣ,
φαξ 2106105641,
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
email: info@eddyppy.gr
ΚΙΝΗΣΗ,
dasy_pap@hotmail.com,
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Ε.Ο.Π.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ .

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. Πιστεύουμε ότι το δικό μας ΚΕΠ υπολείπεται οικονομικής βοήθειας σε σχέση με την Κεντρική Δομή
του ΚΕΠ.
2. Από το Δήμο μας δεν συμμετέχουν παράγοντες στις δομές των ΚΕΠ και του ΕΔΔΥΠΠΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124,
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888, φαξ 2106105641, email: info@eddyppy.gr dasy_pap@hotmail.com,

