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ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

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 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 2020 ήταν η 2η 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 2020 ήταν επίσης η Χρονιά που η ανθρωπότητα επλήγη από την πανδημία covid- 

19 και η Υγεία βρέθηκε εκ των πραγμάτων στην πρώτη θέση της Ατζέντας όλων μας. 

Οι Δήμοι εκλήθησαν να υποστηρίξουν τους πολίτες τους μεκάθε 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 1-1-2020 έως 31-12-2020 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 

05-05-2021. 
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Βασικές πληροφορίες 

Δήμος: Περιστερίου  

Όνομα: Γεώργιος Μπεκιάρης  

Θέση: Αντιδήμαρχος Υγείας 

Ηλ. Δ/νση: bekiarisg@peristeri.gr , kepygeias@peristeri.gr  

Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο.  

(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο) 

Δομή Προγράμματος 

Υπεύθυνος Πολιτικός. 

Όνομα: Γεώργιος Μπεκιάρης  

Θέση: Αντιδήμαρχος Υγείας 

Διάρκεια θητείας: 2ετής (9/4/2020 - 6/11/2021)  

Ηλ. Δ/νση: bekiarisg@peristeri.gr , kepygeias@peristeri.gr 

Συντονιστής 

Όνομα: Χριστίνα Κωνσταντακοπούλου  

Θέση :  Διοικητική Υποστήριξη Γραφείο Δημάρχου –Συντονίστρια δράσεων Υγείας  

Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικός  

Ηλ. Δ/νση: mayor@peristeri.gr, bekiarisg@peristeri.gr , kepygeias@peristeri.gr 

     Συντονιστική Επιτροπή 

Αριθμός Μελών:  -  

Ημερομηνία Σύστασης: 

Αριθμός Συνεδριάσεων: 

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                                        

Όχι 

 

       Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο? 

Ναι                                          

Όχι 

Αν Ναι, σε ποιές    

Οχι    

Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2020  στο Δικτυο? 

Ναι                                         

Όχι                   

 

Ψηφιακές μαστογραφίες, ενημερώσεις και διενέργεια rapid tests για COVID-
19,  δράσεις πρόληψης για την Οστεοπόρωση, ενημερωτικές δράσεις πρόληψης 
για 8 κύρια νοσήματα, ενημερώσεις και αντιγριπικοί εμβολιασμοί  
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Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι 

Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του? 

Ναι                  

Όχι  

 

Αν Όχι  

Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2021? 

Ναι 

Οχι 

Αν Όχι πότε?   

Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό  Σχέδιο Δράσης? 

Ναι                  

Όχι 

Τι χρονική διάρκεια έχει?  

 

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? 

 

Προώθηση υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας σε όλους τους 
πολίτες, ενίσχυση υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης , αντιμετώπιση φαινομένων βίας, 
εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής, ανοικτή πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση για όλους, προώθηση του μαζικού 
αθλητισμού, αναβάθμιση σχολικών και αθλητικών υποδομών 

Βελτίωση ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, Βιώσιμες αστικές 
αναπλάσεις, Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Πολεοδομική αναβάθμιση,  
Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων 

3 ετής (2020-2023) 
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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                  

Όχι  

Αν Ναι Περιγράψτε 

 

 

 

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

Ναι                  

Όχι  

Αν Ναι Περιγράψτε  

 

 

 

Πολλές δράσεις και προγράμματα γίνονται με συνεργασία των Υπηρεσιών του Δήμου, όπως  
Ψηφιοποίηση αρχείων των υπηρεσιών με δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης των συναρμόδιων Υπηρεσιών σε 
αυτά 

 

ΚΕΠ Υγείας, Κοινωνικό Ιατρείο – Κοινωνικό Φαρμακείο, Εμβολιασμοί, δράσεις πρόληψης υγείας  
 

Μεγάλη ομάδα εθελοντών από διάφορες ειδικότητες (γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικής υποστήριξης), οι 
οποίοι συμπαρίστανται σε κάθε δράση Υγείας του Δήμου.  
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7η Φάση- Πολιτική των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. 

Σύμφωνο Κοπεγχάγης- 6 Πυλώνες Πολιτικής 

Το 2020 είναι το δεύτερο 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  

 

 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Περιγράψτε την Πολιτική σας και επιγραμματικά τα κυριότερα 

προγράμματα που έχετε και αφορούν τον Πυλώνα ΕΥΗΜΕΡΙΑ. 

 

 

- Προληπτικός Έλεγχος,  
- Διαχείριση ασθενών και κυρίως ανασφαλίστων 
- Ενημερώσεις σε θέματα υγείας  

Όλα όσα προτείνει το ΕΔΔΥΠΠΥ και όλα όσα σε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητα.  

Προάσπιση της Υγείας και της καλής διαβίωσης  
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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 

 

 

 

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.  

Συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων (φορέων υγείας, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων) σε δράσεις που 
αφορούν την υγεία των πολιτών.   

Σε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και ομιλίες αναφέρεται η προάσπιση της Ειρήνης.  

- προάσπιση πρασίνου,  
- -αποφυγή μόλυνσης περιβάλλοντος (χρήση ειδικών  κάδων ανακύκλωσης),  
- μείωση των ρύπων 
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Εχετε 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. 

 

 

 

Δικτύωση 

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

 

              

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

                                                                                                                                                                  

 

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ 

        Σχολιάστε ή αναφέρετε οτιδήποτε νομίζετε ό,τι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για 

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

 

 

  

Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση η πληροφορία, 

 

Νταίζη Παπαθανασοπούλου 

Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις  στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
του Π.Ο.Υ 
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Δίκτυα Υγιών Πόλεων. 

- Εξάλειψη πείνας και φτώχειας (Κοινωνικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρμακείο, σίτιση κατ’ οίκον)  
- Δωρεάν δράσεις πρόληψης υγείας σε όλους  
- Ισότητα των φύλλων / Ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις Υπηρεσίες του Δήμου  
- Δράσεις για το κλίμα (καθαριότητα, αποχέτευση, φυσικό αέριο, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων) 
 
 
 
 
 
 

Δίκτυο Δήμων για την Ειρήνη, για το παιδί (Mayors for Peace, Urban Future Mayors, Child in the City)  
 
 
 
 
 
 
Με πολλές (ΚΙΠΟΔΑ, ΜΚΟ PRAKSIS, ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΜΚΟ ΕΔΡΑ, 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ , κ.ά. ) 
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