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ΘΕΜΑ: «Πεπραγμένα χρονικής περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014 της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών»
Κατά την χρονική περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014 από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικών Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν τα εξής :

Τμήμα Δημόσιας Υγείας :


ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ : Στα Δημοτικά Σχολεία ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑΣ του Δήμου
Πειραιά:
40o,53o,30o,18o,44o,47o,5o,6o,13o,21o,8o,46o,3o,30o,5o Ζαβαριάν,41o.
(καταγραφή ελλείψεων σε εμβόλια ,έλεγχος ιστορικών υγείας, ενημέρωση και παραπομπή των
γονέων της αρμόδιες υπηρεσίες για προγραμματισμό της διενέργειας των οφειλόμενων εμβολίων
,σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού. )
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ: 3535.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΤΟΥΧ-ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ: 50
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ: 35
ΠΕΚΑΜΕΑ(ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ): 24
ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ: 30
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΠΙΤΙ: 30
ΑΡΓΩ: 21
ΕΛΠΙΔΑ: 60
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟ: 25
ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ: 25
ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 12



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ KAI ENHMΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ: 20
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΦΥΛΑΚΩΝ: 22
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ: 75
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ: 30
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ:20
ΠΕΣΥΔΑΠ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ –
ΠΕΙΡΑΙΑ): 22
ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ:23
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ: 150



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΥΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΤΟΝ ΙΟ:
ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ: 30
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ: 50
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΠΙΤΙ: 20
ΚΑΛΟ ΠΟΙΜΗΝ : 15
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:30



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΣΑ.
ΠΕΣΥΔΑΠ: 90



ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ:
(41ο,40o,53o,30o,18o,44o,47o,5o,6o,13o,21o,8o,46o,3o,30o,5o )
ΣΎΝΟΛΟ Β.C.G 620 δόσεις & MANTOYX 620 δόσεις




ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΑΝΤΟΥΧ: 70 ΆΤΟΜΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ MANTOUX ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΕΠ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΔΗ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ: 30 ΑΤΟΜΑ.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ , ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ



ΘΗΛΑΣΜΟΥ, ΣΕ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ .



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ .



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ , ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Κ.Α.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ BCG KAI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΜΗΝΟΥ , ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ .



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.



ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ: 2975
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : 16



ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1982 ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
( 891 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 1091 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ).



ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ( Ε.Κ.Χ ) : 72



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ: 287.
Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν:
(9) ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
(6) ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ
(11 ) ΚΑΠΗ
(21) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
(21 ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ - εκ των οποίων (2) Ιδιωτικά
(57) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- εκ των οποίων (8) Ιδιωτικά
(28 ) ΓΥΜΝΑΣΙΑ-εκ των οποίων (3) Ιδιωτικά
(25)ΛΥΚΕΙΑ- εκ των οποίων (2) Ιδιωτικά [εντός του Δήμου Πειραιά



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ : 8



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : 5



ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΜΕΣΑ : 15



++«Πρόγραμμα κλινικής εκτίμησης και παρακολούθησης
γενικής σωματικής και ψυχικής υγείας»

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε να εφαρμόζεται αυτό το χρόνο στα 11 κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ)
του Δήμου Πειραιά. Απευθύνεται σε δημότες και μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Πειραιά και έχει ως σκοπό τα
εξής:
α) τον εντοπισμό και την καταγραφή οξέων και χρόνιων νοσημάτων και τη διερεύνηση αν εφαρμόζεται ορθή
αντιμετώπιση και παρακολούθηση αυτών
β) τον έλεγχο ορθής λήψης της τρέχουσας φαρμακευτικής αγωγής και την ανίχνευση παρενεργειών ή
περιπτώσεων αλληλεπίδρασης φαρμάκων
γ) τον εντοπισμό παραλείψεων από τον συνιστώμενο προληπτικό ιατρικό έλεγχο για τα άτομα αυτής της
ηλικίας και σύσταση για προγραμματισμό αυτών
δ) τη διερεύνηση της ευπάθειας (frailty) κάθε ατόμου μέσω του ατομικού/οικογενειακού ιστορικού και κλινικών
δοκιμασιών
ε) την καταγραφή των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών διαβίωσης και την ύπαρξης ή όχι υποστηρικτικού
περιβάλλοντος
στ) την καταγραφή των διατροφικών συνηθειών και εκτίμηση της κατάστασης θρέψης κάθε ατόμου
ζ) την εκτίμηση του κινδύνου πτώσεων και τη διενέργεια συστάσεων για την προφύλαξη και την αποφυγή
αυτών
η) την εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών και της λειτουργικότητας σε τομείς της καθημερινότητας για τον
εντοπισμό τυχόν ελλειμμάτων και την ανίχνευση συναισθηματικών διαταραχών, με στόχο την παραπομπή
τους για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση
θ) την επανάληψη των ενεργειών (α)-(η) σε 6 (έξι) έως 12 (δώδεκα) μήνες σε κάθε συμμετέχοντα του
προγράμματος, αναλόγως των ευρημάτων από την κλινική εξέταση, ώστε να ελέγχεται η εφαρμογή των
συστάσεων και να καταγράφονται τυχόν μεταβολές στην κλινική εικόνα και στην ανταπόκριση των
καθημερινών λειτουργιών και υποχρεώσεων.
Από τον Μάρτιο του 2014, που ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος, έως και το Δεκέμβριο του 2014
συμμετείχαν συνολικά 138 πολίτες-μέλη των κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης, εκ των οποίων 92 ήταν
γυναίκες και 36 άνδρες. Από αυτούς οι 17 (14 γυναίκες και 3 άνδρες) επανεξετάστηκαν μετά από 6 μήνες, ενώ
προγραμματίζεται και ο επανέλεγχος των υπολοίπων έως τον Ιούνιο του 2015.
Εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος, στους συμμετέχοντες
δίνεται η ευκαιρία να λύσουν τυχόν απορίες σχετικά με την εξελικτική πορεία των χρόνιων παθήσεων, τον
τρόπο λήψης της συνιστώμενης φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και την πιθανή εφαρμογή συμπληρωματικών
μεθόδων, με στόχο τόσο τη συνεπή συμμόρφωση στη θεραπεία και βέλτιστη αντιμετώπιση των χρόνιων
νοσημάτων, όπως και τη διατήρηση του καλύτερου δυνατού επιπέδου για κάθε συμμετέχοντα.

Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων:
Το τμήμα έχει ως αρμοδιότητα τη χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων σε άτομα που έχουν
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, όπως για τα
ινσουλινοεξαρτώμενα τύπου 1 άτομα, τους πάσχοντες από HIV κ.λ.π. για τα οποία απαιτείται 50%
ποσοστό αναπηρίας.
Πρόκειται για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, άτομα και οικογένειες οικονομικά αδύναμες και που
μερικοί έχουν περάσει τα όρια της εξαθλίωσης.
Το τμήμα από 01-01-2014 έως 31-12-2014 διεκπεραίωσε τις εξής ενέργειες:
1. ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1.1. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, το τμήμα προέβη στην έκδοση διοικητικών πράξεων
(αποφάσεις χορήγησης επιδόματος), στην χορήγηση βεβαιώσεων κυρίως για φορολογική χρήση και
σε αυτεπάγγελτες αναζητήσεις από διάφορους φορείς, κυρίως Δήμους και ασφαλιστικά ταμεία.
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
ΚΩΦΩΣΗΣ
ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ
ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ
ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ

Δ/ΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

2.860
152
188

2.663
343
411

228
0
9

37

79

7

29

76

4

128
98

244
53

11
0

9
202

12
335

0
0

4

10

0

46

63

0

0
37
146

15
6
0

0
0
0

41
0
ΣΥΝΟΛΑ
3.977
4.310
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

0
259

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΕΝΔΕΙΑΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ

8.546

1.2. Προέβη σε καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιδομάτων σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα
ΕΠΙΔΟΜΑ

ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΣΤΕΓΑΣ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ
HIV
ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ
ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΣΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΟΣΑ ΠΟΥ
ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ
ΠΡΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΎ

143
1
7
3
1

135.841,06
3.390,00
7.005,00
491,47
316,20

133.271,17
0
0
0
0

269.112,23
3.390,00
7.005,00
491,47
316,20

2
157

654,50
147.698,23

0
133.271,17

654,50
280.969,40

1.3 Η οικονομική δαπάνη ανά επίδομα ετησίως είναι η εξής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
ΕΤΟΣ 2014
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜ.
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
ΚΩΦΑΛΑΛΙΑΣ
ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ
ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝ, ΕΝΙΣΧ,
ΕΝΔΕΙΑΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ Α΄ΦΑΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ Β΄ΦΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ
17.241.802,73
2.943.763,29
3.777.972,76
635.493,79
591.866,60
704.957,00
421.586,66
19.176,11
3.643.106,07
45.861,60
572.160,54
100.368,00
21.299,81
35.400
8.217,16
9.625,83
30.772.657,95

1.4 Το σύνολο των δικαιούχων των επιδομάτων κατά τον Ιανουάριο του 2014 και τον Δεκέμβριο
του 2014 έχει ως εξής:
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜ.
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
ΚΩΦΑΛΑΛΙΑΣ
ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ
ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧ. ΕΝΔΕΙΑΣ

ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ
01-01-2014
4.465
565
550
74
66
337
127
40
472
5
106
12
24
0
0
6.843

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ
31-12-2014
3.968
555
591
79
69
359
137
50
499
6
144
12
50
63
14
6.596

1.5. Παρατίθεται πίνακας με στοιχεία μόνο για την πόλη του Πειραιά, για το έτος 2014 με τα ποσά
και τα άτομα που επιδοτήθηκαν ανά δίμηνο μόνο λόγω αναπηρίας.
ΔΙΜΗΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΣΥΝΟΛΟ 2014

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ

2.711
2.638
2.707
2.686
2.666
2.717

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2.038.198,98
2.083.806,71
2.224.939,80
2.205.962,45
2.054.517,31
2.153.705,60
12.761.130,85

1.6. Παρατίθεται πίνακας με στοιχεία των υπολοίπων Δήμων για το έτος 2014 με τα συνολικά
ετήσια ποσά και τον αριθμό των δικαιούχων.
ΔΗΜΟΣ

ΑΤΟΜΑ

ΠΟΣΑ

ΔΙΜΗΝΟΥ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΠΕΡΑΜΑ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙ
ΚΥΘΗΡΑ
ΠΟΡΟΣ
ΣΠΕΤΣΕΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ
ΥΔΡΑ
ΑΙΓΙΝΑ

1.794
559
1.175
5
15
31
26
50
24
116

8.344.195,87
2.642.658,61
5.548.437,30
35.152,13
67.525,83
139.761,39
148.597,84
242.808,01
130.425,17
533.754,02
17.833.316,17

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαφορά των 178.210,93 ευρώ που προκύπτει από το συνολικό ετήσιο και το
συνολικό ετήσιο κατά Δήμο αφορά α) Τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις λόγω ένδειας και
φυσικών καταστροφών (57,624,99), β) τις μεταφορές φακέλων σε άλλο Δήμο λόγω μετοίκησης
που δεν υπολογίζονται στα ετήσια ποσά ανά δήμο (120.585,94). Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόνο για
το δίμηνο Μαίου – Ιουνίου 2014 το ποσό των μεταφορών ανέρχεται στα 34.126,00 ευρώ.
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
2.1. Το τμήμα έχει αποστείλει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών τριάντα εννέα (39) περιπτώσεις
ατόμων που κατέθεσαν στην Υπηρεσία μας πλαστές αποφάσεις Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ.
Συνεργασθήκαμε με την αστυνομία του οικονομικού εγκλήματος, δίνοντας καταθέσεις με ότι
στοιχεία γνωρίζαμε και συμβάλαμε να εντοπισθούν και να συλληφθούν επτά άτομα που
αποτελούσαν κύκλωμα που εξέδιδε πλαστές γνωματεύσεις ΚΕΠΑ
2.2. Στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας του Δημοσίου και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ των φορέων του, η Υπηρεσία μας απόκτησε δυνατότητα πρόσβασης στο
ολοκληρωμένο σύστημα των ΚΕΠΑ και ελέγχει τη γνησιότητα των αποφάσεων του. Δυστυχώς
αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη διότι δεν επιτρέπει την εισαγωγή μας στον φάκελο του
πολίτη αλλά μόνον στις αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί, με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να
αντλήσουμε τις αιτήσεις που έχουν καταθέσει οι πολίτες στα ΚΕΠΑ, οι οποίες είναι αναγκαίες
στην Υπηρεσία μας γιατί συνδέονται με τη χορήγηση των αναδρομικών.
2.3. Έχει σε εκκρεμότητα και παρακολουθεί περιπτώσεις δικαιούχων που έχουν προσφύγει στη
δικαιοσύνη κατά της Υπηρεσίας μας και περιπτώσεις δικαιούχων που παραπέμφθηκαν από την
Υπηρεσία μας στη δικαιοσύνη λόγω κατάθεσης ψευδών δικαιολογητικών.

2.4. Εξ αιτίας της καταστροφικής πλημμύρας της 24ης Οκτωβρίου 2014 το τμήμα μας δέχθηκε
αιτήσεις από όλους τους πολίτες του Δήμου Πειραιά, που είχαν να δηλώσουν ζημία, ανεξάρτητα
από το χώρο που αυτή αφορούσε. Δηλαδή είτε η ζημία είχε επέλθει σε υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ,
αυτοκίνητα, λεβητοστάσια, επαγγελματικούς χώρους κ.λ.π. είτε σε χώρους της κύριας κατοικίας.
Όσοι είχαν ζημία στο χώρο της κύριας κατοικίας τους και προσεκόμισαν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από τα οποία προέκυψε ότι συνέτρεχαν λόγοι αποζημίωσης, ικανοποιήθηκε το
αίτημά τους. Οι αιτήσεις των υπολοίπων που δήλωναν ζημία σε χώρους εκτός κύριας κατοικίας,
αφού τους ενημέρωσε η Υπηρεσία μας ότι δεν έχει αρμοδιότητα να τους αποζημιώσει, διαβίβασε
όλες τις περιπτώσεις στην Υπηρεσία αποκατάστασης σεισμοπαθών και πλημμυροπαθών του
Υπουργείου Δημοσίων Έργων, προς ενέργεια.
2.5 Μέσα στο 2014, εκτάκτως και βάσει Υπουργικών Αποφάσεων η Υπηρεσία μας προέβη σε 278
αποφάσεις χορήγησης προνοιακών επιδομάτων χωρίς την προσκόμιση γνωματεύσεων ΚΕΠΑ, διότι
υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των πιστοποιήσεων της αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, με
προοπτική όταν αυτές εκδοθούν να προσκομιστούν στην Υπηρεσία μας. Σε περίπτωση δε που οι
γνωματεύσεις δεν προσδιόριζαν το ποσοστό αναπηρίας στο προαπαιτούμενο, οι πολίτες ήταν
υποχρεωμένοι να επιστρέψουν ότι ποσά είχαν λάβει.
Η υπόθεση αυτή δεν έχει ακόμη κλείσει, διότι μένουν σε εκκρεμότητα άλλες 25 περιπτώσεις που
ακόμη δεν έχει εκδοθεί γνωμάτευση ΚΕΠΑ. Μέχρι τώρα 57 άτομα δεν έλαβαν το προαπαιτούμενο
ποσοστό αναπηρίας και τους έγινε καταλογισμός για επιστροφή των ποσών. Κάποιοι τα
επέστρεψαν και για κάποιους άλλους αποστείλαμε την οφειλή για βεβαίωση στην οικεία Δ.Ο.Υ. γι’
αυτό τα ποσά των καταλογισμών είναι αυξημένα στον πίνακα 1.2.

Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας :
ΔΡΑΣΗ
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της
στοματικής υγείας σε παιδιά του Δήμου
Πειραιά
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της
στοματικής υγείας στην Ε.ΨΥ.ΜΕ.
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της
στοματικής υγείας στο Ε.Ε.Ε..Ε.Κ Πειραιά
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της
στοματικής υγείας στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο
Κορυδαλλού
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της
στοματικής υγείας στο 13ο Λύκειο Πειραιά
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της
στοματικής υγείας στο 13ο Δημοτικό σχολείο
Καλλιθέας
Πρόγραμμα ¨Ενορία εν δράσει¨ της Ιεράς
Μητροπόλεως Πειραιώς
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της
στοματικής υγείας στα εκπαιδευτήρια Ιεράς
Μητροπόλεως Πειραιώς
Προληπτική
εξέταση
κυκλικά
στα
εγγεγραμμένα νήπια των δημοτικών παιδικών
σταθμών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
2346 μαθητές
60 εκπαιδευόμενοι
90 εκπαιδευόμενοι
5 νήπια
80 μαθητές
80 μαθητές
60 άτομα
150 μαθητές
2500 νήπια

Έκτακτες επισκέψεις για την εξέταση
ασθενών νηπίων εγγεγραμμένων στους
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς
Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε
εγγεγραμμένους δημότες των ΚΑΠΗ
Screening οστεοπόρωσης - εκφυλιστικής
αρθροπάθειας σε εγγεγραμμένους δημότες
των ΚΑΠΗ
Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο
χώρο των πολυϊατρείων
Διενέργεια ημέρας αιμοδοσίας στο χώρο των
πολυϊατρείων
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ

400 νήπια
2100 δημότες
1000 δημότες
120 δημότες
100 δημότες
9091 άτομα

Αναλυτικά τα προγράμματα, οι δράσεις και τα λοιπά πεπραγμένα του Τμήματος έχουν ως εξής :










Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής στοματικής υγείας σε παιδιά.
12 Δημοτικά σχολεία συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών σχολείων, 28 νηπιαγωγεία και 22
παιδικοί σταθμοί. Εξετάσθηκαν 2346 μαθητές, δόθηκαν 1637 πιστοποιητικά οδοντοστοματολογικής
εξέτασης και έγινε αγωγή υγείας με τη βιωματική μάθηση σε περίπου 100 τάξεις.
Συνεργασία με τον Εθελοντικό Οργανισμό για τα παιδιά ¨Το Χαμόγελο του Παιδιού¨ , για την
εκπόνηση ειδικά προσαρμοσμένου προγράμματος πρόληψης και προαγωγής στοματικής υγείας στις
δύο δομές (παιδιών και ενηλίκων) της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ). Εξετάσθηκαν
60 εκπαιδευόμενοι με ειδικές ανάγκες
Συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά για τις ακόλουθες δράσεις πρόληψης και
προαγωγής της στοματικής υγείας:
α) Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πειραιά, 90 εκπαιδευόμενοι β)
1ο Ειδικό νηπιαγωγείο Κορυδαλλού, 5 νήπια γ) 13 ο Λύκειο Πειραιά, 80 μαθητές γ) 13ο Δημοτικό
σχολείο Καλλιθέας, 80 μαθητές δ) Πρόγραμμα ¨Ενορία εν δράσει¨ της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς,
60 άτομα ε) Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, 150 μαθητές
Παιδικοί σταθμοί. Προληπτική εξέταση κυκλικά σε περίπου 2500 νήπια ετησίως, Έκτακτες
επισκέψεις σε παιδικούς σταθμούς ετησίως σε 400 νήπια.
ΚΑΠΗ. Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε περίπου 2100 εγγεγραμμένους δημότες των ΚΑΠΗ
του Δήμου Πειραιά. Screening οστεοπόρωσης - εκφυλιστικής αρθροπάθειας σε 1000 άτομα των
ΚΑΠΗ
Πολυϊατρεία. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο χώρο των πολυϊατρείων σε
περίπου 120 δημότες

















Διενέργεια ημέρας αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Τζάνειο Νοσοκομείο και τοπικούς
συλλόγους στο χώρο των πολυϊατρείων, όπου εξυπηρετήθηκαν 100 περίπου δημότες
Παιδικοί σταθμοί. Συμμετοχή στην επιτροπή αδειοδότησης παιδικών σταθμών με έκτακτους και
τακτικούς ελέγχους
Ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας σε
παιδιά.
Διαμόρφωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης στηριζόμενο σε επιστημονικά δεδομένα, στάθμιση,
διανομή στους εκπαιδευτικούς και συλλογή του, καταχώρηση των συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων σε ειδική βάση δεδομένων και ανάλυση τους με την συνεργασία ειδικού
στατιστικού επιστήμονα. Συνολικός αριθμός ερωτηματολογίων: 280.
Συμμετοχή στο 34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, με ελεύθερη ανακοίνωση, που αφορούσε
στην ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας σε
παιδιά.
Συμμετοχή στο 51ο Συνέδριο της Ελληνικής Στοματολογικής Εταιρείας, με ελεύθερη ανακοίνωση
που αφορούσε στην σύμπραξη φορέων για την επίτευξη στόχων υγείας.
Συνεργασία με το τμήμα Ασφαλιστικής και Στατιστικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου
Πειραιώς, για τη στατιστική επεξεργασία των καταγεγραμμένων δεδομένων από την οδοντιατρική
εξέταση των μαθητών των δύο προηγούμενων σχολικών ετών, περίπου 4000 καταγραφές για κάθε
σχολική χρονιά
Πιλοτική συνεργασία με το ΙΕΚ ΞΥΝΗ Πειραιά για την εκπόνηση κοινωνικών μελετών
Δημιουργία/προετοιμασία κατάλληλου εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού σε σχέση με τη
στοματική υγεία, για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη και εφαρμογή
ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγωγής υγείας. Προετοιμασία για την ανάρτηση αυτού του υλικού
στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά και όπου αλλού αυτό ζητηθεί, με στόχο την δυνατότητα της
άμεσης πρόσβασης και ενημέρωσης του ενδιαφερομένου κοινού.
Διαμόρφωση και στάθμιση ερωτηματολογίου διερεύνησης των γνώσεων των εκπαιδευτικών
για την αντιμετώπιση των επειγόντων οδοντιατρικών περιστατικών στο σχολείο σε συνεργασία με
την Επιστημονική Εταιρεία Αθλητικής Οδοντιατρικής
Εκπόνηση μελέτης για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης γονέων
και φροντιστών ΑΜΕΑ, σχετικά με τη στοματική υγεία.
Συνεχής παρακολούθηση και συμμετοχή σε ημερίδες / συνέδρια με θέμα την πρόληψη και
προαγωγή της υγείας.
Συνεχής επιστημονική διερεύνηση των αναγκών των Δημοτών του Δήμου, για την εκπόνηση
προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας των Δημοτών του Δήμου Πειραιά, σε
συνεργασία με έγκριτους φορείς.

Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων:
1. ‘Έχουν δοθεί τριάντα επτά (37) Οικονομικά Βοηθήματα, σε οικονομικά αδύνατους

δημότες και

κατοίκους του Δήμου Πειραιά. Για το 12ο εξάμηνο (Ιούλιος-Δεκέμβριος του 2014)-12ο του Κοινωνικού
Παντοπωλείου

κατάθεσαν 850 άτομα αιτήσεις, από αυτούς εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους διακοσίων (200)

δικαιούχων , για το 13ο Εξάμηνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ιανουάριος-Ιούνιος του
834 άτομα αιτήσεις, από αυτούς εγκρίθηκαν οι αιτήσεις διακοσίων
2.

2015) κατέθεσαν

(200) δικαιούχων.

Κατόπιν αναφοράς περιστατικών από διάφορους φορείς του Δήμου

μας (Λιμενικό,

Εμπορικό

Επιμελητήριο κ.α) ,από διερχόμενους πολίτες και τέλος από ανώνυμες καταγγελίες που πραγματοποιήθηκαν
στην τηλ. Γραμμή «197» του Ε.Κ.Κ.Α. ,
αστέγους έγινε

ασχοληθήκαμε με εξήντα (60) περιπτώσεις αστέγων. Σε όλους τους

ενημέρωση και παραπομπή, όπου υπήρξε ενδιαφέρον, για τα προγράμματα στήριξης

αστέγων( 1.Ξενώνας φιλοξενίας « Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ» 2.Υπνωτήριο Προσωρινής Διανυκτέρευσης της Μ.Κ.Ο.
UNESCO 3.Δίκτυο Προσωρινής Παραμονής Αστέγων

στην Ζωσιμαδών, και 4. Τα συσσίτια των κατά

τόπους ενοριών).
3. Σε συνεργασία με το Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων για την ένταξη των
πρόγραμμα «Απροστάτευτου τέκνου» πραγματοποιήθηκαν δώδεκα (12)
πρόγραμμα «Στεγαστικής Συνδρομής» είκοσι τέσσερις (24)
έκτακτου οικονομικού βοηθήματος
4.

κοινωνικές έρευνες, για το

κοινωνικές έρευνες και για το πρόγραμμα του

εξήντα τρεις (63) κοινωνικές έρευνες.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας

για την έκδοση πενήντα έξι βιβλιαρίων δωρεάν

νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οικονομικά αδυνάτων
παγματοποιήθηκαν πενήντα τέσσερις (54) κοινωνικές
5.

δικαιούχων στο

και ανασφαλίστων πολιτών,

έρευνες.

Πραγματοποιήθηκαν είκοσι τέσσερις (24) κοινωνικές έρευνες για την χορήγηση

βοηθήματος σε ισάριθμους δικαιούχους, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών
Φινφίνη και έντεκα (11) κοινωνικές έρευνες για την χορήγηση
φιλανθρωπικές Μ.Κ.Ο (Ιερό Ιδρυμα

οικονομικού

από το Κληροδότημα

οικονομικού βοηθήματος από διάφορες

Ευαγγελιστρίας Τήνου, ΄Ιδρυμα Λασκαρίδη κλπ). Κατόπιν αιτήματος

του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιήθηκαν δώδεκα (12) κοινωνικές έρευνες

για την εισαγωγή ισάριθμων

δικαιούχων ασθενών σε κλινική χρόνιων παθήσεων.
6. Για το Πάσχα του 2014 εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν 1.072 Διατακτικές Τροφίμων
1065 ενώ κατάθεσαν αίτηση 1090 δημότες και κάτοικοι του Δήμου μας.
201εγκρίθηκαν 1090 Διατακτικές Τροφίμων, ενώ κατέθεσαν

εξαργυρώθηκαν οι

Για τα Χριστούγεννα του

αίτηση 1.127 άτομα.

7. Συνεχίστηκε η συνεργασία της υπηρεσίας μας με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
Ανηλίκων. Σε εκτέλεση ισάριθμων Εισαγγελικών Παραγγελιών
Κοινωνικής Έρευνας(οι 30 αφορούν περιπτώσεις
προτάσεων ως προς την
των

και το Γραφείο

συντάχθηκαν εκατό (100) Εκθέσεις

ηλικιωμένων και οι 70 παιδική προστασία) με υποβολή

αποκατάσταση των εν λόγω οικογενειών και ατόμων. Συνεχίστηκε η στήριξη

οικογενειών του Δήμου μας μέσω της Κοινωνικής Εργασίας με οικογένειες για ποικίλες

παραπομπή σε ιδρύματα για φιλοξενία ηλικιωμένων, αναπήρων, παραπομπές

ανάγκες :

για έκδοση βιβλιαρίων

υγείας, επιδομάτων αναπηρίας, κ.λπ.
8. Στο πρόγραμμα φιλοξενίας στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων,
πέντε (65) παιδιά οικονομικά αδυνάτων δημοτών και κατοίκων

φιλοξενήθηκαν εξήντα

μας.

9. Πραγματοποιήθηκε στις 6/3/2014 ομαδική αιμοδοσία των υπαλλήλων του δήμου

μας, όπου έδωσαν

αίμα σαράντα πέντε (45) υπάλληλοι. Στην επόμενη ομαδική αιμοδοσία στις 18/9/2014 έδωσαν αίμα
σαράντα δύο (42) υπάλληλοι. Σύνολο ογδόντα
των Υπαλλήλων του Δήμου
10.

επτά (87) υπάλληλοι έδωσαν αίμα στην Τράπεζα Αίματος

μας.

Με το πρόγραμμα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» εξυπηρετούνται καθημερινά επτά με δέκα

καθημερινά πραγματοποιούνται συνήθως δεκατέσσερα (14)

(7 -10) ΑμεΑ και

δρομολόγια πρωί και απόγευμα.

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας :
Κατά τη χρονική περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014, από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν τα εξής :


Συνολικά η Υπηρεσία διαχειρίστηκε 18757 υποθέσεις, χορηγώντας αντίστοιχους αριθμούς
πρωτοκόλλου.



Το γραφείο Γραμματείας λειτουργεί ως Γραφείο Υποδοχής Πολιτών, για την παροχή πληροφοριών
στους προσερχόμενους στην Υπηρεσία πολίτες.



Συγκεντρώθηκαν, υπογράφηκαν και διεκπεραιώθηκαν τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού
της Διεύθυνσης.



Για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Κουρέων, Κομμωτών και Τεχνιτών Περιποίησης
Χεριών/ποδιών, πραγματοποιήθηκαν 2 εξεταστικές, και συνολικά χορηγήθηκαν 5 Άδειες Άσκησης
Επαγγέλματος Κουρέων, 28 Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτών, 7 Άδειες Άσκησης
Επαγγέλματος Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών/ποδιών, 2 Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτών
Α’, 2 ανανεώσεις αδειών Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτών και 2 ανανεώσεις αδειών Άσκησης
Επαγγέλματος Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών/ποδιών. Έγινε 1 επιστροφή φακέλου λόγω μη
πλήρωσης προϋποθέσεων και 6 έγγραφα ερωτήματα προς τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας και
στον ΕΟΠΠΕΠ.



Έγιναν 42 αυτεπάγγελτες αναζητήσεις ποινικών μητρώων και 5 αναζητήσεις γνησιότητας εγγράφων



Διεκπεραιώθηκαν 45 αιτήσεις ενδιαφερόμενων πολιτών για την παροχή κοινωφελούς εργασίας και
100 σχετικά έγγραφα



Έγινε έλεγχος δικαιολογητικών σε 30 φιλανθρωπικά σωματεία και θεωρήθηκαν 307 μπλόκ.



Χορήγηση άδειας διενέργειας εράνου αγάπης Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς και σφράγιση 53660
κουπονιών



Καταχώρηση συνολικά για το έτος 2014, 3828 περίπου αιτήσεων για χορήγηση, παράταση ,
επανέγκριση ,διακοπή επιδόματος., τροποποίηση, αναθεώρηση και απόρριψη επιδόματος.



Πληρωμή σε περίπου 6.600 δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων ανά δίμηνο.



Υλοποίηση και παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών των Προνοιακών επιδομάτων κατά το
μέρος που αφορά στην Υπηρεσία μας, από την πρόβλεψη των απαιτούμενων Εσόδων και Εξόδων
στον προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά και την ανά δίμηνο αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου μας
προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τις εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή και την παρακολούθηση
των αντίστοιχων ενταλμάτων και πιστώσεων, μέχρι την πληρωμή και τη διαδικασία απόδοσης και
απαλλαγής των υπολόγων των ενταλμάτων.



Γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου έκδοσης-ανανέωσης βιβλιαρίων απορίας και καταχώριση
2801 αιτήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο των βιβλιαρίων απόρων-ανασφαλίστων.



Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω μελέτες:

1. Μελέτη που αφορά στην πραγματοποίηση εκδήλωσης για την κοπή της Βασιλόπιτας στα
έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά.
2. Μελέτη που αφορά στην ‘έγκριση πραγματοποίησης Αποκριάτικών Εκδηλώσεων στα
έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά.
3. Μελέτη που αφορά στην ‘έγκριση πραγματοποίησης Πασχαλινών Εκδηλώσεων στα έντεκα
(11) Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά.
4. Μελέτη που αφορά στην ‘έγκριση δαπάνης στα πλαίσια πραγματοποίησης Εκδηλώσεων
στο Βεάκειο Θέατρο για τα άτομα της τρίτης ηλικίας.
5. Μελέτη που αφορά στην έγκριση δαπάνης για την αγορά φαρμακευτικού υλικού για τις
ανάγκες του Δήμου Πειραιά και των νομικών του προσώπων.
6. Μελέτη που αφορά στην έγκριση δαπάνης για την αγορά υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες
των υγειονομικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών Δήμου Πειραιά

Γραφείο Δημοτικών Πολυϊατρείων:


Παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε ανασφάλιστους και οικονομικά
αδύναμους δημότες (και με την πολύ σημαντική βοήθεια εθελοντών ιατρών) και ιατρικών συμβουλών
στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. (~2100 δημότες).

 Χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύναμους ασθενείς
δημότες. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα προήλθαν κυρίως από προσφορές δημοτών και δωρεές
φαρμακευτικού υλικού.
 Λειτουργία ιατρείου Οστεοπόρωσης.
 Στο Πολυιατρείο παρέχονται υπηρεσίες:
 Μέτρησης αρτηριακής πίεσης
 Ενεσοθεραπείας
 Μέτρησης σακχάρου αίματος
 Ενημερωτικές συζητήσεις επί θεμάτων προληπτικής Ιατρικής και νοσημάτων με υψηλό επιπολασμό
σε άτομα της τρίτης ηλικίας και παροχή ιατρικών συμβουλών στα Κ.Α.Π.Η.

 Screening οστεοπόρωσης – εκφυλιστικής αρθροπάθειας (ισχίου-γόνατος) στα μέλη των Κ.Α.Π.Η.
(~1000 δημότες)
 Διενέργεια αιμοδοσίας σε συνεργασία με το ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο και τοπικούς συλλόγους
 Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτική καθοδήγηση ανασφάλιστων και οικονομικά
αδυνάμων δημοτών για την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων

Τμήμα Πολιτικών Ισότητας:
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Π.Α & Δ.


Μία (1) έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.&Δ.



Δύο (2) πρακτικά διενέργειας αυτοψίας για άδεια ίδρυσης λειτουργίας
Μ.Φ.Π.Α.&Δ



Σύσταση επιτροπής προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε
Μ.Φ.Π.Α.&Δ.



Ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σχετικά με
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, αναθεώρηση άδεια λειτουργίας και έκδοσης απόφασης
έγκρισης προσωπικού σε Μ.Φ.Π.Α.&Δ



Εκατόν σαράντα (140) ενημερωτικά έγγραφα προς τις Μ.Φ.Π.Α.&Δ



Τριάντα πέντε ( 35 ) αποφάσεις έγκρισης πρόσληψης προσωπικού



Ενενήντα (90) αναζητήσεις ποινικού μητρώου για προσωπικό των
Μ.Φ.Π.Α.&Δ.



Διαβιβαστικά προς ιδιωτικούς φορείς



Βεβαιώσεις προς τις Μ.Φ.Π.Α.&Δ



Καθημερινός έλεγχος στους φακέλους των Μ.Φ.Π.Α.&Δ.
για τυχόν ελλείψεις και ενημέρωσή τους

Ξενώνας για τη φιλοξενία κακοποιημένων γυναικών


Πρωτόκολλα παραλαβής παραδοτέων του Υποέργου Α/Α 5 “Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας
στο Δήμο Πειραιά” για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο,
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.



Περιγραφή συνολικής προόδου φυσικού αντικειμένου για το πρώτο εξάμηνο του 2014



Ορισμός νέου υπευθύνου υποέργου



Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας
Παραδοτέων (ΕΠΠΕ)του Υποέργου 5 «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Πειραιά»



Ορισμός Ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου (ΟΔΠΕ) «Λειτουργία Ξενώνα
Φιλοξενίας στο Δήμο Πειραιά»



Συνεργασία με αρμόδιους φορείς



Εποπτεία λειτουργίας του ξενώνα

ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΘΕΜΑ: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΞΕΝΩΝΑ ΕΤΟΥΣ 2014
Υποστήριξη Ωφελουμένων
Ο αριθμός των φιλοξενουμένων γυναικών και παιδιών κατά την διάρκεια του έτους 2014 ήταν 33
άτομα. Οι γυναίκες ήταν 17 και τα παιδιά 16.
Οι συνεδρίες στήριξης που πραγματοποιήθηκαν κατά την παραμονή τους στον ξενώνα ήταν 329.
Οι εξωτερικές παραπομπές που πραγματοποιήθηκαν προς άλλες υπηρεσίες για την
ψυχοκοινωνική τους στήριξη ήταν 91.
Οι follow up συναντήσεις που έγιναν μετά από το διάστημα παραμονής τους στον ξενώνα
προκειμένου να υπάρχει μία ενημέρωση και στήριξη της μετέπειτα πορείας τους ήταν 23.
Εσωτερική Συνεργασία
Πραγματοποιήθηκαν 26 επιστημονικές ομάδες για την διαχείριση των περιστατικών.
Πραγματοποιήθηκαν 8 συναντήσεις με παρουσία όλου του προσωπικού του ξενώνα για θέματα
που αφορούσαν την ομαλή λειτουργία του ξενώνα.
Έντυπα καταγραφής ενεργειών και επικοινωνιών προς όφελος των ωφελουμένων γυναικών
και των παιδιών τους.
Δημιουργία εγγράφων : σύντομης καταγραφής περιστατικού, ημερολογίου συναντήσεων,
ιστορικού παιδιού για την καλύτερη διαχείριση των περιστατικών.

Οργάνωση και Αρχειοθέτηση φακέλων των περιστατικών και εγγράφων που αφορούν όλες τις
ενέργειες του επιστημονικού προσωπικού.
Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΕΕΤΑΑ.
Συμμετοχή σε Σεμινάρια-Ημερίδες
Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό :
Συμμετείχε σε 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας.
Παρακολούθησε 2 ημερίδες και τεχνικές συσκέψεις που αφορούσαν το πρόγραμμα κατά της
βίας.
Συμμετείχε και παρουσίασε το έργο του ξενώνα σε ημερίδα από τον Δ. Αθηναίων για την
λειτουργία των ξενώνων φιλοξενίας γυναικών.
Δικτύωση- Συνεργασίες
Κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν οι εξής δικτυώσεις:
- 18 επαφές με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες άλλων δήμων.
- 6 επαφές με Νοσοκομειακές Δομές και Δομές Περίθαλψης δήμων.
- Επαφές με 18 δομές του προγράμματος κατά της βίας των γυναικών.
- Επαφή με την Αστυνομική Διεύθυνση του Πειραιά και με την Διεύθυνση Αλλοδαπών
Αττικής και Πειραιά.
- Επαφή με την Εισαγγελία Ανηλίκων και Πρωτοδικών.
- 3 επαφές με διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά.
- 7 επαφές με φιλανθρωπικά σωματεία και Μ.Κ.Ο.
- 3 επαφές με το Εθνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής.
- Επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό Πειραιά.
- Επαφή με οργανισμούς παροχής υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά (ΚΟ.Δ.ΕΠ., Ο.Π.Α.Ν,
Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά).
- Επαφή με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιά.

Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ομάδα Γυμναστικής από τον Ιανουάριο – Μάιο-Σεπτέμβριο- Δεκέμβριο
Ομάδα Χορωδίας από τον Ιανουάριο – Μάιο και Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο .
Ομάδα Χορού από τον Ιανουάριο – Μάιο.
Ομάδα Θεάτρου από τον Μάιο - Ιούνιο.
Εκμάθηση χρήσης Υπολογιστών από τον Ιανουάριο – Μάιο-Ιούνιο
Εκμάθηση Αγγλικών από Μάιο – Ιούνιο-Οκτώβριο- Δεκέμβριο από Εθελοντή .

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
1-3 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ
1-2 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ
1 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ
2 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ
1-3 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ
1 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ
493
322
221
126
390
40

Εργοθεραπεία -Χειροτεχνία –Ζωγραφική Ιανουάριος- Δεκέμβριος
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ιατρική φροντίδα από τον Φυσίατρο κ. Τράγκα
Ιατρική ημερίδα ΄΄Γήρανση - Δαμάζοντας τον χρόνο ΄΄ από την Ψυχολόγο κ.
Παπαχριστοπούλου Ευγενία.
Ιατρική ημερίδα ΄΄Οστεοαρθρίτιδα- Οσφυαλγία- Οστεοπόρωση ΄΄ από τον
Ορθοπεδικό κ. Αναστασίου Ιωάννη.
Ιατρική φροντίδα από την Οικογενειακή Ιατρό κ. Σταμούλη Ευαγγελία Μάρτιος-Απρίλιος- Οκτώβριος– Νοέμβριος.
Ιατρική ημερίδα ΄΄Οστεοαρθρίτιδα- Οσφυαλγία- Οστεοπόρωση ΄΄ από τον
Ορθοπεδικό κ. Χρυσανθόπουλο.
Ιατρική φροντίδα από την Παθολόγο κ. Γανωτοπούλου Ασημίνα
Ιατρική φροντίδα από τον Γαστρεντερολόγο κ. Βλάμη Χρήστο.
Συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό για Μέτρηση Πίεσης Ιανουάριο-Μάιο.
Ομιλία Ιερέων
Ημερίδα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη ΄΄
Πρακτικές οδηγίες για να ρυθμίσουμε την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερίνη και
το σάκχαρό μας ΄΄
Σπιρομέτρηση σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Σωτηρία
Ιατρική φροντίδα από την Ψυχολόγο κ. Τσαντούλη.

Συνεργασία με την Παιδική Πολυκλινική Πειραιά και το Νοσοκομείο
Μεταξά, πραγματοποιήθηκε Δωρεάν εξέταση Τεστ-Παπ και ψηλάφησης
Μαστού
Φυσικοθεραπείες
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κοπή Βασιλόπιττας –Αγιασμός
Αποκριάτικη Εκδήλωση
Εορτασμός της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
Μουσική βραδιά
Πασχαλινή Εκδήλωση -Ευχέλαιο
Φεστιβάλ Γ΄ Ηλικίας

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Γ΄ Ηλικίας.

Εορτασμός της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και Αγιασμός
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Προσφορά τροφίμων

1 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ

132

1 ΜΗΝΙΑΙΩΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Σ- ΜΑΡΤΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣ
1 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

123
11

ΜΑΪΟΣ
ΜΑΪΟΣ
1 ΕΒΔΟΜ.

1
9
105

1-2 ΜΗΝΙΑΙΩΣ

33

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

11

ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

11
11
7

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

350

1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ.

11
47
1

11
11
11
11
11
11
11
11
11
5
(Κ.Α.Π.Η)

