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Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ.
Γιώργος Πατούλης,
Πρόεδρος Δ.Σ. Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., 
Δήμαρχος Αμαρουσίου

σελ. 9
Χαιρετισμός Διευθυντή
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος
Διευθυντής Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.

σελ. 13
Απολογισμός Κεντρικής Μονάδας
Τη δική του Έδρα, απέκτησε του Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.

σελ. 17
Τα Κεντρικά Γραφεία του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.

σελ. 19
120 νέοι εργαζόμενοι στελέχωσαν το Δ.Δ.Υ. & Κ.Α. Ο.Τ.Α.
μέσω του προγράμματος  STAGE του ΟΑΕΔ.

σελ. 19
Οι συνδρομές των Δήμων Μελών είναι η κινητήριος δύναμη 
του Δ.Δ.Υ.& Κ.Α. Ο.Τ.Α. 

σελ. 22
Σημαντικές ημερίδες με μεγάλη ανταπόκριση στους Δήμους - Μέλη

σελ. 23
Γραφείο Τύπου, η καρδιά της επικοινωνίας του δικτύου

σελ. 28
Αποδελτιώσεις Εκδηλώσεων Δ.Δ.Υ. & Κ.Α. Ο.Τ.Α

σελ. 30, 31
Αποδελτιώσεις 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δ.Δ.Υ. & Κ.Α. Ο.Τ.Α

σελ. 32, 33
«ΔΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑ» η δική μας έκδοση

σελ. 35
Σερφάρετε μαζί μας στο Διαδίκτυο

σελ. 38
Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., 
μπορεί να προσφέρει στην εκπαίδευση

σελ. 44
…Και να εκπαιδεύσει τα μέλη του

σελ. 44
Ευαισθητοποιημένοι και σε θέματα περιβάλλοντος

σελ. 45
3ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Δ.Υ. & Κ.Α. Ο.Τ.Α.

σελ. 47
Τηλεϊατρική: ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα

σελ. 51
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Χαιρετισμοί Δημάρχων Δήμων – Μελών 
Νικόλαος Λαζαρόπουλος
Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Αττικής 

σελ. 55
Γιώργος Θ. Σόφιας
Δήμαρχος Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας

σελ. 55
Βασίλειος Γιαννακόπουλος
Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Αττικής

σελ. 56
Νικόλαος Σαράντης
Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων  Αττικής

σελ. 56
Δημήτριος Καλογερόπουλος
Δήμαρχος Αιγάλεω Αττικής

σελ. 57
Αθανάσιος Ορφανός
Δήμαρχος Αλίμου Αττικής

σελ. 57
Δημήτριος Τριποτσέρης
Δήμαρχος Αλυζίας Αιτωλ/νίας

σελ. 58
Ασημάκης Ασημακόπουλος 
Άμφισσας Φωκίδος 

σελ. 58
Σάββας Γκεραλής
Δήμαρχος  Αναβύσσου Αττικής

σελ. 59
Δημήτριος Ευσταθιάδης 
Δήμαρχος Αργυρούπολης Αττικής

σελ. 59
Εμμανουήλ Μανωλακάκης
Δήμαρχος Αρκαδίου Ρεθύμνου Κρήτης

σελ. 60
Νίκος Γ. Χαρδαλιάς
Δήμαρχος Βύρωνα Αττικής

σελ. 60
Κυριάκος Τσίρος
Δήμαρχος Γαλατσίου Αττικής

σελ. 61
Αλέξιος Καστρινός 
Δήμαρχος Γαστούνης Ηλείας

σελ. 61
Γεώργιος Νούτσος
Δήμαρχος Γρεβενών  

σελ. 62
Μιχαήλ. Ι. Σταυριανουδάκης
Δήμαρχος Δάφνης Αττικής

σελ. 62
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Ανέστης Μαυροείδης
Δήμαρχος Δαφνουσιών Φθιώτιδος

σελ. 63
Γεώργιος Καλπακίδης
Δήμαρχος Δοϊράνης Κιλκίς

σελ. 63
Ιωάννης Μπαρδάνης
Δήμαρχος Δρυμαλίας Νάξου Κυκλάδων

σελ. 64
Χρήστος Κορτζίδης 
Δήμαρχος Ελληνικού Αττικής

σελ. 64
Μιχαήλ Πολυπαθέλης 
Δήμαρχος Ευεργέτουλας Λέσβου

σελ. 65
Ευθύμιος Κουρτζανίδης 
Δήμαρχος Ευρωπού Κιλκίς

σελ. 65
Ιωάννης Αναγνώστου
Δήμαρχος Ηλιούπολης Αττικής

σελ. 66
Σταύρος Γεωργόπουλος
Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής

σελ. 66
Ιωάννης Ράλλης
Δήμαρχος Θεραπνών Λακωνίας

σελ. 67
Σπυρίδων Ζ. Βάρελης 
Δήμαρχος Θιναλίων Κέρκυρας

σελ. 67
Ευθύμιος Οικονόμου
Δήμαρχος Θρακομακεδόνων Αττικής

σελ. 68
Ιωάννης Χρ. Αναγνωστόπουλος     
Δήμαρχος Ι. Π. Μεσολογγίου Αιτωλ/νίας

σελ. 68
Παρίσης Μουτσινάς
Δήμαρχος Ιωλκού Μαγνησίας

σελ. 69
Κωνσταντίνος Σιμιτσής 
Δήμαρχος Καβάλας

σελ. 69
Δημήτριος Φαναραδέλλης
Δήμαρχος Καλλονής Λέσβου

σελ. 70
Νικήτας Καμαρινόπουλος  
Δήμαρχος Καματερού Αττικής

σελ. 70
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Μιχάλης Ιωαννίδης
Δήμαρχος Καρπάθου Δωδεκανήσου  

σελ. 71
Βασίλειος Καραμπάς
Δήμαρχος Καρπενησίου Ευρυτανίας

σελ. 71
Σωτήριος Μικάλεφ
Δήμαρχος Κερκυραίων 

σελ. 72
Νικόλαος Γ. Χιωτάκης
Δήμαρχος Κηφισιάς Αττικής

σελ. 72
Αλέξανδρος Πνευματικός
Δήμαρχος Κορινθίων

σελ. 73
Σταύρος Κασιμάτης 
Δήμαρχος Κορυδαλλού Πειραιώς

σελ. 73
Γεώργιος Ναυροζίδης
Δήμαρχος Κρύας Βρύσης Πέλλας

σελ. 74
Ιωάννης Καλαφατέλης
Κοινοτάρχης Κρυονερίου Αττικής

σελ. 74
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος 
Δήμαρχος Κρωπίας Αττικής

σελ. 75
Θεοφύλακτος Ιωαννίδης
Δήμαρχος Κύρρου Πέλλας

σελ. 75
Δημήτριος Φωκιανός
Δήμαρχος Λυκόβρυσης Αττικής

σελ. 76
Κωνσταντίνος Κρητικός 
Δήμαρχος Μακρακώμης Φθιώτιδος

σελ. 76
Ιωάννης  Λώλος
Δήμαρχος Μαργαριτίου Θεσπρωτίας

σελ. 77
Εμμανουήλ Γραφάκος
Δήμαρχος Μελισσίων  Αττικής

σελ. 77
Δημήτριος Γ. Τζίτζιφας
Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Αττικής

σελ. 78
Ανδρέας Αντ. Παναγιωτόπουλος
Δήμαρχος Μόβρης Αχαΐας

σελ. 78
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Αθανάσιος Παπαθανάσης
Δήμαρχος Ναυπάκτου Αιτωλ/νίας

σελ. 79
Αναστάσιος Πρατσόλης
Δήμαρχος Νέας Αρτάκης Ευβοίας

σελ. 79
Ιωάννης Χαραλάμπους
Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Αττικής

σελ. 80
Εμμανουήλ Σταματάκης
Δήμαρχος Νέας Κυδωνίας Χανίων

σελ. 80
Ιορδάνης Λουίζος
Δήμαρχος Νέας Μάκρης Αττικής

σελ. 81
Σταύρος Κόντος
Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής

σελ. 81
Γεώργιος Αποστολάκης
Δήμαρχος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής

σελ. 82
Κωνσταντίνος Βαρβάτος
Δήμαρχος Νέου Σιδηροχωρίου Ροδόπης

σελ. 82
Αναστάσιος Τσορώνης
Δήμαρχος Νέστορος Μεσσηνίας

σελ. 83
Νικόλαος  Καρακωνσταντίνος
Δήμαρχος Νισύρου  Δωδεκανήσου

σελ. 83
Νικόλαος Φωτιάδης
Δήμαρχος Ξάνθης

σελ. 84
Παρθενόπη Αλεξανδροπούλου - Χαριτάτου
Δήμαρχος Παλικής Κεφαλληνίας

σελ. 84
Σπυρίδων Κωνσταντάς
Δήμαρχος Παλλήνης Αττικής

σελ. 85
Ιωάννης Γλύκας
Δήμαρχος Περάματος Πειραιώς

σελ. 85
Στέφανος Βλάχος
Δήμαρχος Πετρούπολης  Αττικής

σελ. 86
Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος
Δήμαρχος  Πεύκης Αττικής

σελ. 86
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Φώτης Δημητριάδης
Δήμαρχος Πλατέος Ημαθίας

σελ. 87
Δημήτριος - Ανδρέας Στρατηγός
Δήμαρχος Πόρου Πειραιώς

σελ. 87
Ιωάννης Βλάχος
Δήμαρχος Σερρών

σελ. 88
Αθανάσιος Τούντας
Δήμαρχος Σπάτων Αττικής

σελ. 88 
Αναστάσιος Αλιφέρης
Δήμαρχος Τήλου Δωδεκανήσου

σελ. 89
Κυριάκος Θωμάς
Δήμαρχος Υδρούσας Άνδρου Κυκλάδων

σελ. 89
Λάζαρος Τσαταλμπασίδης
Δήμαρχος Φιλίππων Καβάλας

σελ. 90
Δημήτριος Μαραβέλιας
Δήμαρχος Χαϊδαρίου Αττικής

σελ. 90
Γρηγόριος  Ζαφειρόπουλος
Δήμαρχος Χαλανδρίου Αττικής

σελ. 91
Νικόλαος Σταμπουλόπουλος
Δήμαρχος Χάλκειας Αιτωλ/νίας

σελ. 91
Κυριάκος Βιρβιδάκης
Δήμαρχος Χανίων Κρήτης

σελ. 92
Ειρήνη Κατσαρού
Δήμαρχος Ψυχικού Αττικής

σελ. 92
Νικόλαος Μπάτος
Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Θες/νίκης

σελ. 93
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1 ÁÃ. ÁÍÁÑÃÕÑÏÉ ÁÔÔÉÊÇÓ 56 ÈÉÍÁËÉÙÍ ÊÅÑÊÕÑÁÓ
2 ÁÃ. ÈÅÏÄÙÑÏÉ ÊÏÑÉÍÈÉÁÓ 57 ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ ÁÔÔÉÊÇÓ
3 ÁËÉÌÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ 58 ÉÅÑÁ ÐÏËÇ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ
4 ÁÌÁÑÏÕÓÉÏ ÁÔÔÉÊÇÓ 59 ÉÙËÊÏÕ ÌÁÃÍÇÓÉÁÓ
5 ÁÍÙ ÐÙÃÙÍÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 60 ÊÁÂÁËÁ
6 ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ ÁÔÔÉÊÇÓ 61 ÊÁËËÏÍÇ ËÅÓÂÏÕ
7 ÁÕËÙÍÁ ÅÕÂÏÉÁÓ 62 ÊÁÑÐÁÈÏÓ ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÙÍ
8 ÂÕÑÙÍÁÓ ÁÔÔÉÊÇÓ 63 ÊÁÑÐÅÍÇÓÉ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ
9 ÃÁËÁÔÓI ÁÔÔÉÊÇÓ 64 ÊÁÔÙ ÏËÕÌÐÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ
10 ÄÁÖÍÇ ÁÔÔÉÊÇÓ 65 ÊÅÑÊÕÑÁ
11 ÄÇÌÇÔÓÁÍÁ ÁÑÊÁÄÉÁÓ 66 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÊÑÕÏÍÅÑÉÏÕ
12 ÅËËÇÍÉÊÏ ÁÔÔÉÊÇÓ 67 ÊÏÑÉÍÈÏÓ
13 ÆÙÃÑÁÖÏÕ ÁÔÔÉÊÇÓ 68 ÊÏÑÌÉÓÔÁ ÓÅÑÑÙÍ
14 ÇËÉÏÕÐÏËÇ ÁÔÔÉÊÇÓ 69 ÊÑÕÁ ÂÑÕÓÇ ÐÅËËÁÓ
15 ÇÑÁÊËÅÉÏ ÁÔÔÉÊÇÓ 70 ÊÑÙÐÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ
16 ÊÁÉÓÁÑÉÁÍÇ ÁÔÔÉÊÇÓ 71 ËÁÃÊÁÄÉÙÍ ÁÑÊÁÄÉÁÓ
17 ÊÁÌÁÔÅÑÏ ÁÔÔÉÊÇÓ 72 ËÁÌÐÅÉÁ ÇËÅÉÁÓ
18 ÊÇÖÉÓÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ 73 ËÅÕÊÇÓ ËÁÓÉÈÉÏÕ
19 ÊÏÑÕÄÁËËÏÓ ÐÅÉÑÁÉÁ 74 ÌÁÊÅÄÏÍÉÄÏÓ ÇÌÁÈÉÁÓ
20 ÊÕÑPÏÕ ÐÅËËÁÓ 75 ÌÁÊÑÁÊÙÌÇ ÖÈÉÙÔÉÄÁÓ
21 ËÕÊÏÂÑÕÓÇ ÁÔÔÉÊÇÓ 76 ÌÁÑÃÁÑÉÔÉÏÕ ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ
22 ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÇ ÁÔÔÉÊÇÓ 77 ÌÅËÉÊÇ ÇÌÁÈÉÁÓ
23 Í. ÉÙÍÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ 78 ÌÅËÉÓÓÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ
24 Í. ÖÉËÁÄÅËÖÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ 79 ÌÏÂÑÇ Á×ÁÚÁÓ
25 ÍÅÓÔÏÑÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ 80 ÌÕÊÏÍÏÓ
26 ÐÁËÉÊÇ ÊÅÖÁËÏÍÉÁÓ 81 ÍÁÕÐÁÊÔÏÓ ÁÉÔ/ÍÉÁÓ
27 ÐÁËËÇÍÇ ÁÔÔÉÊÇÓ 82 ÍÅÁ ÁÑÔÁÊÇ ÅÕÂÏÉÁÓ
28 ÐÁÑÁÂÏËÁ ÁÉÔ/ÍÉÁÓ 83 ÍÅÁ ÌÁÊÑÇ ÁÔÔÉÊÇÓ
29 ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇ ÁÔÔÉÊÇÓ 84 ÍÅÁ ×ÁËÊÇÄÏÍÁ
30 ÐËÁÔÅÏÓ ÇÌÁÈÉÁÓ 85 ÍÅÏ ÓÉÄÇÑÏ×ÙÑÉ ÑÏÄÏÐÇÓ
31 ÐÏÑÏÓ ÐÅÉÑÁÉÁ 86 ÍÉÓÕÑÏÓ ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÏÕ
32 ×ÁÚÄÁÑÉ ÁÔÔÉÊÇÓ 87 ÎÁÍÈÇ
33 ØÕ×ÉÊÏ ÁÔÔÉÊÇÓ 88 ÐÅÑÁÌÁ ÐÅÉÑÁÉÁ
34 NEA ÊÕÄÙÍÉÁ ×ÁÍÉÙÍ 89 ÐÅÕÊÇ ÁÔÔÉÊÇÓ
35 ÁÃ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ 90 ÐÑÅÂÅÆÁ
36 ÁÃ. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÁÔÔÉÊÇÓ 91 ÐÕËÇ ÔÑÉÊÁËÙÍ
37 ÁÉÃÁËÅÙ ÁÔÔÉÊÇÓ 92 ÑÉÏÕ Á×ÁÚÁÓ
38 ÁËÕÆÉÁ ÁÉÔ/ÍÉÁÓ 93 ÓÅÑÑÅÓ
39 ÁËÕÊÙÍ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 94 ÓÇÔÅÉÁ ÁÃ. ÍÉÊÏËÁÏÕ ÊÑÇÔÇ
40 ÁÌÐÅËÙÍÁÓ ËÁÑÉÓÁÓ 95 ÓÊÁËÁ ËÁÊÙÍÉÁÓ
41 ÁÌÖÉÓÓÁ ÖÙÊÉÄÏÓ 96 ÓÐÁÔÁ ÁÔÔÉÊÇÓ
42 ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ 97 ÔÁÌÕÍÅÙÍ(ÁËÉÂÅÑÉ)ÅÕÂÏÉÁÓ
43 ÁÍÏÉÎÇ ÁÔÔÉÊÇÓ 98 ÔÇËÏÓ ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÏÕ
44 ÁÑÊÁÄÉÏÕ ÑÅÈÕÌÍÏ 99 ÔÕ×ÅÑÏÕ Í.ÅÂÑÏÕ
45 ÂÁÓÉËÉÊÇ ÔÑÉÊÁËÙÍ 100 ÕÄÑÁ ÐÅÉÑÁÉÁ
46 ÂÑÉËÇÓÓÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ 101 ÕÄÑÏÕÓÁ ÁÍÄÑÏÕ
47 ÃÁÓÔÏÕÍÇ ÇËÅÉÁÓ 102 ÕÌÇÔÔÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ
48 ÃÑÅÂÅÍÁ 103 ÖÉËÉÐÐÙÍ ÊÁÂÁËÁÓ
49 ÄÁÖÍÏÕÓÉÙÍ ÖÈÉÙÔÉÄÁÓ 104 ×ÁËÁÍÄÑÉ ÁÔÔÉÊÇÓ
50 ÄÏÚÑÁÍÇÓ ÊÉËÊÉÓ 105 ×ÁËÊÅÉÁ ÁÉÔ/ÍÉÁÓ
51 ÄÑÕÌÁËÉÁ ÍÁÎÏÕ 106 ×ÁËÊÉÄÅÙÍ ÅÕÂÏÉÁÓ
52 ÅÕÅÑÃÅÔÏÕËÁ ËÅÓÂÏÕ 107 ×ÑÕÓÏÕÐÏËÇ ÊÁÂÁËÁÓ
53 ÅÕÑÕÌÅÍÙÍ ËÁÑÉÓÁÓ 108 ÙÑÁÉÏÊÁÓÔÑÏ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
54 ÅÕÑÙÐÏÕ ÊÉËÊÉÓ 109 ×ÁÍÉÁ ÊÑÇÔÇÓ
55 ÈÅÑÁÐÍÙÍ ËÁÊÙÍÉÁÓ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 / Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ο.Τ.Α. Αριθμεί 109 ΔΗΜΟΥΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΜΕΛΗ



Φίλες και Φίλοι,

Κρατάτε στα χέρια σας τον 1ο Ετήσιο Απολογισμό του έτους 2007 της 
Επιστημονικής μας Εταιρείας. Παρουσιάζουμε εδώ, τόσο τις δράσεις που 
αναλάβαμε τον προηγούμενο χρόνο όσο και τους Δήμους και τους συναδέλφους 
Δημάρχους που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και ενεγράφησαν μέλη 
μας.
Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ, που 
ιδρύθηκε το 2005, είναι σήμερα μια ένωση περισσότερων από 100 Δήμων από 
τις Περιφέρειες της χώρας, έχει δε ως αποκλειστικό καταστατικό του σκοπό 
την προώθηση της πρόληψης για την υγεία σε όλους τους Δήμους μέλη. Για 
το σκοπό αυτό έχει υπογραφεί, από τον Σεπτέμβριο 2006, σχετικό μνημόνιο 

συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, το δε Νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα που συζητείται 
αυτές τις μέρες στη Βουλή, προβλέπει ισχυρό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Πρόληψη της 
Υγείας. Έτσι, τόσο η δική μας υποστήριξη, όσο και οι διαβουλεύσεις που είχαμε μέχρι τώρα με την ηγεσία 
του Υπουργείου μας δίνουν τη βεβαιότητα ότι η συμβολή της ένωσής μας στη Πρόληψη θα συνεχίσει να 
είναι ουσιαστική. 
Επιπλέον, η έννοια της πρόληψης δεν περιορίζεται στην ιατρική αντιμετώπιση των νόσων αλλά και 
στην περιβαλλοντική διαχείριση, ακόμα δε, επεκτείνεται και σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Έτσι, 
στο πλαίσιο του σκοπού μας βασίζουμε τις δράσεις μας σε δύο πυλώνες, στον πυλώνα της ενημέρωσης 
και στον πυλώνα των προγραμμάτων πρόληψης. 
Όσον αφορά την ενημέρωση, οργανώνουμε επιστημονικές ημερίδες στην Αθήνα και την επαρχία με 
βάση τις προτεραιότητες που καθορίζουν οι Δήμοι μέλη μας καθώς και το Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριό 
μας που φέτος γίνεται τον Απρίλιο στην Αργυρούπολη. Εκδίδουμε το περιοδικό μας «Δήμων Υγεία» 
που σήμερα διανέμεται σε όλη την Ελλάδα και διαθέτουμε μια ενημερωμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, 
www.ddy.gr
Σχετικά με τα προγράμματα πρόληψης,  προς το παρόν οργανώνονται ad hoc από τους Δήμους-
μέλη μας και αφορούν παιδιά σε σχολεία (πχ εξέταση για κύφωση, σκολίωση, οπτική οξύτητα κλπ) ή 
γυναίκες (για οστεοπόρωση). Οργανώνουμε περιβαλλοντικά προγράμματα σε συνεργασία με μεγάλες 
οργανώσεις όπως η «Μεσόγειος SOS». Τέλος, εντός του 2007, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το 
πρόγραμμα τηλεϊατρικής που ήδη έχουμε ξεκινήσει σε 17 Δήμους της χώρας.
Σε όλα αυτά τα προγράμματά μας στηριζόμαστε σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι εργάζονται 
μέσω προγραμμάτων stage, σε Δήμους μέλη μας. Αυτή τη στιγμή το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. παρέχει στους Δήμους μέλη του, 100 περίπου εργαζόμενους ενώ έχουν 
ήδη εγκριθεί 200 επιπλέον. 
Εύκολα διαπιστώνει κανείς, μέσα και από τις σελίδες αυτού του Απολογισμού (που θα υποβάλουμε 
προς έγκριση από τη Γενική μας Συνέλευση τον επόμενο μήνα,) ότι βρισκόμαστε σε μια φάση έντονης 
ανάπτυξης με σκοπό πάντοτε την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πολίτη – δημότη σε θέματα 
πρόληψης. Ελπίζουμε πως θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτόν τον αγώνα όλοι μαζί, προσφέροντας 
πολύτιμες γνώσεις, εμπειρία και πόρους ανάλογα με τον τόπο που υπηρετεί.

Με τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου

Γιώργος Πατούλης
Πρόεδρος ΔΣ 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 
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Αξιότιμοι Συνεργάτες,

Ο Απολογισμός 2007 του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΟΤΑ, αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια απεικόνισης του έργου 
της Επιστημονικής αυτής Εταιρείας αλλά και των Δήμων-Μελών που στηρίζουν 
το έργο αυτό.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζουμε τις δράσεις μας τόσο στον τομέα της 
ενημέρωσης όσο και στον τομέα των προγραμμάτων. Όσον αφορά την 
ενημέρωση, υπήρξαν πολύ ουσιαστικές ενέργειες υποδομής (εγκατάστασή μας 
στα νέα μας γραφεία στο Μαρούσι, παραγωγή του τριμηνιαίου εντύπου «Δήμων 
Υγεία», διαμόρφωση της ιστοσελίδας μας στο δικτυακό τόπο www.ddy.gr ) οι 

οποίες, όλες, για να αναπτυχθούν περισσότερο χρειάζονται, από δω και πέρα, και τη δική σας ενίσχυση 
και συμμετοχή με αποστολή άρθρων, Δελτίων Τύπου, ακόμα και οπτικοακουστικού υλικού από τις 
δράσεις των Δήμων σας στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και του περιβάλλοντος.
Επιπλέον, όσον αφορά την ενημέρωση υπήρξε και πληθώρα εξωστρεφών ενεργειών με επιστημονικές 
ημερίδες (καταρχήν, κυρίως εντός Αττικής), με συμμετοχή μας σε επιστημονικά σεμινάρια και με το 3ο 
Πανελλήνιο Συνέδριό μας που έγινε με μεγάλη επιτυχία, τον Απρίλιο στο Μαρούσι.
Στον τομέα των προγραμμάτων σημειώνουμε τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα εθελοντικού καθαρισμού 
των ακτών και των ποταμών της Αττικής που οργάνωσε το καλοκαίρι η Μεσόγειος SOS, καθώς και 
στη περιβαλλοντική εκπαίδευση που ακολούθησε. Επίσης προετοιμάσαμε το πρόγραμμα τηλεϊατρικής 
που ήδη υλοποιείται σε 17 Δήμους μέλη μας από όλη τη χώρα με την υποστήριξη της Vodafone και τη 
συμμετοχή της Vidavo ενώ το Ιατρικό Αθηνών προσφέρει τους ειδικευμένους ιατρούς που στηρίζουν τα 
περιφερειακά μας ιατρεία. Τέλος, ολοκληρώσαμε τη προετοιμασία των προγραμμάτων μας με τη Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Υπουργείο Παιδείας, προγράμματα που ελπίζουμε να υλοποιηθούν μέσα 
στη φετινή χρονιά.
Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε στα προγράμματα Stage που υλοποιήσαμε για πρώτη 
φορά το 2007 στους αρχικούς 29 Δήμους μέλη μας. Πρόκειται για προγράμματα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας μέσω της προσφοράς απασχόλησης σε άνεργους νέους έως 40 ετών, οι οποίοι αμείβονται από 
τον ΟΑΕΔ για 18 μήνες. Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ μετά από 
ειδική συμφωνία με τον ΟΑΕΔ παραχώρησε 120 άτομα στους Δήμους μέλη του για να εργασθούν στους 
τομείς της πρόνοιας και της πρόληψης καθώς και στην υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων μας. Όλα 
τα παραπάνω άτομα επιλεχθήκαν από τους Δημάρχους των Δήμων και τοποθετήθηκαν όπου υπήρχε 
ανάγκη σχετική με τους προαναφερθέντες τομείς. Για το 2008, συμφωνήθηκε ένα νέο πρόγραμμα 200 
ατόμων που φιλοδοξεί να καλύψει το σύνολο και των νέων Δήμων μελών μας.
Μετά λοιπόν από τα 2 πρώτα δύσκολα χρόνια όπου μια μικρή ομάδα εθελοντών με τον Γιώργο Πατούλη 
ίδρυσε και θεμελίωσε την επιστημονική αυτή και μη κερδοσκοπική εταιρεία, φέτος δημιουργήσαμε ήδη 
ένα πρώτο πλαίσιο προγραμματικής αλλά και θεσμικής λειτουργίας του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σ’ αυτό είχε η υποστήριξη του Δικτύου 
από τους παλαιούς αλλά και τους δεκάδες νέους Δήμους που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. 
Επίσης ουσιαστικό ρόλο είχαν όλοι οι εργαζόμενοι μέσω Stage καθώς και όλοι οι δημόσιοι αλλά και 
ιδιωτικοί φορείς που έδειξαν εμπράκτως την υποστήριξή τους. 
Σας ευχαριστούμε όλους και είμαστε σίγουροι, ότι με τη δική σας συμπαράσταση θα κάνουμε ένα 
επόμενο μεγάλο βήμα, που είναι να καταστήσουμε το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, ως σημείο αναφοράς 
για τη πρόληψη στη χώρα μας.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος
Διευθυντής
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Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Δήμαρχος 
Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, εγκαινίασαν στις 30 Μαΐου 2007, την κεντρική έδρα του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οδό 
Θεμιστοκλέους 3, στο Μαρούσι. Τα εγκαίνια, τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής, κ.κ.. Νικόλαος.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Υπουργός Υγείας κ. Αβραμόπουλος, ανέφερε: «Στο Νομοσχέδιο για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που πρόκειται να έρθει στη Βουλή, θα προσδιοριστεί ως ιδιαιτέρως 
σημαντικός ο ρόλος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. Το υπουργείο 
Υγείας θα υποστηρίξει θεσμικά, υλικά και ηθικά το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, καθώς συμβαδίζει με τη 
νέα αντίληψη για το σημαίνοντα ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα 
της υγείας και κυρίως της πρόληψης. Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας είναι σημαντικός αρωγός στην 
προσπάθειά μας για ένα πλήρες σύγχρονο και λειτουργικό Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Τη δική του ΕΔΡΑ, απέκτησε το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.

Τα Κεντρικά Γραφεία του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ο.Τ.Α. στο Μαρούσι.

Από αριστερά: ο Σεβασμιότατος  Μητροπολίτης  Μεσογαίας 
και Λαυρεωτικής κ.κ.. Νικόλαος, ο κ. Γιώργος Πατούλης, 
Πρόεδρος Δ.Σ. του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. και Δήμαρχος Αμαρουσίου, 
και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος Υπουργός Υγείας  & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Από αριστερά: ο κ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Δ.Σ. του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ο.Τ.Α. και Δήμαρχος Αμαρουσίου μαζί με τον κ. Σωτήρη 
Παπασπυρόπουλο, Διευθυντή του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.
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Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης, τόνισε 
ότι: «η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει λόγο και ρόλο σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας 
των πολιτών, καθώς βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε επαφή με τον πολίτη και τα 
καθημερινά του προβλήματα». Σχετικά με το σημαντικό έργο το οποίο πρόκειται να αναλάβει το Δίκτυο 
επεσήμανε ότι η δράση του θα επεκταθεί στους παρακάτω τομείς:

• Την καταπολέμηση και την προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της 
αρρώστιας

• Την άσκηση προληπτικής ιατρικής και την υγειονομική διαφώτιση του πληθυσμού 

• Την ιατρο-κοινωνική και επιδημιολογική έρευνα 

• Την ιατρική της εργασίας

• Την παροχή υπηρεσιών προσχολικής και σχολικής υγιεινής

• Την ενημέρωση του κοινού σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς επίσης και για 
ασθένειες που απειλούν την ανθρωπότητα 

• Την αγωγή υγείας

• Την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

• Τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Το Δίκτυο, έχει ήδη δρομολογήσει μια σειρά από σημαντικές δράσεις που αφορούν στη συνένωση 
των δυνάμεων των Δήμων στον τομέα της πρόληψης και της υγείας, στη δημιουργία ενός πλαισίου 
λειτουργίας των δομών υγείας στους Ο.Τ.Α. και στη διαδημοτική συνεργασία.

Στα εγκαίνια έδωσαν το παρόν, ο Αντινομάρχης Αθηνών και Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Νεφροπαθών κ. Γιώργος Καστρινάκης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Σωτήρης 
Ρηγάκης, οι Δήμαρχοι: Αγ.Παρασκευής κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Υμηττού κ. Χρήστος Ζούπας, 
Μεταμόρφωσης κ. Δημήτρης Τζίτζιφας, Πεύκης κ. Γιάννης Θεοδωρακόπουλος και οι Αντιδήμαρχοι : 
Μεταμόρφωσης κ. Παναγιώτης Λουσίδης, Ηλιούπολης κ. Αργυρώ Πίκουλα, Αμαρουσίου κ. Ιωάννης 
Πουλόπουλος, κ. Γεώργιος Ζήκος, κ. Στέφανος Τσιπουράκης και κ. Μαραγκάκης Μάριος, Πεύκης 
κ. Μαριάννα Μαμαλάκη, Ψυχικού κ. Ελένη Λάβδα. Επίσης εκεί βρέθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. Ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης 
Λαδόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Βλασσάς, ο Γενικός Γραμματέας Χρίστος Γώγος, ο 
Ειδικός Γραμματέας Ευάγγελος Σκρίνης, ο Ταμίας Παναγιώτης Κανέλλος, η Αναπληρωτής Ταμίας 
Τριανταφύλλου –Πιτίδη Αγγελική και τα Μέλη: Φώτης Χρυσικός, Μιχάλης Γαβράς, Αργυρώ Γιαννάκη, 
Ανδρέας Κονδύλης και ο Εκπρόσωπος του Δήμου Χαϊδαρίου κ. Μιχάλης Κοκάρας, πολλοί δημοτικοί 
σύμβουλοι του Δήμου Αμαρουσίου και πλήθος κόσμου
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Τα Κεντρικά Γραφεία του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ο.Τ.Α.

Ο Δήμος Αμαρουσίου παραχώρησε το νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Θεμιστοκλέους 3, για τη στέγαση 
των Κεντρικών Γραφείων του ΔΔΥ. 

Για να λειτουργήσει άρτια έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό 
του κτιρίου. Υπεύθυνη σε ότι αφορούσε το κτίριο ορίστηκε αρχικώς η κα Λίνα Κουρτογιάννη και στη 
συνέχεια η κα Ελίζα Φοινίτση. Καθοριστική ήταν η βοήθεια του κ. Ιωάννη Χάλαρη (υπεύθυνος τεχνικών 
υπηρεσιών) και της κας Δέσποινα Καραβοκυρού.

Στο κτίριο έγιναν εργασίες αναπαλαίωσης και συντήρησης και ήταν πλέον έτοιμο για την φιλοξενία 
του Διαδημοτικού Δ.Υ. & K.A. O.T.A. Αρχικά έγινε μια μελέτη για να τοποθετηθούν τα γραφεία με 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι λειτουργικός ο χώρος για να δουλέψουν 16 άτομα. Πρέπει να σημειώσουμε 
ότι στον ίδιο χώρο λειτουργεί και το νεοσύστατο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Αμαρουσίου, 
όπου απασχολούνται 4 άτομα. Αγοράστηκαν τα γραφεία καθώς και ο ηλεκτρονικός και ο υπόλοιπος 
εξοπλισμός και τοποθετήθηκαν από τα συνεργεία του Δήμου Αμαρουσίου. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους 
κ.κ.. Άκη Φακίνο, Νικόλαο Τσαγκά, Ανδρέα Καλογρίδη, Χρήστο Τροκάνα, καθώς και τον κ. Νικόλαο 
Πέππα, Δημοτικό Σύμβουλο Αμαρουσίου για τη πολύτιμη βοήθειά τους. Επίσης ευχαριστούμε τους 
κ.κ.. Νικόλαο Τσόλκα και Βαγγέλη Καγιά για τη διαμόρφωση του κήπου και του εξωτερικού χώρου. 
Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες για την συνεχή ανταπόκριση στις ανάγκες που προκύπτουν, οφείλουμε 
στους κ.κ.. Κυριάκο Γαϊτανίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, Κωνσταντίνο Γεωργίου, υπεύθυνο δημαρχιακού 
μεγάρου, Ιωάννη Καψάλη, προϊστάμενο ηλεκτρολόγων-υδραυλικών των κτιρίων του δήμου και Γεώργιο 
Αρκά για την εγκατάσταση και την ηλεκτρονική δικτύωση του κτιρίου καθώς και για τη συνεχιζόμενη 
υποστήριξη του.

Με την βοήθεια όλων των παραπάνω καθώς και με την ενεργό συμβολή όλων των υπαλλήλων του 
Δ.Δ.Υ.& K.A. O.T.A., μετά από δύο μήνες εργασιών, το κτίριο παραδόθηκε και στις 30 Μαΐου 2007 
έγιναν τα εγκαίνια. 

120 ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Στελέχωσαν το Δ.Δ.Υ.& Κ.Α. Ο.Τ.Α., μέσω του 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ STAGE του ΟΑΕΔ

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας στελεχώθηκε με 120 νέους εργαζόμενους, μεταξύ Νοεμβρίου 2006 και 
Μαρτίου 2007, μέσα από το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας “stage”, του ΟΑΕΔ. 

Οι εργαζόμενοι αυτοί τοποθετήθηκαν στους 32 Δήμους - μέλη που αριθμούσε τότε το Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. Την ευκαιρία να στελεχώσει με διοικητικό και 
επιστημονικό προσωπικό τις κοινωνικές υπηρεσίες του, σε συνεργασία πάντα με το Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγείας, είχε ο κάθε Δήμος-μέλος. Οι νέοι αυτοί εργαζόμενοι (22 έως 40 ετών) κλήθηκαν να προσφέρουν 
τη γνώση και την εμπειρία τους, όσον αφορά στην πρόληψη για την υγεία, μέσω του Δήμου τους και με 
την υποστήριξη του Διαδημοτικού Δικτύου. 



ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 20

Οι ειδικότητες που στελεχώνουν τις Δομές του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας είναι: Διοικητικοί 
Υπάλληλοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτές, Ψυχολόγοι, Συμβουλευτικοί Ψυχολόγοι, Σύμβουλοι 
Ψυχικής Υγείας, Φυσιοθεραπευτές, Κοινωνικοί Φροντιστές, Κοινωνικοί Ερευνητές, Επισκέπτες Υγείας, 
Επόπτες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνιολόγοι.

Οι ειδικότητες σε κάθε Δήμο-μέλος είναι: 

Δήμος Αμαρουσίου

15 Διοικητικοί Υπάλληλοι στη Δομή της Κεντρικής Μονάδας του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, εκ των 
οποίων 4 για το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου.

Δήμος Αγ. Αναργύρων

1 Eπόπτρια Δημόσιας Υγιεινής, 1 Φυσιοθεραπευτής, 1 Νοσηλεύτρια, 1 Ψυχολόγος, στις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες του Δήμου. 

Δήμος Αγ. Παρασκευής

5 Διοικητικοί Υπάλληλοι στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Αιγάλεω

1 Διοικητική Υπάλληλος στα Ιατρεία του Δήμου.

Δήμος Αλίμου

1 Διοικητική Υπάλληλος, 1 Φυσιοθεραπευτής στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

Δήμος Αργυρούπολης 

1 Διοικητική Υπάλληλος, 1 Νοσηλεύτρια, 2 Γραμματειακή Υποστήριξη 

στις Κοινωνικές και Προνοιακές Υπηρεσίες του Δήμου. 

Δήμος Βύρωνα

2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, 1 Νοσηλεύτρια στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Γαλατσίου 

1 Κοινωνική Λειτουργός, 1 Κοινωνική Ερευνήτρια στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Δάφνης

2 Νοσηλεύτριες, 1 Φυσιοθεραπεύτρια, 1 Ψυχολόγος στις Κοινωνικές και Ιατρικές Υπηρεσίες του 
Δήμου. 

Δήμος Ελληνικού

1 Νοσηλεύτρια, 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Ζωγράφου

1 Νοσηλεύτρια, 1 Μαία στις Ιατρικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Ηλιούπολης

2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, 1 Ψυχολόγος, 1 Κοινωνική Λειτουργός στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του 
Δήμου.
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Δήμος Ηρακλείου

1 Διοικητική Υπάλληλος στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Δήμος Καισαριανής

1 Ψυχολόγος, 1 Επισκέπτη Υγείας, 1 Επισκέπτρια Υγείας στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Καματερού

1 Διοικητική Υπάλληλος στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Δήμος Κηφισιάς

2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, 1 Επισκέπτρια Υγείας, 1 Συμβουλευτική Ψυχολόγος στις Κοινωνικές και 
Ιατρικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

Δήμος Κορυδαλλού

1 Νοσηλεύτρια, 1 Διοικητική Υπάλληλος, 1 Κοινωνική Λειτουργός στις Κοινωνικές και Ιατρικές 
Υπηρεσίες του Δήμου. 

Δήμος Κρυονερίου

1 Διοικητική Υπάλληλος στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Δήμος Λυκόβρυσης

1 Νοσηλεύτρια, 1 Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, 1 Επόπτρια Δημόσιας Υγείας στις Κοινωνικές και Ιατρικές 
Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Μελισσίων

1 Νοσηλεύτρια, 1 Παιδοψυχολόγος, 1 Διοικητική Υπάλληλος στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Μεταμόρφωσης

2 Διοικητικούς Υπαλλήλους, 1 Κοινωνικός Φροντιστής στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Ν. Ιωνίας

2 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 Κοινωνιολόγος στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας

1 Διοικητική Υπάλληλος, 1 Κοινωνιολόγος στις Ιατρικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Νέστορος

1 Νοσηλεύτρια, 1 Επισκέπτρια Υγείας στις Κοινωνικές και Ιατρικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Παλλήνης

1 Διοικητική Υπάλληλος, 1 Κοινωνική Λειτουργός στις Κοινωνικές και Ιατρικές Υπηρεσίες του 
Δήμου. 

Δήμος Πετρούπολης

3 Διοικητικοί Υπάλληλοι, 1 Νοσηλεύτρια, στις Κοινωνικές και Ιατρικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Πεύκης

2 Νοσηλεύτριες, 1 Ψυχολόγος στο Πολυιατρείο του Δήμου.
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Δήμος Πόρου

2 Διοικητικοί Υπάλληλοι στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

Δήμος Υδρούσας Άνδρου

2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, 1 Νοσηλεύτρια στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Χαϊδαρίου

1 Διοικητική Υπάλληλος, 1 Ψυχολόγος στις Κοινωνικές και Ιατρικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Δήμος Χαλανδρίου

2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, 4 Νοσηλεύτριες, 1 Επόπτη Δημόσιας Υγείας στις Κοινωνικές και Ιατρικές 
Υπηρεσίες του Δήμου. 

Δήμος Ψυχικού

2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 2 Νοσηλεύτριες στις Κοινωνικές και Ιατρικές 
Υπηρεσίες του Δήμου.

Οι ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ των Δήμων Μελών είναι η ΚΙΝΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ του Δ.Δ.Υ. & Κ.Α. 
Ο.Τ.Α.

Οι πιο σημαντικοί πόροι του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας είναι οι ετήσιες συνδρομές των Δήμων-
Μελών του. Τα έσοδα αυτά έχουν ως στόχο την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του. Για να 
διεκπεραιωθεί η πληρωμή της συνδρομής πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

• Ειδική απόφαση έγκρισης του χρηματικού ποσού από το Δημοτικό Συμβούλιο

• Έγκριση της απόφασης αυτής από τον Επίτροπο 

• Ένταλμα λογιστηρίου.

• Κατάθεση χρημάτων στην τράπεζα ΚΑΙ αποστολή με φαξ (στο 210-8067155) του καταθετηρίου 
στο ΔΔΥ. 

Πολύ σημαντικό για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας αυτής, είναι η αρμονική συνεργασία της 
κεντρικής μονάδας του Δικτύου με τον εκπρόσωπο του εκάστοτε Δήμου- Μέλους. Γι’ αυτό θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε τους Δήμους που έχουν συμβάλλει μέχρι σήμερα με τη συνδρομή τους στην υλοποίηση 
των στόχων του Δικτύου. Οι Δήμοι αυτοί είναι ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, ο 
Δήμος Αλίμου, ο Δήμος Αλυζίας Αιτωλοακαρνανίας, ο Δήμος Αμαρουσίου, ο Δήμος Άμφισσας, ο Δήμος 
Αργυρούπολης, ο Δήμος Αρκαδίου Ρεθύμνου, ο Δήμος Γαλατσίου, ο Δήμος Γαστούνης Ηλείας, ο Δήμος 
Γρεβενών, ο Δήμος Δάφνης, ο Δήμος Ελληνικού, ο Δήμος Ζωγράφου, ο Δήμος Ηλιούπολης, ο Δήμος 
Θιναλίων Κέρκυρας, ο Δήμος Καβάλας, ο Δήμος Καισαριανής, ο Δήμος Καλλονής Λέσβου, ο Δήμος 
Καματερού, ο Δήμος Κηφισιάς, ο Δήμος Κορυδαλλού, ο Δήμος Κρυονερίου, ο Δήμος Λυκόβρυσης, 
ο Δήμος Μακρακώμης, ο Δήμος Μελισσίων, ο Δήμος Μεταμόρφωσης, ο Δήμος Μυκόνου, ο Δήμος 
Ναυπάκτου, ο Δήμος Νέας Ιωνίας, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, ο Δήμος Νέστορος, ο Δήμος Ξάνθης, ο 
Δήμος Παλλίκης Κεφαλληνίας, ο Δήμος Παλλήνης, ο Δήμος Πλατεός Ημαθίας, ο Δήμος Πόρου, ο Δήμος 
Τήλου, ο Δήμος Υδρούσσας Άνδρου, ο Δήμος Υμηττού, ο Δήμος Χαϊδαρίου και ο Δήμος Ψυχικού. 
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Σημαντικές ΗΜΕΡΙΔΕΣ με μεγάλη ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ στους Δήμους Μέλη 

Ένα από τα πολλά οφέλη κάθε δήμου που επιθυμεί να γίνει μέλος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. είναι η οργάνωση εκδηλώσεων- ημερίδων σε θέματα πρόληψης της 
υγείας. 

Με απόφαση του Δ.Σ., τον Ιούνιο αποφασίστηκαν οι εκδηλώσεις των Δήμων -μελών για θέματα Υγείας 
και Πρόληψης την περίοδο Σεπτεμβρίου 2007 - Ιουνίου 2008. Το Διοικητικό Συμβούλιο ήδη είχε στα 
χέρια του μία λίστα με τους δήμους-μέλη, που μέχρι τότε ήταν εγγεγραμμένοι στο Δίκτυο (36 δήμοι), 
στην οποία οι εκπρόσωποι των περισσότερων δήμων είχαν δώσει τέσσερα πιθανά θέματα πρόληψης, 
δύο πιθανές ημερομηνίες και την αίθουσα διεξαγωγής της ημερίδας. 

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. οργάνωσε, με την υποστήριξη της 
εταιρίας Pfi zer Ελλάς, ημερίδες με θέμα «Κάπνισμα: Απόλαυση και Πρόβλημα – Νεότερες Θεραπευτικές 
Παρεμβάσεις» σε τέσσερις δήμους-μέλη, το Ηράκλειο Αττικής, τον Κορυδαλλό, το Γαλάτσι και το 
Αιγάλεω. 

Συγκεκριμένα, στο Αιγάλεω οργανώθηκε ημερίδα με θέμα «Κάπνισμα: Απόλαυση και Πρόβλημα 
– Νεότερες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις» στο Δημαρχιακό Μέγαρο στις 26 Νοεμβρίου 2007. 

Στιγμιότυπο από την ημερίδα με θέμα: «Κάπνισμα: 
Απόλαυση και Πρόβλημα – Νεότερες Θεραπευτικές 

Παρεμβάσεις», που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο 
Αττικής την 28η Νοεμβρίου 2007

Στιγμιότυπο από την ημερίδα με θέμα: «Χοληστερίνη ένας 
επικίνδυνος εχθρός. Νέες εξελίξεις» που έλαβε χώρα στην 
Παλλήνη την 10η  Δεκεμβρίου 2007

Στιγμιότυπο από την ημερίδα με θέμα: «Χοληστερίνη ένας 
επικίνδυνος εχθρός. Νέες εξελίξεις» που έλαβε χώρα στο 
Μαρούσι την 17η  Δεκεμβρίου 2007



ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 24

Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι κ.κ.. Δημήτριος Καλογερόπουλος, Δήμαρχος Αιγάλεω, Δημήτριος 
Χριστάκης, Υποδιοικητής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Δαφνί, Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Διευθυντής 
Διαδημοτικού Δ.Υ. & Κ.Α. Ο.ΤΑ. Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κος Σοφοκλής Σαμόλης, Ιατρός, 
Δημοτικός Σύμβουλος Αιγάλεω, Πρόεδρος Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Αιγάλεω. Τα θέματα, 
«Κάπνισμα: Νεότερα Δεδομένα-Θεραπευτική Παρέμβαση» και «Κάπνισμα και Επιπτώσεις στην Υγεία» 
ανέπτυξαν ο κος Μιχάλης Πατενταλάκης, πνευμονολόγος, Δ/ντης Μονάδας Επαγγελματικών Νόσων, 
Υπεύθυνος Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος Σισμανογλείου Νοσοκομείου και η κα Αικατερίνη Καλύβα, 
Γενικός Οικογενειακός Ιατρός. Μετά το τέλος των ομιλιών που κράτησαν περίπου μιάμιση ώρα, 
ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες 120 πολίτες.

Παράλληλα, στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής οργανώθηκε ημερίδα με το ίδιο θέμα στο Πολιτιστικό 
Πολύκεντρο του Δήμου στις 28 Νοεμβρίου 2007. Την εκδήλωση συντόνισε ο κος Γεώργιος Οικονομίδης, 
Παιδίατρος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου 
Ηρακλείου Αττικής. Παρέστησαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής κος 
Σταύρος Γεωργόπουλος, καθώς και ο Διευθυντής του Διαδημοτικού Δ.Υ. & Κ.Α. Ο.ΤΑ. κος Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος. Ο πρώτος ομιλητής, κος Μιχάλης Πατενταλάκης, ενημέρωσε το κοινό για τις 
επιπτώσεις του Καπνίσματος στην Υγεία και για τη φαρμακευτική αντιμετώπισή του, ενώ στη συνέχεια 
η κα Νατάσσα Σουρέτη, Ψυχολόγος Υγείας, ανέπτυξε το θέμα των σύγχρονων προσεγγίσεων στη 
διακοπή του καπνίσματος. Στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου συγκεντρώθηκαν 250 
άτομα, ένας πολύ σημαντικός αριθμός κοινού, τα οποία έθεσαν τα ερωτήματα τους και τις απορίες τους 
στους ειδικούς ομιλητές μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2007, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 
οργανώθηκε ημερίδα με το ίδιο θέμα «Κάπνισμα: Απόλαυση και Πρόβλημα – Νεότερες Θεραπευτικές 
Παρεμβάσεις». Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η κα Άννα Συρίγου, Νευρολόγος, Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορυδαλλού. Χαιρέτησαν οι κ.κ. Ελισάβετ Σαχπιτζίδου, Κοινωνική 
Λειτουργός, Προϊστάμενη του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών 
και Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Διευθυντής του Διαδημοτικού Δ.Υ. & Κ.Α. Ο.ΤΑ. Ο κος Μιχάλης 
Πατενταλάκης ως ομιλητής της ημερίδας ενημέρωσε το κοινό για το κάπνισμα, τις επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία, καθώς και τη φαρμακευτική αντιμετώπιση και απάντησε στα ερωτήματα που 
ετέθησαν.

Επιπλέον, πάνω στο ίδιο θέμα οργανώθηκε ημερίδα από τον Δήμο Γαλατσίου στο Πνευματικό 
Κέντρο στις 5 Δεκεμβρίου 2007. Συντονιστής ήταν ο Αντιδήμαρχος κος Αθανάσιος Μπούρας, ειδικός 
πνευμονολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας Δήμου Γαλατσίου. 
Στην εκδήλωση αυτή χαιρέτισαν οι κ.κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών 
και Πρασίνου Δήμου Γαλατσίου και Ιωάννης Λαδόπουλος, Αντιπρόεδρος Διαδημοτικού Δ.Υ. & Κ.Α. 
Ο.ΤΑ. και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου. Για το κάπνισμα, τις επιπτώσεις 
του στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και τη φαρμακευτική αντιμετώπιση μίλησε ο ειδικός ομιλητής, κος 
Μιχάλης Πατενταλάκης, Το κοινό (80 άτομα) παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την Επιστημονική 
Ενημέρωση που κράτησε περίπου μία ώρα και είχε τη δυνατότητα να θέσει ερωτήματα στον ομιλητή. 

Τo Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. διοργάνωσε, τον Δεκέμβριο 2007, 
πέντε ακόμα ημερίδες στους Δήμους μέλη του. Το θέμα ήταν «Χοληστερίνη, ένας επικίνδυνος εχθρός. 
Νέες εξελίξεις». Οι δήμοι- μέλη που διοργάνωσαν ημερίδα με αυτό το θέμα και με την υποστήριξη 
της εταιρίας Schering Plough ήταν ο Δήμος Αλίμου, ο Δήμος Υμηττού, ο Δήμος Αμαρουσίου, ο Δήμος 
Παλλήνης και ο Δήμος Βύρωνα. Επίσης ημερίδα οργανώθηκε και από τον Δήμο Κορίνθου, ο οποίος 
έγινε μέλος του Δικτύου στο τέλος του έτους.

Αρχικά, στις 5 Δεκεμβρίου 2007 διεξήχθησαν δύο ημερίδες στο Δήμο Αλίμου και στο Δήμο Υμηττού. Στο 
Δήμο Αλίμου η εκδήλωση έγινε στη Θεατρική Σκηνή Αλίμου, Αίθουσα «Κάρολος Κουν» με συντονιστή 
της τον κο Ανδρέα Κονδύλη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αντίληψης, Πολιτισμού & Νεολαίας. Την 
Εκδήλωση χαιρέτησαν οι κ.κ.. Αθανάσιος Ορφανός, Δήμαρχος Αλίμου και Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, 
Διευθυντής Διαδημοτικού Δ.Υ. & Κ.Α. Ο.ΤΑ. Η πρώτη ομιλήτρια, κ. Ράνια Ζαχαροπούλου, Ειδικός 
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Παθολόγος – Διαβητολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικού Τμήματος Α’ ΠΠΚ 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο, ενημέρωσε το κοινό για τα επιδημιολογικά δεδομένα και 
έδωσε διατροφικές οδηγίες, ενώ στη συνέχεια ο κ. Σταύρος Μπούσμπουλας, Παθολόγος - Διαβητολόγος, 
Αναπληρωτής Διευθυντής Γ’ Παθολογικής Κλινικής Γ.Κ.Ν. Νίκαιας, Υπεύθυνος Διαβητολογικού 
Κέντρου, ανέπτυξε το θέμα των νεότερων δεδομένων στην αντιμετώπιση της Χοληστερόλης. Η ημερίδα 
διήρκησε περίπου μία ώρα και στο τέλος της τέθηκαν ποικίλα ερωτήματα για το ενδιαφέρον αυτό θέμα 
από το κοινό που αριθμούσε περίπου 110 πολίτες.

Παράλληλα, η ημερίδα στο Δήμο Υμηττού έλαβε μέρος στο Δημαρχιακό Μέγαρο με συντονιστή το 
Δήμαρχο Υμηττού, κο Χρήστο Ζούπα. Την Εκδήλωση χαιρέτησαν οι κ.κ.. Χρίστος Γώγος, Γεν. Γραμματέας 
Διαδημοτικού Δ.Υ. & Κ.Α. Ο.ΤΑ., Αντιδήμαρχος Υγείας Βύρωνα και Ιωάννης Χρονόπουλος, Διευθυντής 
ΙΚΑ Δήμου Υμηττού. Το θέμα της επιστημονικής ημερίδας ανέπτυξε η κ. Στέλλα Ηρακλειανού, 
Παθολόγος – Διαβητολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό 
Κέντρο, Τζάνειο Νοσοκομείο σε κοινό 80 ατόμων και ακολούθησε διάλογος.

Ο Δήμος Παλλήνης και ο Δήμος Βύρωνα σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο οργάνωσαν ημερίδα 
με θέμα τη Χοληστερίνη στις 10 Δεκεμβρίου 2007. 

Η ημερίδα του Δήμου Παλλήνης διεξήχθη στο Πνευματικό Κέντρο Αγ. Τρύφωνα και οι χαιρετισμοί 
έγιναν από Σπ. Κωνσταντά, Δήμαρχο Παλλήνης, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο του Δήμου στο 
τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής και Σωτήρη Παπασπυρόπουλο, Διευθυντή του Διαδημοτικού 
Δ.Υ.& Κ.Α. Ο.Τ.Α., ο  Καρδιολόγος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κος Μανώλης Μάκαρης, 
αφού αναφέρθηκε στο νέο αναβαθμισμένο ρόλο των Δημοτικών Ιατρείων στην Πρωτοβάθμια Υγεία, 
ανέλυσε διεξοδικά τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και 
τόνισε ιδιαίτερα το ρόλο της χοληστερόλης στην ανάπτυξη της αθηροσκλήρυνσης. Στη συνέχεια, η 
Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος και Συνεργάτης των Δημοτικών Ιατρείων Παλλήνης, κα Ιωάννα 
Βλαχογιάννη αναφέρθηκε στη διαιτητική αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών δίνοντας πρακτικές 
συμβουλές για μια υγιεινή διατροφή. Τέλος, ο Καρδιολόγος & Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής 
της Ευρωκλινικής Αθηνών, κος Δημήτριος Ρίχτερ, αναφέρθηκε στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της 
υπερχοληστερολαιμίας.

Στην Εκδήλωση παρευρέθησαν ο Βουλευτής της ΝΔ στην περιφέρεια Αττικής κος Καντερές, ο 
αντιδήμαρχος κος Σμυρλιάδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.. Γκοτσόπουλος, Λάκκος, Μερτζάνος και κα 
Παύλου, οι νομαρχιακοί σύμβουλοι κοι Ασπραδάκης και Μπαρούτας, ο πρόεδρος της ένωσης γονέων 
δημοσίων σχολείων Παλλήνης κος Ρεφούλιας και η διευθύντρια του 3ου γυμνασίου Παλλήνης κα 
Ασιατίδου. 

Η ανταπόκριση των κατοίκων της Παλλήνης αλλά και των γειτονικών δήμων υπήρξε εντυπωσιακή, 
αφού η Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αγίου Τρύφωνα κατεκλύσθη από ανθρώπους κάθε ηλικίας 
οι οποίοι προσήλθαν για να ενημερωθούν για το σημαντικό αυτό θέμα υγείας. Η εκδήλωση έκλεισε με 
τη δωρεάν εξέταση χοληστερόλης στους παρευρισκόμενους πολίτες.

Ο Δήμος Βύρωνα διοργάνωσε την ημερίδα με θέμα τη χοληστερίνη στη Δημοτική Αίθουσα «Άστρα» στα 
Θέατρα Βράχων με συντονιστή της τον κο Χρίστο Γώγο, Νευροχειρουργό, Δ/ντη Νευροχειρουργικής 
Κλινικής 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ, Αντιδήμαρχο Υγείας Βύρωνα. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο κ. Νικόλαος 
Χαρδαλιάς, Δήμαρχος Βύρωνα. Στην ημερίδα, επίσης, παρευρέθησαν οι κ.κ.. Κωνσταντίνος Ζούμπος, 
Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Αδαμοπούλου Μαριάνθη, Αντιδήμαρχος, Ανάργυρος Μαριόλης, Δ/
ντης 1ου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, Μαρία Κοκκίνου, Πρόεδρος Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Νικόλαος 
Συμβουλόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Παράρτημα Βύρωνα – Καισαριανής 
– Υμηττού και Ευαγγελία Χρυσανθοπούλου, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Οργάνωσης «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ». Την τηλεοπτική κάλυψη της Εκδήλωσης ανέλαβε ο τηλεοπτικός σταθμός Alter.

Το θέμα ανέπτυξε η κ. Ελένη Μπιλιανού, Καρδιολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Καρδιολογικής 
Κλινικής, Υπεύθυνη Λιπιδαιμικού Ιατρείου Νοσοκομείο Τζάνειο. Σε μία κατάμεστη αίθουσα το κοινό, 
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που έφθανε περίπου στα 200 άτομα, παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την Επιστημονική 
Ενημέρωση και είχε την ευκαιρία να θέσει μεγάλο αριθμό ερωτημάτων. 

Όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
χοληστερίνης, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση με θέμα «Χοληστερίνη, ένας επικίνδυνος εχθρός», 
που διοργάνωσε και ο Δήμος Αμαρουσίου και πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2007 στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό, εκ μέρους του Προέδρου Δ.Σ. του Διαδημοτικού Δ.Υ. & Κ.Α. 
Ο.Τ.Α. Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρένα 
Χαλιώτη, η οποία τόνισε – μεταξύ άλλων ότι: «ο Δήμος Αμαρουσίου, με ιδιαίτερη ευαισθησία, βρίσκεται 
πάντα δίπλα σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, που στόχο έχουν την ενημέρωση του 
Κοινού σε θέματα πρόληψης υγείας, ενώ επεσήμανε την ανάγκη συχνού ελέγχου των επιπέδων 
χοληστερίνης, που αποτελεί έναν ύπουλο εχθρό της υγείας». 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Κοινωνικών 
Υπηρεσιών κ. Αντώνιος Παρτσινέβελος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διακεκριμένοι επιστήμονες 
ενημέρωσαν το κοινό των περίπου 200 ατόμων για τον ύπουλο αυτό εχθρό της υγείας μας, ενώ μετά 
το τέλος των ομιλιών όσοι επιθυμούσαν είχαν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε δωρεάν έλεγχο 
χοληστερίνης.

«Τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η χοληστερίνη» ήταν το θέμα της ομιλίας του καρδιολόγου 
Παρκέβ Τινγκιλιάν, αναπληρωτή διευθυντή καρδιολογίας του νοσοκομείου ΚΑΤ, ενώ «στα νεότερα 
δεδομένα στην αντιμετώπιση της χοληστερίνης», αναφέρθηκε ο παθολόγος-διατροφολόγος Γιώργος 
Πανοτόπουλος, διευθυντής Τμήματος Παχυσαρκίας και Μεταβολισμού του Θεραπευτηρίου ¨Υγεία¨.

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρία και το Δήμο Κηφισιάς στα πλαίσια προληπτικής ιατρικής, διοργάνωσαν ημερίδα 
με θέμα «Πρόληψη Καρκίνου» στις 12 Νοεμβρίου 2007 στην αίθουσα « Δήμαρχος Β. Γκατσόπουλος». 

Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από έγκυρους Ιατρούς ομιλητές της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρίας, όπως τον κο Δημήτριο Ξυνόπουλο, Γαστρεντερολόγο, ο οποίος μίλησε για την πρόληψη 
Καρκίνου Παχέως Εντέρου, τον κο Δημήτρη Δημητρακόπουλο, Γαστρεντερολόγο – Ηπατολόγο, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην Πρόληψη Καρκίνου του Ήπατος, τον κο Εμμανουήλ Τερζάκη, Γυναικολόγο, ο 
οποίος έκανε λόγο για την Πρόληψη Γυναικολογικού Καρκίνου, καθώς και τον κο Ευάγγελο Φιλόπουλο, 
Μαστολόγο, ο οποίος μίλησε για την Πρόληψη Καρκίνου του Μαστού. Η ημερίδα διήρκησε δυόμιση 
ώρες και στο τέλος της τέθηκαν ερωτήσεις στους ομιλητές από το κοινό, το οποίο είχε κατακλύσει την 
αίθουσα.

Μια άλλη ημερίδα προληπτικής ιατρικής οργάνωσε το Διαδημοτικό Δ.Υ.& Κ.Α. Ο.Τ.Α. σε συνεργασία με 
το Δήμο Καματερού και το Κέντρο Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών «ΦΑΕΘΩΝ» στις 28 
Νοεμβρίου 2007 στο Αναψυκτήριο «Ατταλός», με θέμα «Οικογένεια-Σχολείο: Ένα Δίκτυο Πρόληψης 
και Προαγωγής Υγείας στην Τοπική Κοινωνία». Οι βασικές ομιλίες αφορούσαν στην Πρόληψη του 
Σχολείου, στις Διαδημοτικές Συνεργασίες και στην Προώθηση της Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, στο 
Ρόλο της Σύγχρονης Οικογένειας και στις Προοπτικές της, στο Ψυχικά Ευάλωτο Έφηβο απέναντι στις 
Εξαρτησιογόνες Ουσίες, στο Φαινόμενο της Εξάρτησης στην Τοπική Κοινωνία, στην Κοινωνική Κρίση, 
στις Εξαρτήσεις, Παλιές και Νέες Μορφές, στην Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας στα σχολεία, στο 
Ρόλο του ΟΚΑΝΑ στην Πρόληψη, καθώς και στη Παρουσίαση του έργου του Κέντρου Πρόληψης.

Ομιλητές της ημερίδας ήταν οι κ.κ. Γιάννης Πανούσης, Καθηγητής Εγκληματολογίας, Τμήμα Επικοινωνίας 
και ΜΜΕ Παν. Αθηνών, Πρόεδρος Ελλήνων Κοινωνιολόγων, Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Ψυχίατρος, 
Δ/ντης Διαδημοτικού Δ.Υ. & Κ.Α. Ο.ΤΑ., Νικόλαος Σταθόπουλος, Παιδοψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής, 
Ομαδικός Θεραπευτής, Χρήστος Ζερβης, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, Υπεύθυνος Τμήματος Εφήβων 
ΓΝΑ. Γ. Γεννηματάς, Αικατερίνη Μάτσα,  Ψυχίατρος, Επιστημονική Υπεύθυνη Μονάδας Απεξάρτησης 
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ΨΝΑ 18 και άνω, Αμαλία Τζακώστα, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας Α΄ Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Νίκη Γεωργαλά, Στέλεχος ΟΚΑΝΑ, Κοινωνιολόγος και Μαρίνα Θετεκούς, Στέλεχος 
«ΦΑΕΘΩΝ», Κοινωνιολόγος. 

Το κοινό αποτελείτο από νέους, κυρίως, και γονείς οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν από την πρώτη στιγμή 
για την ημερίδα αυτή, καθώς παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα και σπουδαία ζητήματα και είχαν τη 
δυνατότητα στο τέλος των ομιλιών να θέσουν τους προβληματισμούς τους και να συμβουλευθούν τους 
ειδικούς επιστήμονες. 

Όλες οι προαναφερθείσες ημερίδες πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας, της Ελληνικής Εταιρίας 
Αθηροσκλήρωσης, της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των 
Διαταραχών Διατροφής, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) και της 
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.).

Δέσμευση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. είναι να συνεχίσει 
την προσπάθειά του με την πραγματοποίηση Εκδηλώσεων Επιστημονικής Ενημέρωσης για το κοινό 
και κατά τη διάρκεια του έτους 2008. Ήδη, έγιναν ημερίδες με θέμα την Υπογονιμότητα στο Δήμο 
Αμαρουσίου, στο Δήμο Χαλανδρίου και στο Δήμο Κηφισιάς και περιμένουμε και άλλους Δήμους-μέλη 
μας να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια του Διαδημοτικού Δικτύου.  
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΚΑΡΔΙΑ της επικοινωνίας του δικτύου

Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας αποτελεί σημείο εκκίνησης και διανομής πληροφοριών. Σκοπός 
του είναι να διατηρεί μια συνεχή επαφή με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς συλλέγει, 
επεξεργάζεται, αρχειοθετεί και διανέμει τις πληροφορίες. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης, δημοσιεύει ενέργειες και δραστηριότητες, κι έτσι γίνεται ο πομπός των δράσεων και 
των προγραμμάτων του ΔΔΥ.

Από τον Ιούνιο 2007, λειτουργεί στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ο.Τ.Α., Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας. Η διοχέτευση όλων των πληροφοριών και η δημοσίευση των 
ενεργειών του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, γίνεται από το Γραφείο Τύπου, σε όλο τον τοπικό τύπο 
των 109 Δήμων-μελών του. Η διαδικασία αυτή, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας συνεχούς 
ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, αναγκαία ήταν η επικοινωνία με τα Γραφεία Τύπου των Δήμων-
μελών, προκειμένου να γίνει η συλλογή των στοιχείων των εντύπων :

• Ονόματα εφημερίδας

• Ονόματα υπευθύνων

• Τηλέφωνα - Fax

• Ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές διευθύνσεις

• Ιστοσελίδες 

Έτσι, έχει συγκροτηθεί ένα πλήρως διαμορφωμένο αρχείο, αποτελούμενο από όλα τα παραπάνω 
στοιχεία. Η συγκέντρωση των στοιχείων σε ένα οργανωμένο αρχείο, συμβάλλει στην εύκολη 
πρόσβαση και επικοινωνία με τα ΜΜΕ.

Από το Γραφείο Τύπου, διαχέονται οι πληροφορίες και γίνεται η ενημέρωση για κάθε ενέργεια του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. Η ενημέρωση γίνεται κυρίως μέσω e-mail, διατηρώντας μια συνεχή 
επαφή με τον τοπικό τύπο, με την αποστολή Δελτίων Τύπου.

Για τη διατήρηση της επαφής αυτής, απαραίτητη ήταν η καταχώρηση αρχείων στο address book, 
προκειμένου να γίνεται ομαδική αποστολή και να ενημερώνεται ο τοπικός τύπος. Οι ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις που είναι ομαδοποιημένες αριθμούνται στις 500 και αφορούν τόσο τον τοπικό τύπο, 
όσο και τους Δήμους – μέλη του  Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 
Ωστόσο, η επαφή μπορεί να γίνει διατηρώντας τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας, δηλαδή 
αποστέλλοντας επιστολές, Δελτία Τύπου, μέσω ταχυδρομείου. Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις που 
είναι συγκεντρωμένες στο αρχείο φτάνουν τις 250. Τέλος, άλλος ένας τρόπος διατήρησης της επαφής 
αποτελεί η αποστολή fax, τα οποία αριθμούνται γύρω στα 350.

Μέσα στο έτος του 2007, πραγματοποιήθηκε πλήθος επαφών, που είχε σκοπό την ενημέρωση του 
τοπικού τύπου αλλά και των Δήμων – μελών του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας.
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Το Σεπτέμβριο του 2007 στάλθηκαν 600 Δελτία Τύπου με τα αποτελέσματα της έρευνας, που 
πραγματοποίησε το ΔΔΥ στις πυρόπληκτες περιοχές του Ν. Ηλείας, με στόχο να διερευνήσει τις 
ανάγκες των πυροπαθών.

Το Νοέμβριο του 2007, ο Δήμος Αμαρουσίου, ως μέλος του Δ.Δ.Υ. & Κ.Α. Ο.Τ.Α., διοργάνωσε 
εκδήλωση με θέμα «Πρόληψη Υγείας και ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στο πλαίσιο της 
έκθεσης POLIS 2007. Η ενημέρωση των Δήμων – μελών έγινε μέσω e-mail, με την αποστολή 100 
Δελτίων Τύπου, αλλά κατόπιν και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

Επίσης, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν Ημερίδες με θέμα: «Κάπνισμα: Απόλαυση 
και Πρόβλημα – Νεότερες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις» στους Δήμους Αιγάλεω, Ηρακλείου, 
Κορυδαλλού, Γαλατσίου, σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δ.Υ. & Κ.Α. Ο.Τ.Α. και τους Δήμους 
Αλίμου, Υμηττού, Παλλήνης, Βύρωνα, Αμαρουσίου με θέμα «Χοληστερίνη, ένας επικίνδυνος εχθρός. 
Νέες εξελίξεις». Η αποστολή Δελτίων Τύπου έγινε ένα μήνα πριν για την έγκαιρη ενημέρωση του 
τοπικού τύπου των όμορων Δήμων και επαναλήφθηκε μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή της Ημερίδας. 
Τα Δελτία Τύπου περιλάμβαναν την ανακοίνωση, την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκάστοτε 
Ημερίδας. Συνολικά έγιναν γύρω στις 1000 επαφές για την ενημέρωση και πιθανή δημοσίευση του 
Δελτίου Τύπου.

Τέλος, έχει σταλεί πλήθος επιστολών που αφορούν τα πρακτικά και επικοινωνιακά θέματα μεταξύ 
Γραφείου Τύπου Δ.Δ.Υ. & Κ.Α. Ο.Τ.Α. και τοπικού Τύπου.

Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί μια σειρά αποδελτιώσεων με δημοσιεύματα του Τοπικού Τύπου. Οι 
δημοσιεύσεις αφορούν στις επιστημονικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στους Δήμους - μέλη 
σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., καθώς και στο 3ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου που  πραγματοποιήθηκε στις 21&22 Απριλίου 2007, στο Μαρούσι.
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ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.
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ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. συνέχεια…
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ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 
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ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 
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«ΔΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑ»

Η δική μας ΈΚΔΟΣΗ

Το περιοδικό «Δήμων Υγεία» αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης και διαλόγου του Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας των 
πολιτών καθώς και την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και περιβάλλοντος 
μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ένας από τους στόχους του περιοδικού είναι να προωθήσει την επικοινωνία και μεταξύ των 
επαγγελματιών υγείας στους Δήμους (γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, 
άλλους υγειονομικούς) και των κρατικών φορέων υγείας και κοινωνικής Πολιτικής.

Στο περιοδικό παρουσιάζονται επίσης δράσεις των Δήμων –μελών, στον τομέα της πρόληψης που 
είναι ο βασικός σκοπός του Διαδημοτικού Δικτύου. Μπορεί δηλαδή να περιλαμβάνονται θέματα 
υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης ή περιβάλλοντος, που να έχουν όμως μια σαφή προληπτική 
κατεύθυνση.

Τα τεύχη του περιοδικού (περίπου 20.000 αντίτυπα σε κάθε έκδοση) μοιράζονται σε όλους τους 
δήμους μέλη, οι οποίοι και μεριμνούν για την διανομή τους, κατ’ αρχήν στους βασικούς διαμορφωτές 
γνώμης (αιρετούς, τοπικό τύπο, συλλόγους κλπ) και στους υγειονομικούς (δημοτικά ιατρεία, ΙΚΑ, 
γραφεία πρόνοιας κλπ) αλλά και στους δημότες τους. Άμεσος στόχος είναι το τριμηνιαίο αυτό 
περιοδικό, να κυκλοφορήσει σε διμηνιαία έκδοση και σε περισσότερα αντίτυπα.

Δομή περιοδικού 

• Στις πρώτες σελίδες του περιοδικού φιλοξενούνται τα ΝΕΑ του Διαδημοτικού Δ. Υ. & Κ.Α. 
Ο.Τ.Α.

Στα τεύχη που κυκλοφόρησαν το 2007 αναφέρθηκαν: η διεξαγωγή του 3ου ετήσιου πανελλήνιου 
συνέδριου, τα εγκαίνια των κεντρικών γραφείων μας στο Μαρούσι,  οι γενικές συνελεύσεις του 
δικτύου καθώς και οι ημερίδες που διοργάνωσε το Διαδημοτικό Δίκτυο στους δήμους μέλη.

• Υπάρχει πάντα ως αφιέρωμα ένα έγκριτο επιστημονικό άρθρο

Για τα τεύχη που κυκλοφόρησαν το 2007 υπήρχαν τα εξής αφιερώματα: 

Στο 5ο τεύχος φιλοξενήθηκε το άρθρο του κ. Νίκου Χρυσόγελου, Χημικού περιβαλλοντολόγου 
και Προέδρου ΔΣ της ΜΚΟ «Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS» με θέμα «Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ- ». 

Στο 6ο τεύχος φιλοξενήθηκε το άρθρο του κ. Ι. Κυριόπουλου, Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας 
στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με θέμα «ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
-Μια Πρόταση για τη θέση της Αυτοδιοίκησης στην Εθνική Υγειονομική Πολιτική- ».

Στο 7ο τεύχος φιλοξενήθηκε το άρθρο του κ. Άρη Σταθάκη Κοσμήτορα της Βουλής, 
Δημοσιογράφου και Βουλευτή της ΝΔ με θέμα «ΣΚΟΤΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ…
ΩΧΑΔΕΡΦΙΣΜΟ». 
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• Στη συνέχεια φιλοξενούνται άρθρα που αφορούν πρόληψη και ενημέρωση σε θέματα υγείας. 

Τα θέματα που έχουν δημοσιευθεί στα τεύχη που κυκλοφόρησαν το 2007 είναι : «Τα εμβόλια 
στα παιδιά», «πώς να καταπολεμήσουμε την κακή (LDL) χοληστερόλη», «Καρκίνος μαστού, τι 
πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα»

• Στις τελευταίες σελίδες φιλοξενούνται όλα τα άρθρα των Δήμων μελών που αναφέρονται 
σε δράσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν θέματα υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης ή 
περιβάλλοντος, που να έχουν όμως μια σαφή προληπτική κατεύθυνση.

Στο περιοδικό έχουν δημοσιευθεί άρθρα από τους εξής Δήμους μέλη: Αγ. Ανάργυροι, Αγ. 
Παρασκευή, Αιγάλεω, Αργυρούπολη, Βύρωνας, Δάφνη, Ελληνικό, Ζωγράφου, Ιερά Πόλη 
Μεσολογγίου, Καισαριανή, Κηφισιά, Λυκόβρυση, Μαρούσι, Μελίσσια, Μεταμόρφωση, Ν. Ιωνία, 
Παλλήνη, Πετρούπολη, Πόρος, Πύλη Τρικάλων, Υδρούσα Άνδρου, Χαϊδαρίου, Χαλάνδρι, Χολαργός, 
Ψυχικό.

Για την κυκλοφορία της έκδοσης συνεργαζόμαστε με την εκδοτική εταιρία KAFKAS PUBLICATIONS, 
που έχει αναλάβει τη διαμόρφωση του περιοδικού, την συμπλήρωση της ύλης του καθώς και την 
ανεύρεση χορηγών και διαφημίσεων. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Ηλία Καυκά, ιδιοκτήτη της εταιρίας 
και την κ. Βάσω Χαλιώτη, υπεύθυνη συντονισμού της ύλης για την πολύτιμη αυτή συνεργασία και 
προσφορά τους.

Ακολουθούν τα εξώφυλλα των τευχών που κυκλοφόρησαν το 2007…..
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ΣΕΡΦΑΡΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ……….

Η δημιουργία μιας ιστοσελίδας του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας κρίθηκε αναγκαία, ώστε να 
διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά και να προσκαλέσει ενδιαφερόμενους φορείς - 
Δήμους, θεσμικά όργανα (πχ. Υπουργείο Εξωτερικών), επιχειρήσεις (πχ. φαρμακευτικές, ασφαλιστικές, 
κλπ εταιρίες), επιστημονικούς φορείς - σε συμμετοχή και συνεργασία με το Δίκτυο. Βασικός στόχος του 
δικτυακού τόπου του ΔΔΥ, είναι κυρίως η ενημέρωση των Δήμων – μελών, ιατρών – επιστημόνων αλλά 
και απλών πολιτών για την «πρόληψη της υγείας». 

Η φιλοσοφία σχεδιασμού της ιστοσελίδας, βασίστηκε στη λειτουργική παρουσίαση του περιεχομένου, 
ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στην πληροφορία, δίνοντας ερεθίσματα στο χρήστη για συμμετοχή 
στο ΔΔΥ. Για το λόγο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσει ο χρήστης τη συμμετοχή του στο Δίκτυο 
από όλες τις ενότητες. 

Επίσης, σε όλες τις ενότητες υπάρχει μηχανή αναζήτησης που επιτρέπει την συνολική ή την εξειδικευμένη 
αναζήτηση σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (πχ. προγράμματα, εκδηλώσεις, άρθρα, επιστημονικές 
σελίδες).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου οργανώνεται σε νοηματικές ενότητες με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να είναι σαφές στο μέσο χρήστη και να εξυπηρετείται η πρόσβασή του στο σύνολο της περιεχόμενης 
πληροφορίας. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του Internet ως μέσου επικοινωνίας, όπου ο χρόνος εστίασης στην 
πληροφορία περιορίζεται σε μερικά δευτερόλεπτα, το περιεχόμενο οργανώνεται σε σύντομες 
περιεκτικές ενότητες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

0. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ – HOME PAGE

Η πρώτη σελίδα που βλέπει ο χρήστης είναι η σημαντικότερη γιατί τον εισάγει στον τρόπο πλοήγησης 
και δόμησης του περιεχομένου. 

Η σελίδα αυτή περιέχει τα εξής στοιχεία:

• Λογότυπο του ΔΔΥ

• Τις βασικές ενότητες :
To Δίκτυο | Εκδηλώσεις | Προγράμματα | Επιστημονικές Σελίδες | Νέα-Ειδήσεις |

Επικοινωνία | Συχνές ερωτήσεις |Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Πλοήγηση | Περιοδικό | Συμμετοχή στο 
Δίκτυο

• σύντομη παρουσίαση του Δ.Δ.Υ.

• αποσπάσματα από την ενότητα «Νέα-Ειδήσεις» με σημαντικές ανακοινώσεις (που παρουσιάζονται 
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αναλυτικά σε αντίστοιχη ενότητα)

• μηχανή αναζήτησης (search engine)

• Χρήσιμοι Σύνδεσμοι σε μορφή animated buttons, από υλικό που βρίσκεται μέσα στις ενότητες και 
αξιολογούμε ότι πρέπει να προβληθεί πιο έντονα (πχ. Γιατί να συμμετέχω; κλπ.)

• Περιοδικό

• αποσπάσματα από την ενότητα «Εκδηλώσεις», όπου ανακοινώνεται μια νέα εκδήλωση.

Α. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Αυτή η ενότητα είναι χωρισμένη σε υπο-ενότητες και σε κάθε μια από αυτές υπάρχει ένα κείμενο όπου 
παρέχεται λεπτομερής ενημέρωση για τη φύση του Δ.Δ.Υ, τη δομή, τον σκοπό, το ιστορικό του και 
γενικά πληροφόρηση που κρίνεται χρήσιμη για τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Οι υπο-ενότητες 
αυτές είναι οι παρακάτω:

 Α0. Σκοποί-Καταστατικό

    Στόχοι

Α1. Διοικητικό Συμβούλιο – Δ.Υ.

Α1.1. Οργανόγραμμα (διαγραμματική παρουσίαση) 

Α1.2. Βιογραφικά μελών

Α2. Κεντρική Δομή (κείμενο όπου παρέχεται ενημέρωση για αρμοδιότητες και τηλ. 
επικοινωνίας με τα αντίστοιχα τμήματα)

Α2.1. Βιογραφικά μελών 

 Α3. Δήμοι Μέλη

Λίστα με όλους τους Δήμους-μέλη, με εξωτερικό σύνδεσμο (hypertext link) στο δικό τους 
δικτυακό τόπο.

Β. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων του Δ.Δ.Υ πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις από 
τους Δήμους-μέλη όπως ημερίδες, συνέδρια, και συνελεύσεις. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι 
προγραμματισμένες αυτές εκδηλώσεις, το αναλυτικό τους πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες κτλ.
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Β1. Η πρώτη σελίδα της ενότητας «ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τα εξής:

• Λίστα με τις τρέχουσες εκδηλώσεις. (Ημερομηνία, Τίτλος, Κείμενο 2 γραμμών, σύνδεσμος 
«περισσότερα...» που οδηγεί σε αναλυτική παρουσίαση της εκδήλωσης).

Πχ. 20-21 Απριλίου 2007
    3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α..
    Θέμα: «Η Πρόληψη της Υγείας μέσω των Δήμων»
                                   | περισσότερα...

• Αρχείο εκδηλώσεων
Αναζήτηση παλαιότερης εκδήλωσης με βάση τη χρονολογία 

Β1.α. – Β1.x. Η κάθε εκδήλωση παρουσιάζεται αναλυτικά σε δική της σελίδα, και ανάλογα 
με το είδος της εκδήλωσης (τρέχουσα ή παλαιότερη) περιέχει κάποιο ή όλα τα παρακάτω:

• το κείμενο παρουσίασης, 

• το πρόγραμμα εκδήλωσης, 

• φωτογραφικό υλικό ή βίντεο, 

• συμπεράσματα, 

• υλικό από τη δημοσιογραφική κάλυψη της εκδήλωσης όπως σχετικά άρθρα κλπ. 

• τους χορηγούς της συγκεκριμένης εκδήλωσης

• χάρτης και οδηγίες πρόσβασης.

* Οι τρέχουσες εκδηλώσεις υπάρχουν πάντα με την μορφή ανακοίνωσης στην πρώτη σελίδα του site 
και μένουν εκεί μέχρι να πραγματοποιηθούν, ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχει σύνδεσμος 
(hyperlink) που οδηγεί στην ενότητα «ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ». 

C. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παρουσίαση των προγραμμάτων που οργανώνει το ΔΔΥ σε συνεργασία με τους Δήμους-μέλη 
οργανωμένα σε τρέχοντα και σε αυτά που έχουν ολοκληρωθεί, όπως στην ενότητα «εκδηλώσεις».
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Η πρώτη σελίδα της ενότητας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» περιλαμβάνει τα εξής:

• C1. Λίστα με τα τρέχοντα προγράμματα. (Ημερομηνία, Τίτλος, Κείμενο 2 γραμμών, 
σύνδεσμος «περισσότερα...» που οδηγεί σε αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος).

• C2. Αρχείο προγραμμάτων
Αναζήτηση παλαιότερης εκδήλωσης με βάση τη χρονολογία (πχ. dropdown menu “Επιλέξτε 
έτος...”)

C1.α. – C1.x. Κάθε πρόγραμμα παρουσιάζεται αναλυτικά σε δική του σελίδα, και ανάλογα 
με το είδος του προγράμματος (τρέχων ή παλαιότερο) μπορεί να περιέχει κάποιο ή όλα τα 
παρακάτω:

• το κείμενο παρουσίασης

• Συμμετέχοντες Δήμοι (επιγραμματικά με link στην ενότητα «Μέλη ΔΔΥ»)

• Πρόοδος / εξέλιξη του προγράμματος

• Συμπεράσματα | Αποτελέσματα - Δράσεις 

• Σχετικά άρθρα 

• τους χορηγούς του συγκεκριμένου προγράμματος

* Όταν ξεκινά ένα πρόγραμμα, δηλαδή ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπαίνει ως 
ανακοίνωση στα «Νέα», ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχει σύνδεσμος (hyperlink) που 
οδηγεί στην ενότητα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ». Επίσης ανακοίνωση υπάρχει όποτε κρίνεται σκόπιμο 
για την πρόοδο του προγράμματος ή για την ολοκλήρωση του προγράμματος με περισσότερες 
λεπτομέρειες στην αντίστοιχη ενότητα.

D. EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν άρθρα για θέματα που αφορούν προγράμματα και δράσεις του ΔΔΥ. Στην 
πρώτη σελίδα αυτής της ενότητας υπάρχουν τα παρακάτω:

•  Λίστα με άρθρα. ( τίτλος, συγγραφέας, κείμενο λίγων γραμμών, σύνδεσμος 
«περισσότερα...» που οδηγεί σε αναλυτική παρουσίαση του άρθρου).

D1.1. – D.1.x. Κάθε άρθρο παρουσιάζεται σε δική του σελίδα με τη μορφή παρουσίασης στο περιοδικό 
«ΔΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑ».
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Ε. ΝΕΑ-ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ειδήσεις, όπως ανακοινώσεις έναρξης– ολοκλήρωσης 
προγράμματος, συμμετοχή νέου Δήμου – μέλους, αναγγελίες εκδηλώσεων κτλ. Εδώ παρουσιάζεται 
με τη μορφή ανακοίνωσης (περιληπτικά) υλικό από τις υπόλοιπες ενότητες, ενώ για περισσότερες 
λεπτομέρειες υπάρχει σύνδεσμος (hyperlink), που οδηγεί στην ενότητα «ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ή 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» ή «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ».

Η πρώτη σελίδα της ενότητας «ΝΕΑ» περιλαμβάνει τα εξής:

• Ε1. Λίστα με τα τρέχοντα νέα . (Ημερομηνία, Τίτλος, Κείμενο 2 γραμμών, σύνδεσμος 
«περισσότερα...» που οδηγεί είτε σε αναλυτική παρουσίαση ή παραπέμπει στην αντίστοιχη 
θεματική ενότητα, ανάλογα αν είναι πρόγραμμα ή εκδήλωση).

Ε1.1. – Ε.1.x. Κάθε νέο παρουσιάζεται σε δική του σελίδα.

• Ε2. Αρχείο Νέων.

• Αναζήτηση παλαιότερου «Νέου» με βάση τη χρονολογία, δηλ. με dropdown menu “Επιλέξτε 
έτος...”.

G. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρουσίαση των στοιχείων επικοινωνίας με το Δ.Δ.Υ. Εδώ βρίσκει κανείς τη διεύθυνση, τα τηλέφωνα 
και τα φαξ, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και την ηλεκτρονική διεύθυνση (website) του ΔΔΥ.

H. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Επιλεγμένες ερωτήσεις, που εκφράζονται από τους Δήμους-Μέλη ή απλούς πολίτες που 
ενημερώνονται για το δίκτυο πρόληψης.

I. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Εδώ παρουσιάζονται επιλεγμένοι σύνδεσμοι από διαδικτυακούς προορισμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για το κοινό του Δ.Δ.Υ. Επίσης, παρουσιάζονται οι διαδικτυακοί τόποι των Δήμων-μελών 
του Δ.Δ.Υ.

J. SITE MAP

Μια λειτουργικότητα που επιτρέπει άμεση πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. 

K. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Το ΔΔΥ εκδίδει κάθε τρίμηνο το περιοδικό «Δήμων Υγεία». Το τρέχον και τα παλαιότερα τεύχη του 
περιοδικού, διατίθεται και online σε μορφή PDF.
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ιστοσελίδα του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. ανανεώνεται 
με κάθε νέα πληροφορία σε καθημερινή βάση. Όλοι οι Δήμοι-μέλη συμμετέχουν σε αυτή 
προβάλλοντας τις δράσεις τους σε σχέση με το Δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο έχει εξασφαλιστεί η 
συστηματική επικοινωνία του ΔΔΥ με τα μέλη του.

Η εξέλιξη και συνεχής αναβάθμιση της ιστοσελίδας είναι ένας από τους μελλοντικούς στόχους του Δ.Δ.Υ. 
Αρχικά, θα παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα οι χορηγοί του Δ.Δ.Υ. Στα λογότυπα των βασικότερων 
χορηγών θα υπάρχει σύνδεσμος που θα οδηγεί στην ιστοσελίδα τους. Επίσης, προβλέπεται να υπάρχει 
η δυνατότητα να εισάγει ο χρήστης το email του προκειμένου να ενημερώνεται μέσω newsletter. Τέλος, 
θα δημιουργηθεί μια φόρμα επικοινωνίας, όπου ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει τα στοιχεία του και θα 
στέλνει τα σχόλιά του. Είναι εφικτό να ορίζεται διαφορετικός παραλήπτης ανάλογα με το θέμα για το 
οποίο επικοινωνεί ο χρήστης (επιλογή από μια σειρά διαθέσιμα θέματα).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η ιστοσελίδα του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. δημιουργήθηκε 
με την πολύτιμη βοήθεια της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνολογίας του Δήμου Αμαρουσίου. (Created 
by: AMSAT (www.amsat.gr) 

Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την βοήθειά τους, τους υπαλλήλους του 
Τομέα Εκπαίδευσης:

• Ε. Φόρτη, M. Βανταράκη: Project Management 

• Ε. Φόρτη, Δ. Πετρίδη: Design-Σχεδιασμός

• Ε. Φόρτη, Δ. Πετρίδη, Δ. Κριτσωτάκη, M. Βανταράκη: Development-Παραγωγή

• Η. Καλαμά: Programming-Προγραμματισμός
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Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.
Μπορεί να προσφέρει στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…..
Την εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες συμβουλευτικής 
σε θέματα πρόληψης, μπορεί να αναλάβει το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, με τους εξειδικευμένους 
επιστήμονες που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθυντής του Δικτύου κ. Παπασπυρόπουλος 
συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), κα 
Μαυροπούλου και συζήτησαν την προοπτική συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, μια από τις βασικές επιδιώξεις  του Δ.Δ.Υ. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης που 
αφορούν μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Δράσεις που για να πραγματοποιηθούν όμως, 
μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων στα σχολεία, απαιτείται να ακολουθηθεί μια διαδικασία έγκρισης από 
το Υπουργείο Παιδείας. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε αρχικά η συνάντηση του Διευθυντή του 
Δικτύου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Πλατή και στη συνέχεια, η συνάντηση 
του Προέδρου του Δ.Δ.Υ. και Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Πατούλη, με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. 
Λυκουρέντζο.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή της στις δράσεις του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και δεσμεύτηκε να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, για τη 
διευκόλυνση των πρωτοβουλιών αυτών .       

….ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Τρία επιμορφωτικά σεμινάρια με τίτλο «ΓΥΝΑΙΚΑ και ΥΓΕΙΑ» διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «INTERREG IIIB / ARCHIMED» από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 
με τη συμμετοχή του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. Τα θεματικά 
πεδία που εξετάστηκαν ήταν η Θέση και η Συμβολή της Γυναίκας στην Υγεία,  Υγεία και Υπηρεσίες Υγείας 
στον Γυναικείο Πληθυσμό, Μείζονες Παράγοντες Κινδύνου για την Υγεία στις Γυναίκες, Κοινωνικές 
και Ψυχικές Διαστάσεις της Υγείας του Γυναικείου Πληθυσμού και  Δημόσια Υγεία και Κοινωνική 
Προστασία στις Γυναίκες. 

Αυτές οι εκπαιδευτικές δράσεις, είχαν στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της τεχνογνωσίας 
και των δεξιοτήτων των στελεχών της δημόσιας υγείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των υγειονομικών 
υπηρεσιών και των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών .

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από 14 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, στην έδρα της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας με σημαντικούς ομιλητές από το χώρο της υγείας και την επίβλεψη του 
Επιστημονικού Υπεύθυνου καθηγητή κ. Ιωάννη Κυριόπουλου.

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν περίπου 100 επιστήμονες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο 
πρόληψης για την υγεία και εργάζονται σε κοινωνικές δομές των δήμων μελών του Δικτύου, με σκοπό 
την προώθηση προληπτικών ιατρικών προγραμμάτων και την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού, σε 
ευρύτερα θέματα πρόληψης. 
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ και σε θέματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το σύνθημα «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», κάνουν πράξη κάθε Μάιο δεκάδες χιλιάδες υπεύθυνοι 
πολίτες, μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας. Έτσι, δηλώνουν με το δικό τους τρόπο ότι θέλουν πλέον να 
αποτελούν μέρος της λύσης του περιβαλλοντικού προβλήματος. H εκστρατεία αυτή διοργανώνεται και 
συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και είναι τμήμα της παν-μεσογειακής 
πρωτοβουλίας «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 21 χώρες το διάστημα 
25-27/5/2007, με συντονιστή την ιταλική περιβαλλοντική οργάνωση Legambiente. Στο πλαίσιο αυτής 
της εκστρατείας, το Διαδημοτικό Δίκτυο συμμετείχε σε συνεργασία με το ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και ζήτησε 
από κάθε δήμο-μέλος του, να διοργανώσει από μια περιβαλλοντική ενέργεια στο δήμο του για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών. Αρχικά, για την κεντρική εκστρατεία επιλέχτηκε ένα άτομο από κάθε 
δήμο, το οποίο εκπαιδεύτηκε στα γραφεία του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, στην οργάνωση ενός περιβαλλοντικού 
καθαρισμού, την καταγραφή και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. 

Στις 12 Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε, στην παραλία του Σχοινιά, ο κεντρικός καθαρισμός με την 
συμμετοχή 30 εργαζομένων του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 
και εθελοντών από τους δήμους μέλη. Οι εκπρόσωποι του Δικτύου «Μεσόγειος SOS» και οι τρεις 
υπεύθυνοι του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., για τη διεξαγωγή 
της κεντρικής αλλά και της τοπικής εκστρατείας (Μιχάλης Αναστασίου, Αλεξάνδρα Πετροπουλάκη, 
Σέβη Μαμούρη), αφού ενημέρωσαν τα 30 άτομα και τους εθελοντές τους για την εκστρατεία, διένειμαν 
σακούλες, γάντια και ενημερωτικά έντυπα τα οποία αφορούσαν στον καθαρισμό των ακτών αλλά και 
στη σημασία της ανακύκλωσης. Οι σακούλες απορριμμάτων χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες. Στη μία 
κατηγορία συγκεντρώνονταν τα ανακυκλώσιμα είδη, όπως γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό και ξύλο, 
ενώ στην άλλη τα λοιπά απορρίμματα που υπήρχαν. 

Οι δήμοι επομένως, μετά από την εκστρατεία αυτή ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για τον καθαρισμό που 
θα οργάνωναν σε τοπικό επίπεδο. 

Αρχικά, ο Δήμος Πόρου πραγματοποίησε καθαρισμό σε δύο παραλίες του νησιού στις 12 Ιουνίου μαζί 
με τους μαθητές των δύο Δημοτικών σχολείων. Εκεί τα σκουπίδια προέρχονταν από λουόμενους και 
διερχόμενους.

Ο Δήμος  Νέστορος Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Γυμνάσιο και το Λύκειο Χώρας οργάνωσε 
εκστρατεία με γενικό σύνθημα «Καθαρίστε τις Ακτές» στις 14 Μαϊου 2007. Η εκστρατεία 
πραγματοποιήθηκε στις παραλίες: Γλυφαδάκι, Λιμανάκι και Πετροχώρι των Δημοτικών Διαμερισμάτων 
Ρωμανού-Πετροωρίου με μεγάλη επιτυχία, καθώς οι εθελοντές ξεπέρασαν τους 150. Συμμετείχαν 
Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλοι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου και του Λυκείου 
Χώρας, καθώς και πολλοί εθελοντές. Επίσης, συμμετείχε και το Δημοτικό Ιατρείο Χώρας που ανέλαβε 
τη νοσηλευτική κάλυψη των μαθητών και εθελοντών της δράσης.

Στο Δήμο Μελισσίων πραγματοποιήθηκε εκστρατεία καθαρισμού στο πευκοδάσος της Ζωοδόχου 
Πηγής, στις 11 Ιουνίου 2007. Ως εθελοντές συμμετείχαν δύο τμήματα του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Μελισσίων της Έ τάξης, και το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπό την επίβλεψη του Αντιδημάρχου 
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Χρυσικού, της Αντιδημάρχου Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας με την περιβαλλοντική οργάνωση 
«Μεσόγειος SOS», ο Δήμος Αργυρούπολης προέβη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων 
εθελοντικού καθαρισμού τμήματος του Υμηττού. Το βουνό, επανειλημμένως στο παρελθόν, έχει 
απειληθεί από πυρκαγιές και έχει μολυνθεί από εστίες σκουπιδιών όλων των ειδών. Το πεδίο δράσης 
του εθελοντικού καθαρισμού συμπεριέλαβε τη δασώδη έκταση που οροθετείται από το μικρό άλσος 
που βρίσκεται πίσω από το Πέτρινο Θέατρο Αργυρούπολης, ως και τους πρόποδες. Την περιοχή αυτή 
επισκέπτονται καθημερινά, μαθητές από τα γειτονικά σχολεία αλλά και πολίτες όλων των ηλικιών, 
αφού ενδείκνυται για περιπάτους και αθλητικές δραστηριότητες. Η εθελοντική δράση καθαρισμού του 
Υμηττού υλοποιήθηκε επιτυχώς στις 14 Ιουνίου 2007, από ομάδα εθελοντών. 
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Στις 12 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας . Στον καθαρισμό συμμετείχαν τα 9 Δημοτικά 
Σχολεία της Ν. Φιλαδέλφειας και το Δημοτικό Σχολείο της Σχολής Χατζηβέη. Οι περίπου 250 μαθητές 
συνοδεύονταν από τους δασκάλους τους και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και 
διευθυντή του 7ου Δημοτικού Σχολείου, κ. Μανώλη Φουλεδάκη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο 
Δήμαρχος της Ν. Φιλαδέλφειας, ο Γραμματέας του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, κ. Ντίνος Λάσκαρης. Ο κ. Λάσκαρης, αναφέρθηκε στην ιστορία του Κηφισού, ενώ 
ακολούθησε μια μικρή ξενάγηση και συζήτηση για το υδραγωγείο του Κηφισού. 

Τα παιδιά, που όλα φορούσαν λευκά μπλουζάκια με το σύνθημα, «Σώστε τον Κηφισό», είχαν ετοιμάσει 
μικρά θεατρικά σκετς και τραγούδια, μίλησαν για τον Κηφισό και ζωγράφισαν θέματα που αφορούσαν 
στο περιβάλλον.

Ο Δήμος Πετρούπολης οργάνωσε σε τοπικό επίπεδο, καθαρισμό στις 10 Ιουνίου 2007, στο Άλσος 
επί της οδού Ολυμπίας, περιμετρικά του Θεάτρου Πέτρας. Στο δήμο Πετρούπολης ήδη εφαρμόζεται 
πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμμάτων με τοποθέτηση πληθώρας μπλε κάδων.  

Στο Δήμο Βύρωνα, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση καθαρισμού στο δάσος Κουταλά την Κυριακή 10 
Ιουνίου 2007. Συνδιοργανωτής της εκδήλωσης ήταν ο Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού 
και συμμετείχαν η οργάνωση ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S., το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, η Ομάδα Άμεσης 
Επέμβασης του Δήμου, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Βύρωνα 
και η Επιτροπή του Δήμου Βύρωνα για την προστασία των αδέσποτων ζώων. Χορηγός επικοινωνίας ήταν 
ο ραδιοφωνικός σταθμός Άνω Λιοσίων ΞΕΝΙΟΣ FM94,3. Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και εκεί 
παραβρέθηκαν, ο Δήμαρχος Βύρωνα και πρόεδρος του Σ.Π.Α.Υ., κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αντιδήμαρχος 
Υγείας και Αθλητισμού και Γενικός Γραμματέας του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, κ. Χρήστος Γώγος, 
η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κα Πόπη Αλιφραγκή, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. 
Ευάγγελος Μακράκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Ζούμπος, η Πρόεδρος 
του Πνευματικού Κέντρου κα Πηνελόπη Δάφνη, η Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας, κα Μαρία Βιρίνη και 
η Τοπική Έφορος Προσκόπων Βύρωνα-Καισαριανής κα Βίκη Αμερικάνου.  

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας διοργάνωσε την 1η Ιουνίου 
2007, εκδήλωση στο 7° Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου με θέμα «Προστασία του Περιβάλλοντος». Στην 
εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν οι μαθητές των τελευταίων τάξεων, παρευρέθηκε εκπρόσωπος 
του Δικτύου «Μεσόγειος S.O.S.» η οποία ενημέρωσε τους μαθητές για τη σημασία της διατήρησης της 
περιβαλλοντικής ισορροπίας και για την σπουδαιότητα της προστασίας των ακτών και παράκτιων 
περιοχών. Την επόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στο Σχοινιά, όπου μαθητές και 
δάσκαλοι προχώρησαν σε συμβολικό καθαρισμό της παραλίας, εφαρμόζοντας στην πράξη αυτά που 
είχαν διδαχθεί.

Στις 9 και 10 Ιουνίου 2007, πραγματοποιήθηκε εθελοντικός καθαρισμός στο Δήμο Υδρούσας Ανδρου. 
Οι παραλίες που καθαρίστηκαν, ήταν η Χρυσή Άμμος-Δημοτικό Διαμέρισμα Γαυρίου, ο Άγιος Πέτρος-
Δημοτικό Διαμέρισμα Γαυρίου και ο Φελλός-Δημοτικό Διαμέρισμα Φελλού. Οι εθελοντές ήταν 
εργαζόμενοι και κάτοικοι του Δήμου Υδρούσας. 

Ο καθαρισμός στο Δήμο Ηλιούπολης υλοποιήθηκε στα μέσα του Ιουλίου του 2007 από εθελοντές-μέλη 
του συλλόγου της «Ιωνικής Πολιτιστικής Στέγης» και την επίβλεψη της Αντιδημάρχου Κοινωνικής 
Υποστήριξης Πρόνοιας και Μέριμνας κας Αργυρούς Πίκουλα, στο δάσος Υμηττού και συγκεκριμένα 
στον Προφήτη Ηλία. Σε αυτόν τον καθαρισμό, έγινε χρήση βενζινοκίνητων χορτοκοπτικών για το 
κόψιμο και την απομάκρυνση ξερών χόρτων. 

Ενεργή συμμετοχή, τόσο στην γενική εκστρατεία όσο και στην τοπική, είχε και ο Δήμος Νέας Ιωνίας. 
Στη γενική εκστρατεία, ο Δήμος με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, κάλεσε μαζικούς φορείς και 
εθελοντές για να συμμετάσχουν στον καθαρισμό στην παραλία του Σχοινιά. Σε τοπικό επίπεδο, ο 
δήμος Ν. Ιωνίας οργάνωσε καθαρισμό, στη Λεωφόρο Ηρακλείου από τις 9 έως τις 30 Ιουνίου 2007. Οι 
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Φορείς που συμμετείχαν ήταν η «Ένωση Παλαιών Προσκόπων», ο «Φυσιολατρικός Όμιλος Ν. Ιωνίας», 
το «1ο Σύστημα Προσκόπων Ν. Ιωνίας», η οργάνωση «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους», ο 
«Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Νέας Ιωνίας Αττικής» και ο «Σύλλογος Φίλων του Δάσους». 

Η συμμετοχή του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., μαζί με τους 
υπαλλήλους του που απασχολούνται στους δήμους-μέλη, σε όλη αυτή την περιβαλλοντική εκστρατεία, 
ήταν ενεργή και συνεχής. Το Δίκτυο, ενημέρωνε συνεχώς τους δήμους-μέλη και προωθούσε τα διάφορα 
μέτρα, για την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ, αξίζει σε όλους τους Δήμους-
μέλη, το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS», τους υπαλλήλους του ΔΔΥ καθώς και τους συναδέλφους, Μιχάλη 
Αναστασίου και Αλεξάνδρα Πετροπουλάκη, για την σημαντική προσπάθειά τους, να πετύχει ο αγώνας 
για την πρόληψη της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

3Ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.

Ο σημαντικός ρόλος που θα κληθεί να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Σύστημα Υγείας και η 
επικείμενη νομοθετική κατοχύρωση, ώστε η πρόληψη και η αγωγή υγείας να δοθεί στους Δήμους, ήταν 
το κεντρικό θέμα του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Απριλίου του 2007, στο Πολιτιστικό και 
Συνεδριακό Κέντρο “Δαΐς”, στο Μαρούσι. 

Εκεί, παραβρέθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των Δήμων-μελών του Διαδημοτικού Δικτύου, πολλοί 
Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και εκπρόσωποι δήμων που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον για την ένταξη τους στο Δίκτυο. Επίσης, έδωσαν το παρόν και οι εργαζόμενοι που έχουν 
προσληφθεί στο Διαδημοτικό Δίκτυο, μέσω του προγράμματος stage του ΟΑΕΔ.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξαν ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Δημήτρης Αβραμόπουλος, εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και ο Πρόεδρος του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος 
Πατούλης. Επίσημος προσκεκλημένος του Συνεδρίου ήταν ο Υφυπουργός Υγείας της Κίνας κ. Jiang 
Zuojun.

Χαιρετισμό απηύθυνε, ο κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, Υφυπουργός Απασχόλησης, ο κ. Χρήστος 
Πρωτόπαππας, Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β’ Αθήνας Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ σε 
θέματα Υγείας – Πρόνοιας, ο κ. Παναγιώτης Κοσιώνης, Αντιπρόεδρος Βουλής, Βουλευτής ΚΚΕ Αχαΐας, 
ο κ. Βασίλης Σωτηρόπουλος, Εκπρόσωπος ΕΝΑΕ, Νομάρχης Αργολίδας, ο κ. Γεώργιος Καστρινάκης, 
Αντινομάρχης Αθηνών και Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Νεφροπαθών, ο κ. Λάμπρος 
Μίχος, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΕΔΚΕ, η κ. Αλεξία Έβερτ, Αντιδήμαρχος 
Αθηναίων, ο κ. Δημήτρης Αδαμόπουλος, Υπεύθυνος Τμήματος Υγείας Συνασπισμού της Αριστεράς, 
των Κινημάτων & της Οικολογίας, Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ο κ. Ανδρέας Παπαμιχαήλ, 
Τομεάρχης Υγείας Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Αντιπρόεδρος Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και ο κ. Γεώργιος Παππούς, Διευθύνων Σύμβουλος Ερευνητικού 
Κέντρου Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ).

Ο Υπουργός Υγείας κ. Αβραμόπουλος στην ομιλία του μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής: «’Η διοργάνωση 
αυτού του Συνεδρίου ήταν μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και 
σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα το οποίο πρόκειται να στηρίξει έμπρακτα και ουσιαστικά η Πολιτεία. 
Σε λίγο καιρό από τώρα κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
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όπου ξεχωριστός θα είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο ρόλος των Δήμων είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικός στον τομέα της παροχής των ιατρικών υπηρεσιών και της κοινωνικής φροντίδας. Παράλληλα 
δρομολογείται η λειτουργική διασύνδεση των ιατρείων του ΙΚΑ με τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου. 
Στη χώρα μας παρατηρείται το οξύμωρο σχήμα, ο τομέας της υγείας να έχει δύο διαφορετικούς φορείς το 
Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Απασχόλησης. Αυτό υπάρχει, η πολιτική βούληση ν’ αλλάξει».

Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δήμαρχος Αμαρουσίου 
κ. Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει λόγο και ρόλο σε όλα τα ζητήματα που 
άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς βρίσκεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον σε 
επαφή με τον πολίτη και τα καθημερινά του προβλήματα. Ήρθε η ώρα για την προώθηση μιας σειράς 
ριζοσπαστικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων με τη δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου και 
με τον κατάλληλο οικονομικό σχεδιασμό, ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Σύστημα Υγείας στο 
οποίο θα προέχει η προστασία της υγείας και όχι η διαχείριση της ασθένειας», επισήμανε ο Πρόεδρος του 
ΔΔΥ».

Σχετικά με το σημαντικό έργο το οποίο μπορεί να προσφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας, ο κ. Πατούλης τόνισε ότι η δράση της μπορεί να επεκταθεί στους παρακάτω τομείς :

• την καταπολέμηση και την προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της 
αρρώστιας,

• την άσκηση προληπτικής ιατρικής και την υγειονομική διαφώτιση του πληθυσμού,

• την ιατρο-κοινωνική και επιδημιολογική έρευνα,

• την ιατρική της εργασίας,

• την παροχή υπηρεσιών προσχολικής και σχολικής υγιεινής,

• την ενημέρωση του κοινού σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς επίσης και για 
ασθένειες που απειλούν την ανθρωπότητα,

• τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος,

• την αγωγή υγείας

• την παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας,

• την αγωγή στοματικής υγιεινής.

Στην ανάγκη να οργανωθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, καθώς και στο σημαντικό ρόλο που 
μπορεί να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Απασχόλησης κ. Γεράσιμος 
Γιακουμάτος.

Ο Υφυπουργός Υγείας της Κίνας κ. Jiang Zuojun εξήρε την πρωτοβουλία για την διοργάνωση του 
Συνεδρίου και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τις εργασίες και το περιεχόμενο του.

Το Συνέδριο, το οποίο είναι το τρίτο κατά σειρά που διοργανώνει το Διαδημοτικό Δίκτυο και κατά 
γενική ομολογία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, παρακολούθησαν μεταξύ των άλλων δεκάδες Δήμαρχοι, 
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Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι από τους Δήμους μέλη του Δικτύου, αλλά και από άλλους 
Δήμους της Ελλάδας και της Κύπρου. Μάλιστα έγιναν πολλές νέες αιτήσεις, για εντάξεις στο 
Διαδημοτικό Δίκτυο, από Δήμους διαφόρων περιοχών της χώρας.

Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου έκλεισε με διάλεξη του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος 
Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ Γιώργου Μαργετίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στο Κοινοτικό 
Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημόσια Υγεία 2008 -2013.

Σύμφωνα με τον κ. Μαργετίδη, ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 365 εκατομμύρια ευρώ και 
οι προτεραιότητες του είναι οι εξής:

• Δράσεις επί των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία (κάπνισμα, αλκοόλ, διατροφή)

• Προώθηση της υγιούς και ενεργούς γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού

• Άμβλυνση των ανισοτήτων

• Διασυνοριακή κινητικότητα ασθενών και επαγγελματιών υγείας εντός της Ε.Ε

• Δράσεις για την ενίσχυση ικανότητας επιτυχούς αντιμετώπισης απειλών κατά της δημόσιας 
υγείας.

• Ασφάλεια των ασθενών

• Πρόληψη τραυματισμών και ατυχημάτων

• Εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας αναφορικά με προϊόντα βιολογικής προέλευσης (ιστοί, 
αίμα, κύτταρα)

• Πληροφορίες και δείκτες για την κατάσταση υγείας στην Ε.Ε

• Συνεργασία μεταξύ συστημάτων υγείας

• Υποστήριξη συγκεκριμένων πληθυσμιακών κατηγοριών, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά.

• Ψυχική υγεία.

Σημαντικές επιστημονικές μελέτες παρουσιάστηκαν την δεύτερη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου, 
κατά την οποία οργανώθηκαν έξι στρογγυλά τραπέζια με τα εξής θέματα:

«Το Περιβάλλον ως Παράγων Πρόληψης»,

«Σχεδιασμός πολιτικής για την Πρόληψη»,

«Προληπτική Ιατρική»,

«Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Πρόληψη»,

«Οικονομική Διαχείριση και Ποιότητα Ζωής»,

«Συλλογικοί Φορείς Πολιτών και Πρόληψη».
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Ομιλητές ήταν η κ. Αθηνά Μουρμούρη, Εθνική Εκπρόσωπος στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και 
Περιβάλλοντος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Β΄ Αθήνας, 
Υπεύθυνος Τμήματος ΠΕΧΩΔΕ, ο κ. Έκτορας Νασιώκας, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομού Λάρισας, ο κ. 
Αλέξανδρος Τομαράς, Παιδίατρος, Μέλος Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας της Κεντρικής Επιτροπής 
ΚΚΕ, ο κ. Aθανάσιος Λεβέντης, Βουλευτής ΣΥΝ Αττικής, ο κ. Άρης Σισσούρας, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Πάτρας, Γενικός Διευθυντής Εθνικού Δικτύου “Υγιείς Πόλεις”, ο κ. Γεράσιμος Αράπης, 
Καθηγητής Οικοτοξικολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος Συμβουλίου Φυσικού 
Περιβάλλοντος Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η κ. 
Ελένη Γαζή, Πρόεδρος ΠΕΕΠ (Πρόγραμμα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον), ο κ. Διονύσιος 
Γιαννακόπουλος, Υποδιευθυντής Κλάδου Ζωής ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, ο κ. Αριστοτέλης Ευτυχιάδης, 
Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ο κ. Ιωάννης Ζήσης, Μέλος 7μελούς Γραμματείας 
Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, ο κ. Ανδρέας Κόρας, Λέκτορας Ανωτάτης Σχολής 
Ικάρων, η κα Ευτυχία Μαύρου, Περιβαλλοντολόγος, Μέλος του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ο κ. 
Χρήστος Λιονής, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής 
Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κ. Αντώνιος Κεραμόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Επιστημονικός 
Υπεύθυνος Κέντρου Μαστού ΙΑΣΩ, ο κ. Ιωάννης Κιουμής, Λέκτορας Πνευμονολογίας, Υπεύθυνος 
Μονάδας Αναπνευστικών Λοιμώξεων, Πνευμονολογικής Κλινικής, ο κ. Αλέξανδρος Μορτάκης, 
Μαιευτήρ, Γυναικολόγος, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Ιωάννης Δατσέρης, Χειρουργός 
Οφθαλμίατρος, ο κ. Χρίστος Γώγος, Αντιδήμαρχος Βύρωνα, ο κ. Στέφανος Βλάχος, Δήμαρχος 
Πετρούπολης, ο κ. Ανδρέας Κονδύλης, Αντιδήμαρχος Αλίμου, ο κ. Ιωάννης Λαδόπουλος, Αντιδήμαρχος 
Χαλανδρίου, ο κ. Μιχαήλ Γαβράς, Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγ. Παρασκευής, η κα Νέλλη 
Λάβδα, Αντιδήμαρχος Ψυχικού, ο κ. Αναστάσιος Παγώνης, Γενικός Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής, 
ο κ. Αθανάσιος Παπαμίχος, Πρόεδρος Ανώνυμης Εταιρίας Μονάδων Υγείας, ο κ. Μανώλης Βελονάκης, 
Καθηγητής Πρόληψης και Υγιεινής Περιβάλλοντος, Νοσηλευτικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, η κα 
Μαίρη Γείτονα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο 
κ. Γεώργιος Ρωμανιάς, Επιστημονικός Σύμβουλος ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, ο κ. Πρόδρομος-Μερκούρης 
Μποδοσάκης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Γενικής Ιατρικής, η κα Ευαγγελία Χαλβατζά, Κοινωνική 
Λειτουργός, Κοινωνική Επιθεωρήτρια του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, 
Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, η κα Βασιλική Μπουκουβάλα, Κλινικός 
Ψυχολόγος, Γενική Γραμματέας Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, ο κ. Μιχαήλ Αγγέλου, Οφθαλμίατρος, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ιατρικής Εκπαίδευσης ΙΚΑ και ο κ. Πέτρος Κασαρτζιάν, Πρόεδρος 
Mediteranean Forum for Health.

Τις εργασίες του Συνεδρίου έκλεισε μια πολυσήμαντη ομιλία του Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας 
κ. Ιωάννη Κυριόπουλου. Όπως ανέφερε ο Καθηγητής «η προληπτική ιατρική έχει τεθεί σε υψηλή 
προτεραιότητα στις πολιτικές υγείας στις βιομηχανικές χώρες επειδή συνδέεται με τους μείζονες 
παράγοντες κινδύνου για την υγεία οι οποίοι επιδρούν στις κύριες αιτίες νοσηρότητας και πρόωρης 
θνησιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό τα προγράμματα και οι προληπτικές παρεμβάσεις εξετάζονται ως προς το 
κόστος και την αποτελεσματικότητα. Υπό το πρίσμα αυτό η προληπτική ιατρική συνιστά ζήτημα πολιτικής 
υγείας και κουλτούρας για την υγεία ανεξαρτήτως της οικονομικής αξιολόγησης».

Όπως επισήμανε ο κ. Κυριόπουλος, η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία στη χώρα μας ξεπερνά τα 10 δις. 
ευρώ το χρόνο, από τα οποία το 70% είναι δαπάνη για ιατρική περίθαλψη και αμοιβές γιατρών. Κάθε 
Έλληνας πληρώνει από την τσέπη του ετησίως 1.100 ευρώ, από τα οποία τα 350 ευρώ ξοδεύονται για 
υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
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Συμπεράσματα Συνεδρίου:

• Σε 10 δις ευρώ το χρόνο ανέρχεται η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία στη χώρα μας. 

• Διακόσιες πενήντα χιλιάδες Έλληνες πιθανώς να αντιμετωπίσουν καταστροφικές δαπάνες 
για την αποκατάσταση της υγείας τους.

• Η έλλειψη πρόληψης και αγωγής υγείας στοιχίζει και υποβαθμίζει την υγεία του Έλληνα 
πολίτη.

Οι εργασίες του συνεδρίου έκλεισαν με πολύ μεγάλη επιτυχία αφού το παρακολούθησαν πάνω από 
χίλια άτομα. Το ραντεβού της επίσημης αυτής συνάντησης ανανεώθηκε για τον Απρίλιο του 2008 στο 
Δήμο Αργυρούπολης.

Για την διεξαγωγή του Συνεδρίου εργάστηκαν η κεντρική μονάδα του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. με έδρα το Μαρούσι, η εταιρία Euroline Congress και το τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αμαρουσίου.

Ευχαριστούμε θερμά τις χορηγούς εταιρίες VODAFONE, Βιανέξ MSD, GlaxoSmith Kline, KITE 
Ελλάς, ΙΑΣΩ General, Bayer HealthCare, Coloplast, Εθνική Ασφαλιστική, Kleva, Phizer, Ασπίς 
Πρόνοια, AstraZeneca, Elpen, Ims, Hartmann, Roche, Lilly, SOS Ιατροί, καθώς και τις χορηγούς 
επικοινωνίας Medweek και Medical Day για την ευγενική χορηγία τους.

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα

Αρχικός και βασικός σκοπός της δημιουργίας του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., ήταν η ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης υγείας, στο πλαίσιο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιούνται πολλά προγράμματα πρόληψης υγείας στους 
Δήμους-μέλη του. Ωστόσο, πολλά από τα μέλη βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου 
υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένα νοσοκομεία. Τα Δημοτικά και τα Αγροτικά Ιατρεία αυτών των Δήμων 
δεν επαρκούν και πολλές φορές το προσωπικό τους δεν είναι εξειδικευμένο. Έτσι, εδώ και πολλά χρόνια, 
οι κάτοικοι των περιοχών αυτών αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες που σχετίζονται με θέματα υγείας.

Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός προγράμματος πρόληψης υγείας για αυτούς τους 
απομακρυσμένους Δήμους-μέλη. Σε λίγους μήνες από τώρα θα λειτουργήσει ένα Πρόγραμμα 
υπηρεσιών «τηλεμετρίας ιατρικών παραμέτρων» σε ομάδες πληθυσμού, οι οποίες βρίσκονται κυρίως 
σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το πρόγραμμα βασίζεται στην τεχνολογία της κινητής 
τηλεφωνίας και στη χρήση τηλεϊατρικών συσκευών, παρέχοντας έτσι στο επιστημονικό προσωπικό των 
ιατρείων πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις. 

Η επιλογή των Δήμων, που θα συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, έγινε ύστερα από καταγραφή 
στοιχείων που τους αφορούν. Αρχικά, δόθηκε προτεραιότητα στους απομακρυσμένους Δήμους-μέλη, 
οι οποίοι το καλοκαίρι του 2007 επλήγησαν από τις φωτιές. Στη συνέχεια, έγινε καταγραφή των 
Δημοτικών και των Αγροτικών Ιατρείων όλων των απομακρυσμένων δήμων-μελών και του προσωπικού 
που τα στελεχώνει. Παράλληλα, σημειώθηκε ο αριθμός των ατόμων που κατά μέσο όρο, επισκέπτονται 
τα Ιατρεία αυτά. Τέλος, λήφθηκε υπόψη η χιλιομετρική απόσταση των Δήμων αυτών από τα κοντινά 
τους Νοσοκομεία. 
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Οι Δήμοι-μέλη του ΔΔΥ & Κ.Α Ο.Τ.Α. που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα είναι οι Δήμοι: Ν. 
Σιδηροχωρίου (Ροδόπης), Μακεδονίδος (Ημαθίας), Κορμίστας (Σερρών), Παλλήνης (Αττικής), Πόρου 
(Αττικής), Αλυζίας (Αιτωλ/νίας), Παράβολας (Αιτωλ/νας), Θεραπνών (Λακωνίας), Λάμπειας (Ηλείας), 
Υδρούσας (Άνδρου), Παλικής (Κεφαλλονιάς), Καλλονής (Λέσβου), Νίσυρου (Δωδεκανήσων), Τήλου 
(Δωδεκανήσων), Άνω Πωγωνίου (Ιωαννίνων), Αλυκών (Ζακύνθου), Ταμυνέων (Ευβοίας).

Τα περιφερειακά ιατρεία θα εξοπλιστούν με συσκευές καταγραφής ιατρικών εξετάσεων (καρδιογράφο, 
σπιρόμετρο, οξύμετρο, πιεσόμετρο, γλυκοζόμετρο) και με ένα φορητό υπολογιστή (PDA). Οι 
συσκευές αυτές επιτρέπουν την εξέταση του ασθενή, για παράδειγμα την πραγματοποίηση ενός 
καρδιογραφήματος, και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο καρδιολόγο σε Κεντρικό Νοσοκομείο, ο 
οποίος θα λάβει τις εξετάσεις και θα αποστείλει τη διάγνωσή του με τον ίδιο τρόπο.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος είναι πολλαπλά για τους ασθενείς και τους γιατρούς. 
Στους μεν ασθενείς, δίνεται η δυνατότητα προληπτικής ιατρικής, ενώ καταργούνται οι γεωγραφικοί 
περιορισμοί και ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, μέσω της άμεσης πρόσβασης σε 
εξειδικευμένο προσωπικό. Στους γιατρούς δίνεται η δυνατότητα για καλύτερη διαχείριση των ασθενών, 
αφού μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας στην περιφέρεια, ενώ δίνεται και στους 
ίδιους η δυνατότητα επικοινωνίας και υποστήριξης από εξειδικευμένους συναδέλφους τους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την πολύτιμη αρωγή της Vodafone και την τεχνική υποστήριξη 
της εταιρίας Vidavo, ενώ το Ιατρικό Αθηνών θα συμμετέχει ως το κεντρικό νοσοκομείο του 
προγράμματος.
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Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Αττικής 

“Ως Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου και Ιατρός 
Παθολόγος δεν μπορώ παρά να συγχαρώ την 
πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας. Οι δραστηριότητες του Δικτύου 
είναι πολύ σημαντικές λόγω της πολυπλοκότητας 
της λειτουργίας των Δομών Υγείας που καλύπτουν 
ιατρικές, κοινωνικές και ψυχολογικές υπηρεσίες. 
Ο τομέας της πρόληψης της υγείας μέσω των ΟΤΑ 
οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
δημοτών, κάτι για το οποίο όλοι οι Δήμοι καθημερινώς 
αγωνιζόμαστε.
Είμαι πεπεισμένος πως η συνέχεια που αναμένεται να 
φέρει νέες συνεργασίες με δημόσιους οργανισμούς και 
ιδιωτικούς φορείς σε θέματα πρόληψης θα έχει ακόμα 
καλύτερα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι κοντά να 
υπηρετήσουμε αυτό το θεσμό για το συμφέρον των 
δημοτών μας”.

Νικόλαος Λαζαρόπουλος

Δήμαρχος Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας

Εκτιμώντας ότι η πρόληψη είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας στην εξασφάλιση της καλής υγείας του 
πληθυσμού η οποία έχει σαν αποτέλεσμα και την 
εξοικονόμηση πόρων και μέσων, ο Δήμαρχος Αγίων 
Θεοδώρων Κορινθίας χαιρετίζει την προσπάθεια 
που έχει ξεκινήσει το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ και συμμετέχει 
σ’ αυτήν.
Με την πραγματοποίηση ειδικών σεμιναρίων, την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την ανάπτυξη ειδικών 
προγραμμάτων στον τομέα της πρόληψης, που 
θα γίνουν σε συνεργασία και με συντονισμό του 
Διαδημοτικού Δικτύου, θα βάλουμε και εμείς ένα 
λιθαράκι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
συμπολιτών μας.

Γιώργος Θ. Σόφιας
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Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Αττικής

Ως Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, συμμετέχουμε 
στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αγωνιζόμαστε στην κοινή 
προσπάθεια των Δήμων, που θα έχει σαν αποτέλεσμα 
τη δυνατότητα μας να εφαρμόζουμε προγράμματα 
προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας στους 
δημότες. 
Πιστεύουμε ανεπιφύλακτα ότι οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι οι κατ’ εξοχήν 
φορείς της εφαρμογής των πιο πάνω προγραμμάτων. 
Ο δημότης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
συμβιβαστεί με την ιδέα της προληπτικής Ιατρικής 
και της αγωγής Υγείας και ο Δήμαρχος του θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σ’ αυτήν την 
ανάγκη. 

Βασίλειος Γιαννακόπουλος

Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων  Αττικής

Σε μία εποχή όπου τα προβλήματα σε ζητήματα 
υγείας είναι αυξημένα, προτεραιότητα του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων είναι να βρίσκεται κοντά 
στους πολίτες του και τις ανάγκες του. Θεωρούμε 
σημαντική την συνεργασία μας με το Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 
ώστε να διευρύνονται οι γνώσεις μας, να ενώνονται 
οι δυνάμεις μας και να δημιουργούμε μέσα στην πόλη 
μας, ισχυρό υποστηρικτικό δίκτυο που να παρέχει 
υπηρεσίες πρόληψης, με κύριο στόχο την φροντίδα 
των συμπολιτών μας.
Στα πλαίσια της αγωγής υγείας που επιδιώκει να 
εφαρμόσει η νέα Δημοτική Αρχή, αποφάσισε σύσσωμη 
ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετέχει σε τέτοια 
Δίκτυα Δομών Υγείας, και να συνεργάζεται με φορείς 
και υπηρεσίες που έχουν σα στόχο την υιοθέτηση 
σύγχρονων μεθόδων προσέγγισης και αντιμετώπισης 
προβλημάτων.
Αποσκοπούμε στην μεγάλη εισροή προγραμμάτων 
Υγείας, στην ανάληψη ολοκληρωμένων δράσεων στο 
Δήμο μας, ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλει 
σημαντικά σε θεμελιώδη ζητήματα ζωής.
Στο Δήμο λειτουργούν ως Κοινωνικές Υπηρεσίες 
μεταξύ άλλων: Κοινωνική Μέριμνα & Βοήθεια στο 
Σπίτι, Δίκτυα Συνεργασίας με Κοινωνικούς Φορείς 
και Υπηρεσίες,  Γραφείο Υποστήριξης για Άτομα με 
Αναπηρία, Γραφείο Εθελοντισμού & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Προγράμματα Σχολικής Υγιεινής και 
Προληπτικής Ιατρικής. 

Νικόλαος Σαράντης
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Δήμαρχος Αιγάλεω Αττικής

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω με την Κοινωνική Υπηρεσία, 
τα ΚΑΠΗ, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, το 
Συμβουλευτικό Κέντρο και τα Δημοτικά Ιατρεία αλλά 
και την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου 
(Δ.Ε.Α.Δ.Α.) και με το πρόγραμμα  « Βοήθεια στο 
Σπίτι » παρέχει προς τους δημότες και τους κατοίκους 
του Αιγάλεω ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών.
Με σκοπό την επέκταση και την αναβάθμιση 
των υπηρεσιών αυτών ο Δήμαρχος αποφάσισε τη 
συμμετοχή του στο « Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Ο.Τ.Α. » ενώ μάλιστα 
ο αρμόδιος  για το Διαδημοτικό Δίκτυο  υπάλληλος 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στα Δημοτικά Ιατρεία.
Η επιτυχημένη εκδήλωση και η Επιστημονική Ομιλία 
για το Κάπνισμα και τις Νεότερες Θεραπευτικές 
Παρεμβάσεις που οργανώθηκε από το Δίκτυο και 
έγινε πρόσφατα, μέσα στον Νοέμβριο, στην Αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω αποτελεί μία 
χειροπιαστή απόδειξη για την αποδοτική συνεργασία 
του Δήμου με το Διαδημοτικό Δίκτυο και για τα 
επωφελή αποτελέσματα της συνεργασίας για τις 
κοινωνικές δράσεις προς του δημότες και τους 
κατοίκους όχι μόνο του Αιγάλεω και των άλλων 
Δήμων που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Δημήτριος Καλογερόπουλος

Δήμαρχος Αλίμου Αττικής

Με μεγάλη χαρά συμμετέχουμε, ως Δήμαρχος Αλίμου, 
στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. Θεωρούμε αυτή την 
πρωτοβουλία πρωτοποριακή και άκρως χρήσιμη για 
τους πολίτες, τους οποίους πρέπει να στηρίζουμε σε 
κάθε τους ανάγκη.
Εδώ και ένα έτος περίπου, που αναλάβαμε την 
διοίκηση του Δήμου, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια 
ώστε να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, σε κάθε 
τους ανάγκη, σε κάθε τους πρόβλημα. Σαν γιατρός, 
γνωρίζω πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες στον κρίσιμο 
τομέα της υγείας και πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα 
της πρόληψης.
Μαζί λοιπόν, με τους υπόλοιπους Δήμους που 
συμμετέχουν στο Δίκτυο, είμαστε έτοιμοι να 
προσπαθήσουμε για να σχεδιάσουμε και να 
εφαρμόσουμε κοινές πολιτικές δράσης, στον 
νευραλγικό τομέα της υγείας αλλά και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Θεωρούμε ότι η κοινή προσπάθεια στη 
δημιουργία Ενιαίου πλαισίου λειτουργίας δομών 
υγείας είναι επωφελέστερη και αποτελεσματικότερη.
Στο Δήμο λειτουργούν ως Κοινωνικές Υπηρεσίες: 
Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης στην οποία 
ανήκουν τα Δημοτικά Ιατρεία,  δύο ΚΑΠΗ,  δύο 
Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, 
Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική 
Μέριμνα», Τράπεζα Αίματος και Κέντρο Πρόληψης.  

Αθανάσιος Ορφανός
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Δήμαρχος Αλυζίας Αιτωλ/νίας

Είναι ευλογημένος ο τόπος μας. Πατάμε στα χώματα 
της Αρχαίας Αλυζίας, μιας πόλης που ήκμασε κατά 
τους κλασσικούς χρόνους.
Συνδυάζει τις μαγευτικές παραλίες του Ιονίου, και 
τις περήφανες βουνοκορφές των Ακαρνανικών. Οι 
απέραντες ελαιώνες και αμπελώνες, μας χαρίζουν τα 
δώρα του Θεού, το λάδι και το κρασί. Στόχος μας να 
φανούμε αντάξιοι στις φυσικές ομορφιές του τόπου 
μας, στα φυσικά του πλεονεκτήματα. Επιθυμούμε 
να αναπτύξουμε τον τόπο μας σε αρμονία με τη 
φύση μας, με σεβασμό στην ιστορία μας. Αυτό θα 
γίνει με την αλήθεια οδηγό, με τη συμμετοχή, με τον 
εθελοντισμό και την αγάπη του δημότη. Πεποίθησή 
μας είναι ότι τίποτε δεν είναι ωραίο και διαρκές αν δεν 
έχει μέσα του τη φλόγα και το δόσιμο του δημότη. Σ’ 
αυτόν το δημότη ταιριάζει η ασφάλεια και η σιγουριά. 
Και  κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί μόνο με την ενημέρωση, 
την πρόληψη πρώτα και μετά την αντιμετώπιση. Με 
βάση αυτό το σκεπτικό το Δ.Σ. Αλυζίας  με ομόφωνη 
απόφασή του ενέταξε το Δήμο στο Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 
Ευελπιστούμε μέσα από το Δίκτυο στην διοργάνωση 
εκδηλώσεων πρόληψης και ενημέρωσης, στην 
ευαισθητοποίηση των δημοτών, στον σχεδιασμό 
άμυνας και αντιμετώπισης σοβαρών ασθενειών. 
Το πνευματικό Κέντρο Μύτικα Δήμου Αλυζίας, ο 
πολιτιστικός σύλλογος Κανδήλας, ο Αθλητικός 
Σύλλογος, το τμήμα Αιμοδοσίας, το πρόγραμμα  
«Βοήθεια στο Σπίτι», οι Σχολικές Επιτροπές των 
Σχολείων του Δήμου μας. Ο Δήμαρχος, θα σταθεί  
αρωγός στην προσπάθεια για μια αποτελεσματική 
άμυνα απέναντι σε ‘ιούς’ κάθε λογής που απειλούν το 
σώμα, την ψυχή και το πνεύμα των συνδημοτών μας. 

Δημήτριος Τριποτσέρης

Δήμαρχος Άμφισσας Φωκίδος

Με τη βεβαιότητα ότι η νεοϊδρυθείσα Αστική 
Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας θα αποτελέσει  
το συνδετικό κρίκο μεταξύ των  Δήμων-Μελών  της 
και ένα ευέλικτο και εύχρηστο δίαυλο επικοινωνίας, 
γνώσεων, εμπειριών τεχνολογίας κ.λ.π. στον 
ευαίσθητο τομέα της Υγείας με ομόφωνη απόφαση 
του ΔΣ ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση και γίναμε 
μέλη της.
Ως Δήμαρχος της πόλης είμαι πεπεισμένος ότι 
η Εταιρία θα καλύψει τα κενά που ενδεχομένως 
υπάρχουν στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης στα πλαίσια του Δήμου μας και ότι η 
λειτουργία της θα έχει ευεργετική επίδραση στον 
τομέα της πρόληψης κυρίως για τους Δημότες μας με 
απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
τους και την ανακούφιση των ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων. Άλλωστε η υγεία, ως το πολυτιμότερο 
αγαθό, θα πρέπει να τυγχάνει της μεγαλύτερης 
φροντίδας των εκάστοτε Δημοτικών Αρχόντων. Με 
την λογική και την αντίληψη ότι η πρόληψη είναι 
η αποτελεσματικότερη θεραπεία αποφασίσαμε την 
συμμετοχή μας στο Διαδημοτικό Δίκτυο, ελπίζοντας 
ότι η συνεργασία μας θα βοηθήσει να αναπτύξουμε 
αποτελεσματικότερες πολιτικές δράσεις στον τομέα 
αυτό, προς όφελος των συμπολιτών μας. Στοχεύουμε 
στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων επιστημονικού 
περιεχομένου σχετικά με την προληπτική υγιεινή, 
στην διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων με θέματα 
ιατρικά καθώς και παρουσίασης των τεχνολογικών 
εξελίξεων στο χώρο της Ιατρικής και στη δημιουργία 
νέων και πιθανή αναβάθμιση υπαρχουσών δομών 
υγείας και κοινωνικής μέριμνας, στα πλαίσια του 
Δήμου μας. Στο Δήμο λειτουργούν ως Κοινωνικές 
Υπηρεσίες το  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και 
ΚΑΠΗ.

Ασημάκης Ασημακόπουλος
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Δήμαρχος  Αναβύσσου Αττικής

Ως Δήμαρχος του Δήμου Αναβύσσου έχω την 
υποχρέωση να συμβάλλω με τον καλύτερο τρόπο 
στην σωστότερη λειτουργία του Δ.Δ.Υ και Κ.Α.
Στόχος μας είναι να γίνει ο Δήμος μας πρότυπο στην 
ευρύτερη περιοχή πρωταγωνιστώντας στις σύγχρονες 
εξελίξεις.
Για εμάς ο τομέας της Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης είναι σημαντικός γι’ αυτό και 
επιδιώκουμε συνεργασία με μεγάλους φορείς.
Χρειαζόμαστε πρωτοβουλία και προτάσεις για δράση 
ώστε να οδηγήσουμε τον Δήμο μας εκεί που του 
αξίζει.
Οι λόγοι συμμετοχής μας στο Δίκτυο είναι διότι 
θεωρούμε την πρόληψη και ενημέρωση των δημοτών 
μας την πιο αποτελεσματική και έγκυρη «θεραπεία 
», γι’ αυτό και εκδηλώσαμε το ενδιαφέρον μας. Η 
συνεργασία με μεγαλύτερους Δήμους με υποδομές 
και σχεδιασμό θα μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε 
δράση προς όφελος των δημοτών μας.
Ο στόχος μας είναι η πρόληψη και προς αυτήν την 
κατεύθυνση θα θέλαμε την οργάνωση εκδηλώσεων 
επιστημονικού ενδιαφέροντος και την διεξαγωγή 
ημερίδων για ενημέρωση των δημοτών μας σε ιατρικά 
θέματα.
Στο Δήμο μας λειτουργεί γραφείο Κοινωνικής 
Πολιτικής με το αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι ».
Κύριε Δήμαρχε, είμαστε συμπαραστάτες
σ ‘ αυτήν σας την προσπάθεια.

Σάββας Γκεραλής

Δήμαρχος Αργυρούπολης Αττικής

Ο Δήμαρχος Αργυρούπολης είναι από τα ιδρυτικά 
μέλη του Δ.Δ.Υ. και συμμετείχε σε όλες τις φάσεις της 
δημιουργίας του δικτύου και ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
κατέχοντας τη θέση του ειδικού γραμματέα.  
Αρχικός μας στόχος ήταν η ανταλλαγή εμπειριών 
& τεχνογνωσίας ανάμεσα στους Δήμους- μέλη, η 
διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και στη συνέχεια η 
υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση των 
δομών υγείας- πρόνοιας του Δήμου. Το Δ.Δ.Υ. ενίσχυσε 
τις προσδοκίες μας δίνοντας μας τις  δυνατότητες να 
εμπλουτίσουμε τις δομές πρόληψης του Δήμου μας 
με εξειδικευμένο προσωπικό, να κοινοποιήσουμε το 
έργο και τις δράσεις μας στο επιστημονικό περιοδικό 
«Δήμων Υγεία», να φιλοξενήσουμε στον Δήμο μας το 
ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο του Δ.Δ.Υ. τον Απρίλιο 
του 2008, να συμμετάσχουμε με εκπρόσωπό μας στην 
αποστολή του Δ.Δ.Υ. στις πυρόπληκτες περιοχές 
της Πελοποννήσου, καταγράφοντας την εμπειρία 
μας, να οργανώνουμε ημερίδες και επιστημονικές 
ομιλίες, αφού το Δ.Δ.Υ. εξασφαλίζει ανάλογες 
χορηγίες με το ελάχιστο κόστος για τον Δήμο μας 
και να συμμετάσχουμε σε προτάσεις για αξιοποίηση 
κοινοτικών κονδυλίων που αφορούν δράσεις σχετικές 
με την πρόληψη, λαμβάνοντας ανάλογο μερίδιο 
επιχορηγήσεων. Τωρινή προσδοκία μας είναι να 
υπάρξει θεσμική κατοχύρωση του πλαισίου δράσης 
του Δ.Δ.Υ. ως επίσημος συμβουλευτικός φορέας και 
φορέας πρόληψης του κράτους, για να αξιοποιηθεί 
ανάλογα στην τοπική κοινότητα. 
Στον Δήμο μας η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής 
γίνεται από τη Δημοτική Επιχείρηση ΚΕΕΣΕ και από 
την το γραφείο υγείας-πρόνοιας. Ελπίζουμε το Δ.Δ.Υ 
να ισχυροποιηθεί ως φορέας πρόληψης και να υπάρξει 
περαιτέρω συνεργασία στο ευρύ πεδίο δράσης του 
Δήμου μας. 

Δημήτριος Ευσταθιάδης
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Δήμαρχος Αρκαδίου Ρεθύμνου Κρήτης

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει λόγο και ρόλο σε όλα 
τα ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας 
των πολιτών, καθώς βρίσκεται περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλον σε επαφή με τον πολίτη και τα 
καθημερινά του προβλήματα.   
Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. συμβαδίζει με τη νέα αντίληψη 
για τον σημαίνοντα ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας και 
κυρίως της Πρόληψης.
Πιστεύουμε ότι ο Δήμαρχος Αρκαδίου, σύμφωνα 
με τους καταστατικούς σκοπούς και στόχους του 
Δικτύου, είναι ωφελημένος από την ένταξή του σ’ 
αυτό. Παράλληλα, θα ενταχθούν όλες οι προνομιακές 
του δομές και τα ΝΠΔΔ (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, 
Δημ. Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρκαδίου) και θα 
συνενωθούν όλες αυτές οι δυνάμεις στο τομέα 
πρόληψης της υγείας. 
Ο Δήμαρχος μας με ομόφωνη απόφαση όλων των 
μελών του αποφάσισε τη συμμετοχή μας στο δίκτυο 
και ευχόμαστε να έχουμε μια καλή συνεργασία με μια 
κοινή ελπιδοφόρα προοπτική.  

Εμμανουήλ Μανωλακάκης

Δήμαρχος Βύρωνα Αττικής

Ο τομέας της ανάπτυξης μηχανισμών πρόληψης στο 
χώρο της υγείας δεν μπορεί παρά να είναι υπόθεση και 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέσω του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ, 
τα βήματα που γίνονται είναι βασικά και ουσιώδη. 
Συνδιοργανώνουμε προγράμματα και δράσεις 
πρόληψης και ενημέρωσης των πολιτών κάθε ηλικίας, 
παρέχουμε συμβουλές και γενικότερα, βοηθάμε τους 
δημότες μας ώστε να είναι ενήμεροι για ότι αφορά 
στην πρόληψη, την πρόνοια και την κοινωνική 
αλληλεγγύη. 
Κάτω από την ομπρέλα του Δικτύου, 107 Δήμοι 
ενώνουμε τις δυνάμεις μας και πάμε τον τομέα της 
υγείας ένα βήμα πιο μπροστά. 
Ένας σύγχρονος Δήμαρχος με ανθρώπινο πρόσωπο, 
όπως ο Δήμαρχος Βύρωνα, δεν θα μπορούσε παρά να 
είναι ενεργό μέλος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ. 

Νίκος Γ. Χαρδαλιάς
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Δήμαρχος Γαλατσίου Αττικής

Είμαι στην  ευχάριστη θέση να ηγούμαι ενός δήμου 
που ανήκει στην «οικογένεια» του Διαδημοτικού 
Δικτύου Δομών  Υγείας ΟΤΑ. Ο Δήμαρχος Γαλατσίου 
έχει προσχωρήσει στην πρωτοβουλία αυτή σύστασης 
ενός Διαδημοτικού Δικτύου, και επωφελείται του 
κοινού πνεύματος στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μια κίνηση 
που έχει ανοίξει άλλους ορίζοντες στα ζητήματα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και στην περαιτέρω 
ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των Δήμων – Μελών 
του Δικτύου. Σημαντικές και αξιόλογες οι δράσεις 
που εποπτεύονται και συντονίζονται από το Δίκτυο 
προς όφελος των πολιτών. Ο κοινός σχεδιασμός 
δραστηριοτήτων, όπως η οργάνωση κοινών 
προγραμμάτων πρόληψης, εκπαιδευτικών ημερίδων 
αγωγής υγείας, σεμιναρίων, αλλά και παροχή 
υπηρεσιών σε θέματα προληπτικής ιατρικής, δημόσιας 
υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Η τελευταία ομιλία 
που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου μας, στις 5 Δεκεμβρίου 2007, με θέμα : 
« κάπνισμα   απόλαυση και προβλήματα   νεότερες 
θεραπευτικές παρεμβάσεις », θέμα που αφορά όλους 
μας, έτυχε αρκετής ανταπόκρισης. Το Δίκτυο ενισχύει 
το Δήμο Γαλατσίου με την έγκριση για πρόσληψη 
και στελέχωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας μας, με 
τέσσερις νέους επιστήμονες και επαγγελματίες η 
οποία δραστηριοποιείται στον τομέα “κοινωνικής 
υποστήριξης σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. 
Επίσης λειτουργεί το πρόγραμμα “Βοήθεια 
στο σπίτι” αλλά και το νεοσύστατο “Δημοτικό 
Συμβουλευτικό Ιατρείο” που παρέχει υπηρεσίες υγείας 
συμβουλευτικού χαρακτήρα στους κατοίκους του 
Δήμου μας.Ο Δήμαρχος προσδοκά να γίνει κοινωνός 
των επερχόμενων δράσεων και πρωτοβουλιών του 
ΔΔΥ, με την ευχή να εξακολουθήσει να παράγεται 
έργο πρόληψης σε ενιαία βάση στις Τοπικές κοινωνίες, 
προς όφελος των πολιτών. 

Κυριάκος Τσίρος

Δήμαρχος Γαστούνης Ηλείας

Ως δήμαρχος του Δήμου Γαστούνης, αισθάνομαι 
την ανάγκη να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις 
στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του, καθώς και 
στην επιβαλλόμενη από τις σύγχρονες απαιτήσεις 
ανάπτυξή του.    Στόχος μας είναι να φέρουμε τον Δήμο 
μας στη θέση που του αξίζει και να του δώσουμε τη 
δυνατότητα να βρίσκεται και να πρωταγωνιστεί στον 
χώρο των εξελίξεων τόσο στον τομέα της οικονομίας, 
όσο και στον τομέα της υγείας, του πολιτισμού, 
της γνώσης και της καινοτομίας. Η  ιστορία μας, η 
φυσιογνωμία του Δήμου μας και ο δυναμισμός του 
ανθρώπινου δυναμικού μας, το επιβάλλουν.
«Η Πρόληψη είναι η καλύτερη Θεραπεία»  γι΄ αυτό και 
το Δημοτικό Συμβούλιο Γαστούνης εκδήλωσε από την 
πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον του για την συμμετοχή 
του Δήμου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ ώστε από κοινού να 
σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν κοινές πολιτικές 
και δράσεις στο τομέα της Πρόληψης της Υγείας και 
της Κοινωνικής Πρόνοιας προς όφελος των δημοτών 
μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση προσβλέπουμε 
στη διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων 
Πρόληψης και Ενημέρωσης, στη παρουσίαση νέων 
επιστημονικών επιτευγμάτων στο χώρο της ιατρικής, 
στη διεξαγωγή ημερίδων με σχετικά θέματα για την 
ενημέρωση των πολιτών μας. Στο Δήμο Γαστούνης 
λειτουργούν μεταξύ άλλων το Ιατροκοινωνικό κέντρο 
φροντίδας τσιγγάνων παράρτημα της διαδημοτικής 
μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» 
το«Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(ΚΑΠΗ)» το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Από την 
πλευρά μας, ο Δήμαρχος και όλο το Δ.Σ. προσωπικά 
θα είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια αυτή.

Αλέξιος Καστρινός 
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Δήμαρχος Γρεβενών  

Με μεγάλη χαρά και ταυτόχρονα με αίσθημα ευθύνης 
ο Δήμος Γρεβενών συμμετέχει πλέον στο Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ. 
Πιστεύουμε ακράδαντα πως είναι ένα καινοτόμο 
δίκτυο που πραγματικά μπορεί να κάνει τη 
διαφορά στην καθημερινότητα του πολίτη με την 
ολοκληρωμένη ενημέρωση, με την πρόληψη και την 
εκπόνηση ιατρικών προγραμμάτων, με την προώθηση 
του εθελοντισμού, με τη δυναμική εφαρμογή μιας 
πολιτικής ευαισθητοποίησης –ιδιαίτερα των νέων 
μας- σε θέματα περιβάλλοντος. Εισερχόμαστε  όλοι 
μαζί  σε  μια ενδιαφέρουσα, γεμάτη προκλήσεις 
περίοδο συνυπευθυνότητας. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλει και μπορεί να βρίσκεται 
στην πρωτοπορία των ζυμώσεων της κοινωνίας. Θέλει 
και μπορεί να δώσει λύσεις και να διαμορφώσει προς 
το καλύτερο τη ζωή όλων μας.

Απτό παράδειγμα το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ και το 
ελπιδοφόρο έργο του που όλοι μαζί καλούμαστε να 
συνδημιουργήσουμε. 

Γεώργιος Νούτσος

Δήμαρχος Δάφνης Αττικής

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει λόγο και ρόλο σε όλα 
τα ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας 
των πολιτών, καθώς βρίσκεται περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλον σε επαφή με τον πολίτη και τα 
καθημερινά του προβλήματα. Ως Δήμαρχος του 
Δήμου Δάφνης αισθάνομαι την ανάγκη να συμβάλλω 
στην πολύπλευρη και συμπληρωματική ανάπτυξη 
του τόπου, μία προσπάθεια η οποία χρειάζεται 
συνεργασία, σύμπραξη και συνέπεια.
Η αναμφισβήτητη διαπίστωση έλλειψης 
πληροφόρησης των πολιτών σε θέματα υγείας, 
η δυσκολία προσβασιμότητας στις κατάλληλες 
υπηρεσίες υγείας κλπ καθιστά απαραίτητη τη 
συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα υγείας 
και κοινωνικής φροντίδας. Με την πεποίθησή μας ότι 
η πρόληψη για την υγεία είναι η καλύτερη θεραπεία 
και με αυξημένο το αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας, 
ο Δήμος Δάφνης μετά από απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου έγινε ιδρυτικό μέλος στο Δίκτυο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ έτσι ώστε να 
συμβάλλει ενεργά στην συνένωση και συνεργασία 
των Δήμων στον τομέα της πρόληψης σε θέματα 
υγείας.
Στοχεύουμε στην ανάπτυξη συνεργασίας με δημόσιους 
οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα 
πρόληψης, στην επιδίωξη επίσημης συμμετοχής 
σε Ευρωπαϊκά όργανα πολιτικής και σχεδιασμού 
προγραμμάτων σε θέματα υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης, στη συνεργασία με επιστημονικούς 
φορείς Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του 
Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα με στόχο την 
πραγματοποίηση κοινών, για όλους τους Δήμους, 
προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Στο Δήμο Δάφνης λειτουργούν μεταξύ άλλων 
Δημοτικά Ιατρεία, ΚΑΠΗ, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι», Κοινωνική Μέριμνα.

Μιχαήλ. Ι. Σταυριανουδάκης
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Δήμαρχος Δαφνουσιών Φθιώτιδος

Σα νέα Δημοτική Αρχή δείχνουμε ευαισθησία  στα 
θέματα  Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας .
Ο Δήμαρχος  Δαφνουσίων συνεργάζεται για 
πρώτη φορά με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και 
πιστεύουμε ότι καλύπτει ένα μεγάλο κενό στα θέματα  
Πρόληψης της Υγείας  και της  Κοινωνικής Πρόνοιας 
στους ΟΤΑ.

Η συμμετοχή μας στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας 
ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσει στην καλύτερη 
οργάνωση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, στη 
διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων  και διαλέξεων.

Οι δομές που λειτουργούν στο Δήμο μας είναι το  
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και τα Περιφερειακά 
Ιατρεία Λιβανατών και Αρκίτσας.

Ανέστης Μαυροείδης

Δήμαρχος Δοϊράνης Κιλκίς

Ο Δήμαρχος Δοϊράνης είναι ένας μικρός ακριτικός 
Δήμαρχος, ο οποίος αποτελείται από τα δημοτικά 
διαμερίσματα Δροσάτου, Αμαράντων και Ακρίτα. Το 
μικρό μέγεθος του δεν συνεπάγεται ότι οι κάτοικοι του 
έχουν μικρότερες ανάγκες και δικαιούνται λιγότερες 
υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν και θα αναβαθμίζουν 
την ποιότητα της ζωής τους. Στο πλαίσιο αυτό της 
προσφοράς καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες 
η διοίκηση του Δήμου είναι διατεθειμένη να κάνει 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να γίνει πράξη 
αυτή η προσφορά. 
Είναι κοινή διαπίστωση ότι η αλλαγή του τρόπου 
ζωής του σύγχρονου ανθρώπου είχε ως συνέπεια την 
εμφάνιση προβλημάτων υγείας συχνότερα απ’  ότι στο 
παρελθόν. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την 
ενημέρωση των πολιτών σε ζητήματα προληπτικής 
ιατρικής. Διαβάζοντας την επιστολή που στείλατε 
στο Δήμο μας, σε συνδυασμό με την πρόθεση μας για 
την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες  
μας θεωρήθηκε η συμμετοχή μας στο δίκτυο σας ως 
ο προσφορότερος τρόπος για την πραγμάτωση αυτής 
της παροχής. 
Εκείνο που προσδοκούμε μέσα από τη συνεργασία 
μας είναι η οργάνωση προγραμμάτων προληπτικής 
ιατρικής αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο και 
την υποδομή του Κέντρου Υγείας Δροσάτου. Η 
διοργάνωση από το δίκτυο διαλέξεων, εκδηλώσεων, 
ημερίδων με θεματολογία επίκαιρα και σημαντικά 
ζητήματα που αφορούν την υγεία, τον τρόπο ζωής 
και σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα θα ήταν απ’ 
την πλευρά σας μια πολύτιμη προσφορά προς τους 
δημότες μας. Σας πληροφορούμε ότι ήδη στο δήμο μας 
υλοποιείται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και 
λειτουργεί ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών. Η διατήρηση υψηλού επιπέδου συνεργασίας 
με την ανάπτυξη κοινών δράσεων θα αποτελεί στο 
μέλλον προτεραιότητα του Δήμου μας στη σχέση 
του με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

Γεώργιος Καλπακίδης
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Δήμαρχος Δρυμαλίας Νάξου Κυκλάδων

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
που ο Δήμος μας με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου έγινε μέλος του Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ. 
Είμαστε από εκείνους που πιστεύουν ότι η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση οφείλει να αναβαθμίσει το ρόλο 
της και να παίξει πρωταρχικό ρόλο στο σχεδιασμό 
δράσεων που στοχεύουν στην ενημέρωση των 
πολιτών σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν 
την υγεία τους. Για το λόγο αυτό, σύσσωμο το 
Δημοτικό Συμβούλιο χαιρέτησε τη συμμετοχή μας 
στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΟΤΑ. Με βάση τα πολύ ικανοποιητικά 
αποτελέσματα του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»  που υλοποιείται στο Δήμο μας στους 
τομείς της διερεύνησης αναγκών, συμβουλευτικής-
ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης, νοσηλευτικής 
φροντίδας και οικιακής βοήθειας διαπιστώσαμε ότι 
ο ορίζοντας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δε μπορεί  
παρά  να περικλείει την πολύ ελπιδοφόρα προοπτική 
που χαράσσει το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας.
Η δράση του Δικτύου, παρά το μικρό διάστημα 
της λειτουργίας του, είναι καθ’ όλα αξιέπαινη λόγω 
των πολύ σημαντικών δραστηριοτήτων (ημερίδες, 
προγράμματα ιατρικής πρόληψης, πρόσληψη 
εργαζομένων μέσω προγραμμάτων STAGE, αποστολή 
κοινωνικών επιστημόνων στους πυρόπληκτους του 
νομού Ηλείας κ.λ.π) που έχει να επιδείξει. Άλλωστε, 
η επικείμενη θεσμική κατοχύρωσή του από το 
Υπουργείο Υγείας επικυρώνει τη σοβαρότητα των 
σκοπών που επιτελεί. 
Είμαι βέβαιος ότι το Δίκτυο μέσα από τη δράση 
του και με τη διαρκή διερεύνηση των μελών του, θα 
συμβάλλει στην προαγωγή της Υγείας των πολιτών 
μας, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό το κοινωνικό 
πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ιωάννης Μπαρδάνης

Δήμαρχος Ελληνικού Αττικής

Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες ώστε η πρόληψη και η 
πρωτοβάθμια φροντίδα να αποτελέσει πρωταρχική 
επιδίωξη όλων μας. Είναι επιτακτική η ανάγκη 
δημιουργίας ενός συστήματος προσανατολισμένου 
με μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας των 
πολιτών μας.
Οι δήμοι αποτελούν τον πρώτο δέκτη κοινωνικών 
προβλημάτων, λόγω της άμεσης επαφής τους με τον 
δημότη. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε 
και να προσδιορίσουμε τις ανάγκες αυτές και να 
διεκδικήσουμε λύσεις.
Βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 
συστήματος αυτού είναι:
- Η επαρκή και πλήρης κρατική χρηματοδότηση.
- Η στελέχωση από ειδικευμένους επιστήμονες, 

νοσηλευτικό, βοηθητικό και διοικητικό 
προσωπικό, που να έχει αποκλειστική εργασία 
την κάλυψη αυτών των αναγκών, με ενιαία, 
μόνιμη, σταθερή σχέση εργασίας και αξιοπρεπή 
μισθό.

Χρήστος Κορτζίδης
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Δήμαρχος Ευεργέτουλας Λέσβου

Ενδιαφερθήκαμε να συμμετάσχουμε στο Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας επειδή στην περιοχή του  Δήμου μας 
διαμένουν πολλοί ηλικιωμένοι συνδημότες μας αλλά 
και πολλοί οικονομικοί μετανάστες που χρειάζονται 
φροντίδα. Επίσης Υπηρεσίες Προληπτικής Ιατρικής 
και Γηριατρικής δεν υπάρχουν, ώστε να ενημερώνονται 
οι μαθητές, οι μητέρες, οι μεσήλικες, οι ηλικιωμένοι, οι 
οικονομικοί μετανάστες κ.λ.π.
Στα επτά Τοπικά Διαμερίσματα εδρεύουν δυο 
περιφερειακά Ιατρεία και πέντε Επισκέψιμα Αγροτικά 
Ιατρεία με κενά στις θέσεις προσωπικού αλλά και 
Ιατρικού εξοπλισμού.  
Παράλληλα στο Δήμο μας εφαρμόζονται δυο 
Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και ένα 
Πρόγραμμα Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.  
Ακόμα λειτουργούν δυο σχετικά Δημοτικά Νομικά 
Πρόσωπα: Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και 
ΚΑΠΗ. 
Περιμένουμε από τη συμμετοχή μας στο Δίκτυο 
στήριξη για διοργάνωση Προγραμμάτων Προληπτικής 
Ιατρικής, Γηριατρικής και γενικότερα Αγωγής Υγείας.    

Μιχαήλ Πολυπαθέλης

Δήμαρχος Ευρωπού Κιλκίς

Αναμφισβήτητα  ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς συμβαδίζει με τη 
νέα αντίληψη στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα 
της υγείας και κυρίως της πρόληψης.
Ο Δήμαρχος Ευρωπού βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να συμμετάσχει ως μέλος μιας οργανωμένης 
διαδημοτικής δομής που στόχο έχει την Πρόληψη της 
υγείας των κατοίκων.
Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας είναι σημαντικός 
αρωγός αφού παρέχει υπηρεσίες πρόληψης για την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Μέσα από το ΔΔΥ ο Δήμαρχος μας θα μπορεί να 
συμμετέχει στην ενημέρωση των Επιστημονικών 
Εκδηλώσεων για την πρόληψη της σωματικής και 
ψυχικής υγειάς καθώς και της Κοινωνικής μέριμνας. 
Θα μπορεί να λαμβάνει έγκυρη ενημέρωση σε θέματα 
Υγείας και ως επέκταση στην άμεση ενημέρωση των 
δημοτών με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων.
Ο Δήμαρχος Ευρωπού είναι  ευαισθητοποιημένος 
στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και ήδη 
λειτουργούν οι παρακάτω κοινωνικές υπηρεσίες: 
Πρόγραμμα «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας»,  
Πρόγραμμα « Βοήθεια στο Σπίτι», Κέντρο Φροντίδας 
Οικογένειας, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών, ΚΑΠΗ Δήμου Ευρωπού.
Είμαστε υπεύθυνοι σε όλα τα ζητήματα που 
άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς 
βρισκόμαστε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο 
σε επαφή με τον πολίτη και τα καθημερινά του 
προβλήματα.

Ευθύμιος Κουρτζανίδης
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Δήμαρχος Ηλιούπολης Αττικής

Ο Δήμος Ηλιούπολης συμμετέχει στο Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας γιατί θεωρούμε πως η τοπική 
αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ο κύριος αρωγός του 
δημότη σε θέματα υγείας και πρόνοιας και κατ’ 
επέκταση σε θέματα που άπτονται της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. 
Εύχομαι ολόψυχα το δίκτυο να επεκταθεί σε όλη 
την αυτοδιοίκηση και τα τρέχοντα προγράμματα να 
αυξηθούν και να εξυπηρετούν άμεσα τους πολίτες μας, 
κάνοντας τους κοινωνούς της ευαισθησίας όλων μας 
αλλά και της κοινής πολιτικής που καταστρώνουμε 
για την υγεία και την πρόνοια.   

Ιωάννης Αναγνώστου

Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής

Η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ 
είναι μια από τις δράσεις μας, που καταδεικνύει 
τη σημασία που δίνουμε,  ως δημοτική αρχή, στην 
υγεία των δημοτών μας και στην υποστήριξη των 
ασθενέστερων κοινωνικών  ομάδων. 
Οι δυνατότητες που παρέχονται στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι περιορισμένες, όμως ο μεγάλος 
βαθμός κοινωνικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας 
που την χαρακτηρίζει σε σχέση με την υποχρέωση που 
έχει απέναντι στις τοπικές κοινωνίες για την παροχή 
υπηρεσιών, την οδηγεί σε πρωτοβουλίες συνεργασίας 
των Δήμων όπως αυτή για την Υγεία, με στόχο να 
ανταποκριθεί και να σταθεί δίπλα στους δημότες.
Δεν φιλοδοξούμε να αντικαταστήσουμε θεσμούς και 
βαθμίδες παροχής ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών 
(αν και προσφέρουμε έργο στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα Υγείας με τα Δημοτικά Πολυϊατρεία μας) 
παρά το γεγονός ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός μας και 
η αρμοδιότητα μας.
Για μας, για την Αυτοδιοίκηση, η ενημέρωση των 
κοινωνιών σε θέματα υγείας, η παρότρυνση τους προς 
την πρόληψη, η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, 
η διατύπωση προτάσεων, ο σχεδιασμός παρεμβάσεων, 
η δημιουργία δομών και υποδομών υποστήριξης 
κοινωνικών ομάδων, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερη 
επιτυχία και προσφορά προς τους δημότες και προς 
αυτήν την κατεύθυνση, κατά βάση, κινούμαστε.   

Σταύρος Γεωργόπουλος
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Δήμαρχος Θεραπνών Λακωνίας

Ο Δήμαρχος μας έχοντας μεγάλη ευαισθησία σε 
θέματα Πρόληψης της υγείας και της Κοινωνικής 
Πρόνοιας, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού 
μας  Συμβουλίου, αποφάσισε να συμμετέχει 
στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΟΤΑ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ είχαμε  την ατυχία 
να ανήκουμε πλέον σε μια ειδική κατηγορία Δήμων 
οι οποίοι ονομάζονται ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ. Είναι ο 
Δήμος ο οποίος υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές 
πανελλαδικά  αφού η φωτιά άρχισε να κατακαίει τα 
πάντα στις 23/08/2007 και έσβησε οριστικά την 15/
09/2007. Οι ζημιές που προκάλεσε δεν μπορούν να 
περιγραφούν, έτσι απλά σας αναφέρω πως κάηκαν 
επτά Τοπικά Διαμερίσματα με μεγάλες απώλειες σε 
οικίες, ποιμνιοστάσια, ελιές, βοσκοτόπια, δάση κ.λπ., 
ενώ τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
συνέπεια της φωτιάς είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερα. 
Οφείλω να σας ευχαριστήσω για τις έως τώρα δράσεις  
σας, και το ενδιαφέρον που δείξατε για εμάς. Θα ήταν 
μεγάλη τιμή για το Δήμο μας και μεγάλο όφελος 
για τους Δημότες μας η από κοινού προσπάθεια 
προώθησης της Πρόληψης της Υγείας. Οι εκδηλώσεις 
που θα μπορούσαν να προσφέρουν στο Δήμο μας 
είναι η οργάνωση προγραμμάτων προληπτικής 
ιατρικής, η ενημέρωση δημοτών σε θέματα Πρόληψης 
της Υγείας από την διανομή της εφημερίδας «Δήμων 
Υγεία», η πρόσληψη προσωπικού από το πρόγραμμα  
stage. Είναι κάτι, που σήμερα το έχουμε ιδιαίτερη 
ανάγκη ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε 
καλύτερα, αλλά κυρίως οι δημότες μας να νιώθουν 
πως κάποιοι τους σκέπτονται και εργάζονται για 
αυτούς και δεν συντρέχουν λόγοι εγκατάλειψης και 
ερημοποίησης του Δήμου μας. Σήμερα στο Δήμο η 
μόνη κοινωνική υπηρεσία που λειτουργεί είναι το 
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Ελπίζουμε στην γρήγορη υλοποίηση των σχεδίων σας, 
και είμαστε δίπλα σας σε ότι μας χρειαστείτε.

Ιωάννης Ράλλης

Δήμαρχος Θιναλίων Κέρκυρας

Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας που ο Δήμαρχος Θιναλίων 
είναι μέλος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., που συμβάλλει τα 
μέγιστα στον τομέα της πρόληψης της υγείας και της 
κοινωνικής πρόνοιας προς όφελος των δημοτών.
Ο Οργανισμός Πρόνοιας Θιναλίων, παρέχει ήδη 
στοιχειώδης υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους του 
Δήμου μας, μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο 
Σπίτι».
Η συμμετοχή του Δήμου μας στην πρωτοβουλία αυτή 
έχει σαν σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
κοινών πολιτικών και δράσεων στον τομέα της υγείας 
όπως και τη συνδιοργάνωση ημερίδων.
Εύχομαι καλή επιτυχία στο σημαντικό έργο που 
επιτελείται και ο Δήμαρχος  μας θα είναι πρόθυμος σε 
κάθε συνεργασία.

Σπυρίδων Ζ. Βάρελης
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Δήμαρχος Θρακομακεδόνων Αττικής

Η ανάπτυξη του Δήμου μας αποτελεί για μένα 
προσωπικά τους συνεργάτες μου και όλους 
τους κατοίκους της πόλης μου μοναδικό και 
αδιαπραγμάτευτο στόχο. Γι’ αυτό το λόγο με όραμα, 
σχεδιασμό και μεθοδικότητα, λαμβάνουμε καθημερινά 
πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίσουν στους Δημότες 
και τις Δημότισσες καλύτερες και η δυνατόν άριστες 
στο επίπεδο παροχών εκ μέρους του Δήμου συνθήκες 
διαβίωσης, στο ομορφότερο προάστιο των Αθηνών 
στους καταπράσινους Θρακομακεδόνες. 
Ως εκ τούτου με μεγάλη χαρά αλλά και ευθύνη 
συμμετέχω στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και 
συνενώνω τις δυνάμεις μου με τους άλλους 
συναδέλφους μου και τους Δήμους τους, προκειμένου 
να προστατεύσουμε από κοινού και αποτελεσματικά 
την Υγεία   των συμπολιτών μας. Με στόχο την 
πρόληψη θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό και στην 
υλοποίηση υποδομών προληπτικής Υγείας κοινωνικής  
πρόνοιας και προστασίας των δημοτών και των 
δημοτισσών μας. 
Χάριν των νέων τεχνολογιών και της 
ευαισθητοποίησης όλων μας μπορούμε να πετύχουμε 
πολλά, να προστατεύσουμε την υγεία την δική μας και 
να θέσουμε σε γερά θεμέλια την υγεία των παιδιών 
μας. Ο Δήμαρχος μας  θα είναι πάντοτε αρωγός 
με όλες του τις δυνάμεις σε κάθε πρωτοβουλία, 
ενέργεια δράση που θα προνοεί και δεν θα επιτρέπει 
στα προβλήματα που καθημερινώς αναφύονται, 
να γιγαντώνονται και να γίνονται δισεπίλυτα και 
ιδιαιτέρως βλαπτικά και οδυνηρά για τη ζωή μας. Και 
τούτο γιατί πιστεύω ακράδαντα όπως και όλοι, ότι 
«το προλαμβάνειν είναι  καλύτερο του θεραπεύειν» .

Ευθύμιος Οικονόμου

Δήμαρχος Ι. Π. Μεσολογγίου Αιτωλ/νίας

Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου υιοθετώντας 
τους καταστατικούς σκοπούς και στόχους της 
ίδρυσης του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας αποφάσισε 
τη συμμετοχή του σ’ αυτό, προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για υλοποίηση 
δράσεων που αφορούν τόσο την πρόληψη όσο και την 
πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Προφανής επιδίωξή μας από τη συμμετοχή μας 
στο Διαδημοτικό Δίκτυο υγείας είναι η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ιεράς Πόλεως 
Μεσολογγίου μέσω των κοινών δράσεων που θα 
υλοποιηθούν. 

Ιωάννης Χρ. Αναγνωστόπουλος
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Δήμαρχος Ιωλκού Μαγνησίας

Δεχθήκαμε με ικανοποίηση την πρόσκληση σας  και 
συμμετείχαμε  στην εκδήλωση του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ, 
που πραγματοποιήθηκε την Άνοιξη στο Μαρούσι 
και πεισθήκαμε ότι πρόκειται για μια σημαντική 
αυτοδιοικητική πρωτοβουλία. Θεωρούμε ότι ενώ τα 
κοινωνικά προβλήματα οξύνονται  στην εποχή μας 
την στιγμή κατά την οποία οι απαιτήσεις των δημοτών 
για ποιοτικότερη διαβίωση αυξάνονται ο ρόλος της 
αυτοδιοίκησης αναδεικνύεται αναντικατάστατος. 
Είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες και το κράτος πρέπει 
να αναβαθμίσει τον επιτελικό του ρόλο, ώστε να 
εκχωρήσει ζωτικό χώρο και πόρους στην τοπική 
κοινωνία και τους εκπροσώπους της να ασκήσουν τις 
κοινωνικές τους αρμοδιότητες.
Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας απλώνεται έξω από 
την Αττική και φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το μεγάλο 
πράγματι θέμα της πρόληψης με σχέδιο και όραμα, 
ιατρικά προγράμματα και προπαντός ενημέρωση  και 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η αυτοδιοίκηση 
είναι στην καρδιά του προβλήματος, όχι μόνο γιατί 
έχει οργανωμένες υπηρεσίες αλλά κυρίως γιατί μπορεί 
να εκφράσει και να ανοίξει το δρόμο στη γοητεία του 
εθελοντισμού και της λαϊκής συμμετοχής.
Αποφασίσαμε να γίνουμε ενεργό μέλος του Δικτύου 
και να συνεισφέρουμε όχι μόνο με τη συνδρομή μας 
αλλά και με τη συνεχή μας παρουσία και προσφορά 
και συγχρόνως να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες 
του Δικτύου, ώστε να σχεδιάσουμε υπηρεσίες και 
υποδομές προληπτικής Υγείας και προστασίας 
των δημοτών και ιδιαίτερα των παιδιών μας. Η 
νομοθετική κατοχύρωση του Δικτύου άλλωστε θα 
ανοίξει καινούριους δρόμους στην διαδημοτική 
αυτή προσπάθεια για μια πιο αποδοτική συνεργασία 
των ΟΤΑ με την πολιτεία στον ευαίσθητο τομέα της 
Υγείας.

Παρίσης Μουτσινάς 

Δήμαρχος Καβάλας

Ο Δήμαρχος Καβάλας με ομόφωνη απόφαση του 
Δημοτικού του Συμβουλίου συμμετέχει στο εθνικό 
Δίκτυο Δήμων προαγωγής υγείας. Η συμμετοχή αυτή 
αποσκοπεί αφενός στην προάσπιση και βελτίωση 
της υγείας των κατοίκων των δήμων της χώρας 
και αφετέρου στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων 
δραστηριοτήτων προαγωγής και αγωγής υγείας.
Ο Δήμαρχος Καβάλας εδώ και χρόνια θεωρεί ως 
πρώτο μέλημα του την άσκηση μιας σειράς δράσεων 
κοινωνικής πολιτικής. Υλοποιεί σειρά προγραμμάτων 
μέσω του Κέντρου Πρόνοιας που έχει συστήσει. Τα 
προγράμματα του απευθύνονται σε πολίτες που 
χρήζουν βοήθειας, ενισχύουν όμως ταυτόχρονα 
και μια σειρά άλλων δράσεων άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής. 
Πιστεύουμε πως με τη συμμετοχή μας στο Δίκτυο 
θα διερευνήσουμε τις δραστηριότητες μας, θα 
ανταλλάξουμε απόψεις, θα γίνουμε δέκτες νέων 
μηνυμάτων. 

Κωνσταντίνος Σιμιτσής



ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 70

Δήμαρχος Καλλονής Λέσβου

Ο Δήμαρχος Καλλονής Λέσβου αποτελεί νέο μέλος του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι για αυτό. Είμαι ευαισθητοποιημένος σε 
θέματα κυρίως πρόληψης και πιστεύω ότι η πρότυπη 
συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με τους ΟΤΑ θα 
καρποφορήσει προς όφελος των πολιτών.
Στην ιατρική είναι πάντα καλύτερο να προλαμβάνεις, 
παρά να θεραπεύεις. Στόχος μας, λοιπόν, είναι η 
προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς 
και της κοινωνικής μέριμνας. Επιπρόσθετος στόχος 
μας είναι η γενικότερη θωράκιση του συνόλου του 
πληθυσμού του Δήμου μας και ιδιαίτερα των ευπαθών 
ομάδων των κατοίκων μας.
Είναι γνωστό, ότι ο ενημερωμένος πολίτης μπορεί να 
αντιλαμβάνεται εγκαίρως τους κινδύνους της υγείας 
και τα προβλήματα που εγκυμονούν. Ιδιαίτερα, όταν 
έχει τη δυνατότητα, με μία σειρά από συγκεκριμένους 
τρόπους πρόληψης που του παρέχονται από 
τα σύγχρονα συστήματα Δημόσιας Υγείας, να 
προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει, κάθε πρόβλημα 
που παρουσιάζεται στην υγεία του.

Δημήτριος Φαναραδέλλης

Δήμαρχος Καματερού Αττικής

Το Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΟΤΑ αποτελεί μια αξιέπαινη συλλογική προσπάθεια 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο χώρο της Υγείας 
και Κοινωνικής Πολιτικής, χώρο διαλόγου και 
διεκδίκησης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους 
δημότες μας.
Σήμερα δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή μέσα από 
νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού, ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες δεν βρίσκουν την συμπαράσταση 
που χρειάζονται από την Πολιτεία, ενώ μεγάλα 
στρώματα του πληθυσμού βιώνουν το φάσμα της 
ανεργίας και της φτώχειας. 
Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
να γίνει το πεδίο της αποτελεσματικής λειτουργίας 
του κοινωνικού κράτους μέσα από ανάλογες δομές, 
με την αναγκαία βέβαια στελέχωση και στήριξη ώστε 
να εκπληρώνει το θεσμικό και ουσιαστικό της ρόλο. 

Νικήτας Καμαρινόπουλος
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Δήμαρχος Καρπάθου Δωδεκανήσου

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας αποτελεί σημαντική 
πρωτοβουλία στην ενίσχυση των κοινωνικών 
δομών και στη δημιουργία προϋποθέσεων για την 
αναβάθμιση τους.
Ως λειτουργοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουμε 
ηθικό χρέος να στηρίζουμε και να ενισχύουμε τις 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, να βελτιώνουμε 
καθημερινά τις παρεχόμενες  υπηρεσίες Υγείας. 
Ως  Δήμαρχος Καρπάθου θέτουμε ως πρώτη 
προτεραιότητά  μας την αναβάθμιση των υπηρεσιών 
Υγείας στο απομακρυσμένο μας νησί, αφού κοινή είναι 
η παραδοχή ότι από τις βασικότερες αιτίες φυγής-
εσωτερικής μετανάστευσης των συμπατριωτών μας 
αποτελεί το αίσθημα ανασφάλειας που κυριαρχεί επί 
σειρά ετών μεταξύ των κατοίκων, όσον αφορά την 
υγειονομική τους περίθαλψη. 
Οφείλουμε λοιπόν όλοι μαζί να καταβάλλουμε κάθε 
προσπάθεια αφού η αναβάθμιση Υπηρεσιών Υγείας 
είναι Εθνική υπόθεση, προπάντων για τους ακριτικούς 
μας τόπους όπως είναι η Κάρπαθος. Συγχαίρω όλους 
όσους συνέβαλαν και συμβάλουν για τη δημιουργία 
και τη δράση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ που συμμετέχουμε. 

Μιχάλης Ιωαννίδης

Δήμαρχος Καρπενησίου Ευρυτανίας

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και ευαισθησία 
αντιμετωπίζουμε τα δράση του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ  
και εν όψει του ετησίου απολογισμού συγχαίρουμε 
τους συναδέλφους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
που πρωτοστάτησαν σε αυτήν την πρωτοβουλία. 
Θεωρούμε ότι μέσα από την ανάπτυξη της δράσης 
αυτής η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την δυνατότητα να 
προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες που 
αφορούν στην υγεία μέσα από την διαρκή ενημέρωση, 
την ευαισθητοποίηση, τον εθελοντισμό, ακόμα και 
την παρέμβαση στην Κυβερνητική βούληση όπου 
απαιτείται.
Στην περιοχή μας ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχει 
εντάξει στο επιχειρησιακό σχέδιο Στερεάς Ελλάδας 
και έχει υλοποιήσει σημαντικές δομές που αφορούν 
σε θέματα υγείας και σε ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι λειτουργούν 
δύο προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι », μονάδα 
ΚΑΔΠ – ΜΕΑ, ΚΑΠΗ, αποπερατώθηκαν οι εργασίες 
στην  μονάδα « Προστατευόμενο  διαμέρισμα», 
υπάρχει άριστη συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο 
Καρπενησίου, το Γηροκομείο και ο Δήμαρχος 
μας συμβάλει σημαντικά στην λειτουργία του 
κέντρου απεξάρτησης εξαρτησιογόνων ουσιών 
«ΑΛΚΥΩΝΗ».
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
δραστηριότητα αφορά το σύνολο των μελών του 
δικτύου αλλά και ότι αφορά επί μέρους την περιοχή 
μας και σας γνωστοποιούμε την πρόθεση μας να 
διαθέσουμε το άρτια εξοπλισμένο συνεδριακό μας 
κέντρο για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που 
εξυπηρετούν σκοπούς του δικτύου.

Βασίλειος Καραμπάς



ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 72

Δήμαρχος Κερκυραίων 

Η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Κερκυραίων 
γνωρίζοντας τα μεγάλα προβλήματα υγείας και κυρίως 
κοινωνικής φροντίδας που ταλανίζουν τους συμπολίτες 
μας και την ελλιπή προσφορά αντίστοιχων υπηρεσιών 
από την Πολιτεία και την Αυτοδιοίκηση, από την 
πρώτη στιγμή έθεσε σε προτεραιότητα την αναβάθμιση 
και ανάπτυξη των προαναφερόμενων υπηρεσιών. 
Στην αναζήτησή της ενημερώθηκε για την ύπαρξη 
και λειτουργία του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης –ΟΤΑ, γι’ αυτό προκειμένου 
να ενώσει τις δυνάμεις της με τους άλλους Δήμους 
που συμμετέχουν, με την ελπίδα ευόδωσης κοινών 
στόχων, αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη του Δήμου στο 
Δίκτυο. 
Με τη συμμετοχή μας αυτή ο Δήμαρχος μας προσδοκεί 
την δημιουργία ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των δομών 
υγείας και την επιδίωξη αναβάθμισης και διευκόλυνσης 
της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
μέριμνας, τη διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων συνεδρίων, 
εκδηλώσεων, διαλέξεων με θέματα σχετικά με την 
πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, την οργάνωση 
προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος 
και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων, την 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας και γενικότερα 
την προώθηση της συνεργασίας μας με διάφορους 
οργανισμούς υγείας και κοινωνικής μέριμνας που 
λειτουργούν στη Αττική ή εν γένει εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας ή στο εξωτερικό. 
Ως γνωρίζεται πρόσφατα έχουμε ενταχθεί στο Δίκτυο 
σας με συνέπεια να μην μας έχει δοθεί η ευκαιρία να 
αναπτύξουμε ανάλογες δραστηριότητες. Ευελπιστούμε 
στην συνεργασία σας για την επίτευξη των ανωτέρω 
προσδοκιών προς όφελος των δημοτών του Δήμου 
Κερκυραίων. 
Στο Δήμο Κερκυραίων λειτουργούν οι εξής δομές 
Κοινωνικής φροντίδας: ΚΑΠΗ, Τρία (3) Προγράμματα 
«Βοήθεια στο Σπίτι», καθημερινή σίτιση 75 απόρων 
δημοτών, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων 
με Αναπηρία(ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).   

Σωτήριος Μικάλεφ

Δήμαρχος Κηφισιάς Αττικής

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί ένα ζήτημα 
που απασχολούσε αρκετούς πολίτες των Δήμων 
μας, μεταξύ αυτών και στη Κηφισιά, με ελλείψεις 
στην πρωτοβάθμια υγεία έγινε πραγματικότητα. 
Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας αναπτύχθηκε με 
άξονα ενός πλαισίου λειτουργίας των δομών Υγείας 
στους ΟΤΑ όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 
υγείας στον τομέα της πρόληψης. Οι δράσεις 
πρόληψης περιλαμβάνουν θέματα υγείας, κοινωνικής 
αλληλεγγύης με προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε 
μια κατάσταση και να προλάβουμε μια δυσάρεστη 
εξέλιξη που σχετίζεται με την ευημερία των τοπικών 
μας κοινωνιών.
Ας μη ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι η πρόληψη 
σε κάθε τομέα και ειδικότερα στην υγεία. Το σοφό 
ρητό των αρχαίων Ελλήνων «Το παραλαμβάνειν 
είναι καλύτερο από το θεραπεύειν» θα πρέπει να το 
κάνουμε όλοι μας, κτήμα μας. 

Νικόλαος Γ. Χιωτάκης
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Δήμαρχος Κορινθίων

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα που ο Δήμος μας 
έγινε δεκτός ως μέλος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ. Η συμμετοχή μας 
στη μεγάλη αυτή οικογένεια θεωρώ ότι θα αποτελέσει 
μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της 
πόλης μας. Μπορούμε να πούμε ότι οι πολίτες σήμερα 
αισθάνονται ιδιαίτερα ανασφαλείς σε ότι αφορά τη 
ζωή και το μέλλον τους. Θεωρώ ότι ως φορείς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης δεν μπορούμε παρά να σταθούμε δίπλα   
στους πολίτες, να αφουγκραστούμε τις αγωνίες τους 
και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους για μια 
καλύτερη ζωή και πιο ασφαλές μέλλον. Υπ’ αυτήν 
την έννοια η ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας  
των πολιτών αποτελεί έναν από τους πρωτεύοντες 
στόχους της πολιτικής μας δράσης. Οι προσπάθειες που 
καταβάλλουμε στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης αποσκοπούν στη βελτίωση 
των όρων και των συνθηκών διαβίωσης για όλους τους 
πολίτες, κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικής κατηγορίας.
Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας είναι ήδη σε ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο. Διαθέτουμε φορείς και υπηρεσίες 
των ηλικιωμένων και των ανηλίκων, για την υποστήριξη 
της οικογένειας και της γυναίκας, για την περίθαλψη 
των ασθενών και των απόρων κ.α. Φυσικά δεν μπορούμε 
να πούμε ότι έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο αντάξιο της 
εποχής  και του πολιτισμού μας, όμως συνεχώς κάνουμε 
προόδους και εγκαινιάζουμε νέους θεσμούς, όπως 
κάναμε πρόσφατα και με την έναρξη της λειτουργίας 
του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας  Ηλικιωμένων. 
Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους για τους 
οποίους αποφασίσαμε τη συμμετοχή μας στο Δίκτυο. 
Είμαστε βέβαιοι ότι θα μας βοηθήσει να αναβαθμίσουμε 
τις ήδη  υπάρχουσες δομές και να τις εμπλουτίσουμε 
με νέους θεσμούς σύγχρονους, ευέλικτους και 
αποτελεσματικούς.
Ελπίζουμε ότι η συμμετοχή του Δήμου μας θα είναι 
επωφελής για το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ όσο και για τους 
συμπολίτες μου.      

Αλέξανδρος Πνευματικός

Δήμαρχος Κορυδαλλού Πειραιώς

Από την εποχή των πρώτων προγραμμάτων μέριμνας 
και κοινωνικής πολιτικής από την αυτοδιοίκηση 
με τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων, 
έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Οι αυξημένες 
απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τόσο στο 
επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών από την 
αυτοδιοίκηση, όσο και στην ανάγκη για βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου των πολιτών, δημιουργούν νέες 
αυξημένες ευθύνες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στον 
τομέα της άσκησης της κοινωνικής πολιτικής. 
Οι σύγχρονες ανάγκες καθιστούν αναγκαία την 
αποκέντρωση και των υπηρεσιών υγείας. Η πρόληψη 
ως πρώτο στάδιο κάθε σύγχρονου συστήματος  υγείας 
και στη συνέχεια η ανάπτυξη Μονάδων πρωτοβάθμιας 
Υγείας, πρέπει να αναδειχθούν σε κεντρικούς στόχους 
των προσπαθειών της αυτοδιοίκησης στον τομέα της 
κοινωνικής πολιτικής. 
Παράλληλα με άλλες δραστηριότητες του (Δημ. 
Ιατρεία, Κοινωνική Μέριμνα και προγράμματα 
πρόληψης, προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΑΠΗ 
κ.α.)κεντρικός στόχος του Δήμου Κορυδαλλού είναι η 
δημιουργία ενός Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο 
χώρο του σημερινού Νοσοκομείου των φυλακών. 
Ενός ιδρύματος που όχι μόνο αδυνατεί πλέον να 
εκπληρώσει το σκοπό του, όχι μόνο είναι συνδεδεμένο 
με τις φυλακές και τις αρνητικές συνέπειες του σε μια 
ολόκληρη πόλη, αλλά χαρακτηρίζεται από τα πλέον 
επίσημα χείλη ως χώρος κολαστήριο. Ως Δήμαρχος-
μέλος του Δικτύου θεωρούμε πολύτιμη τη συμβολή 
και του Δικτύου στον αγώνα μας για τη μετατροπή 
του σε ένα σύγχρονο Κέντρο Υγείας αστικού τύπου, 
που τόσο έχει ανάγκη η πόλη του Κορυδαλλού και η 
ευρύτερη περιοχή.   

Σταύρος Κασιμάτης 
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Δήμαρχος Κρύας Βρύσης Πέλλας

Η συμμετοχή του Δήμου Κρύας Βρύσης στο 
Διαδημοτικό δίκτυο υγείας έγινε για πρώτη φορά το 
2007. Ήταν μία συνειδητή και ομόφωνη απόφαση του 
δημοτικού μας συμβουλίου. 
Όπως ίσως να είναι γνωστό ο Δήμος μας βρίσκετε 
σε μία καθαρά αγροτική περιοχή, συνέπεια του 
οποίου είναι οι συμπολίτες μας να είναι ποιο εύκολα 
επιρρεπείς σε διάφορα προβλήματα υγείας, άλλοτε 
χρόνια και άλλοτε περαστικά. 
Μέσα στον προγραμματισμό μας ως νέα δημοτική 
αρχή είχαμε από την αρχή ως στόχο την ενημέρωση 
και την πρόληψη πάνω σε ιατρικά ζητήματα, μέσα από 
την διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων.
Με την συμμετοχή μας στο διαδημοτικό δίκτυο 
υγείας πιστέψαμε, ότι οι στόχοι μας αυτοί, μπορούν 
να υλοποιηθούν με καλύτερο και ποιο ουσιαστικό 
τρόπο, παρέχοντας σωστή ενημέρωση και προληπτική 
ιατρική στους κατοίκους μας. Μπορούμε να έχουμε 
καλύτερη πρόσβαση σε κάθε εθνική πρωτοβουλία που 
αφορά την υγεία, μπορεί να συμμετέχει ο Δήμαρχος 
μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα υγείας, 
μπορούμε να διοργανώνουμε σειρά εκδηλώσεων 
με θέματα προληπτικής ιατρικής. Αυτά και πολλά 
ακόμα μπορούμε να τα υλοποιήσουμε καλύτερα και 
ποιο οργανωμένα μέσα από την συμμετοχή μας στο 
διαδημοτικό δίκτυο υγείας.
Εύχομαι το 2008 να βρει τον φορέα μας ακόμα 
ποιο διευρυμένο με την συμμετοχή σε αυτό και 
άλλων δήμων, καθιστώντας τον έναν από τους 
σημαντικότερους φορείς στον τομέα την ενημέρωσης 
και της προληπτικής ιατρικής. 

Γεώργιος Ναυροζίδης

Κοινοτάρχης Κρυονερίου Αττικής

Η συμμετοχή της Κοινότητας Κρυονερίου στο 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΟΤΑ  έγινε διότι ο Πρόεδρος 
κος. Καλαφατέλης  επιδιώκει την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των μελών 
του Διαδημοτικού Δικτύου με σκοπό τη βελτίωση των 
παρερχομένων ιατρικών υπηρεσιών στους Δημότες 
της κοινότητας.  

Ιωάννης Καλαφατέλης
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Δήμαρχος Κρωπίας Αττικής

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Αλληλεγγύης 
των Ο.Τ.Α είναι μια ελπιδοφόρα πολιτική κίνηση της 
Αυτοδιοίκησης προκειμένου να  ενοποιήσει στο άμεσο 
μέλλον δομές κοινωνικής πρόνοιας και πρόληψης της 
υγείας που λειτουργούν σε επίπεδο Δήμων
Αποφασίσαμε να γίνουμε μέλη γιατί μόνο με μεγάλες 
συνεργασίες των φορέων αυτοδιοίκησης μπορούμε 
να πετύχουμε το αυτονόητο : τη δημιουργία ενός 
ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των Δομών Υγείας 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αναμένουμε να υλοποιήσουμε μαζί τη διαδημοτική 
συνεργασία για την ανάπτυξη  πρωτοβουλιών 
πρόληψης της Υγείας και ουσιαστικής Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης. Θέλουμε να μετέχουμε σε μια μόνιμη, 
μεγάλη, κοινωνική εκστρατεία της Αυτοδιοίκησης. 
Θέλουμε οι πολίτες να έχουν μια έμπρακτη υποστήριξη 
της ποιότητας της ζωής τους (πρόληψη, αλληλεγγύη) 
από μεγαλύτερα σύνολα φορέων αυτοδιοίκησης μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Στο Δήμο λειτουργούν μεταξύ άλλων το Πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι», Κ.Η.Φ.Η, ΚΑΠΗ  Δ.Κ.Υ.Υ. 
Δ.Τ.Α. ΚΔΑΠ, Κέντρο Διάγνωσης  Αξιολόγησης 
& Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
Ανατολικής Αττικής, Κέντρο Ημέρας για παιδιά 
με μειωμένες ικανότητες «Ανοιχτή Αγκαλιά», 
Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), Προγράμματα 
εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες, 
Συμβουλευτική Γονέων,  Προγράμματα Εκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης Ενηλίκων.

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Δήμαρχος Κύρρου Πέλλας

Ο Δήμαρχος Κύρρου με γνώμονα ότι η Υγεία 
αποτελεί ύψιστο αγαθό για τους συμπολίτες μας 
θεωρήσαμε καθήκον μας  την ένταξη  μας  στο 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΟΤΑ.
Δεν είναι λίγες οι φορές που αρκετοί από μας 
αναζητούμε τρόπους να προσφέρουμε βοήθεια σε 
κάποιον συνάνθρωπο μας, ως ένδειξη αλτρουισμού 
και αλληλεγγύης, με αφορμή κάποιες εκστρατείες, 
αντικαρκινικούς εράνους, τηλεοπτικούς μαραθωνίους 
αγάπης και μετασεισμικές βοήθειες σε πληγέντες. 
Σκοπός μας λοιπόν είναι η πρόληψη της υγείας για 
την βελτίωση της, η ενημέρωση των πολιτών μας και 
η ενεργή αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
Κάνοντας και εμείς ένα βήμα σε αυτό που λέγεται υγεία 
συμβάλαμε με 2 τρόπους, με το Πρόγραμμα«Βοήθεια 
στο Σπίτι» και την δημιουργία Κ.Α.Π.Η σε όλα τα 
δημοτικά διαμερίσματα. Να σημειωθεί ότι από την 
αρχή του έτους προβλέπεται η ίδρυση Δημοτικού 
Ιατρείου με έναν ιατρό και μια νοσηλεύτρια καθώς και 
η προσφορά συσσιτίου σε ανήμπορα άτομα.

Θεοφύλακτος Ιωαννίδης
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Δήμαρχος Λυκόβρυσης Αττικής

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης είναι εκ’ των πρωτοπόρων 
Δήμων στην ίδρυση του Διαδημοτικού Δικτύου Δομών 
Υγείας. Ο Δήμαρχος μας διαθέτει συμβουλευτικού 
χαρακτήρα δημοτικά πολυϊατρεία, με τις περισσότερες 
ιατρικές ειδικότητες και προσφέρουν δωρεάν 
υπηρεσίες.
Επίσης υλοποιεί το πρόγραμμα υγείας πρόνοιας με 
δύο κοινωνικούς επιστήμονες για την υποστήριξη 
κοινωνικών ομάδων που βιώνουν διαφόρων ειδών 
αποκλεισμούς.
Επιπλέον υπάρχει επόπτρια δημόσιας υγείας και 
γίνονται σεμινάρια σε επαγγελματίες για την υγιεινή 
των τροφίμων.
Υπάρχουν πέντε διαφορετικών ειδικοτήτων άτομα που 
στα πλαίσια του προγράμματος STAGE προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στην κοινωνική μέριμνα του 
δήμου.
  Ευχόμαστε το Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας να 
αποκτήσει τα οικονομικά και θεσμικά εργαλεία που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων του.   

Δημήτριος Φωκιανός

Δήμαρχος Μακρακώμης Φθιώτιδος

Προτεραιότητα του Δήμου είναι να εξασφαλίσει 
ποιότητα ζωής για τους Δημότες του. Και αυτή η 
ποιότητα είναι συνυφασμένη με την καλή υγεία και 
το περιβάλλον. 
Αυτό κατέστησε επιτακτική την ανάγκη οργάνωσης 
υπηρεσιών πρόληψης Υγείας, ενημέρωσης αλλά και 
βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη. 
Ο Δήμαρχος μας αγκάλιασε την πρωτοβουλία του 
Δήμου Αμαρουσίου και έγινε μέλος του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ. 
Ευελπιστούμε σε μια μόνιμη συνεργασία και βοήθεια 
για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.  

Κωνσταντίνος Κρητικός
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Δήμαρχος Μαργαριτίου Θεσπρωτίας

Ως Δήμαρχος Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας, 
αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση γιατί ως 
Δήμαρχος συμμετέχουμε στο Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγείας, σε μια δηλαδή επιστημονική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία που είναι δημιούργημα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και στόχο έχει την προώθηση της 
Πρόληψης της Υγείας των Δημοτών μας.
Θεωρώ δε, ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση μας, να 
στηρίξουμε αυτήν την πολύ σημαντική πρωτοβουλία 
και να συμβάλλουμε όλοι με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στην σωστότερη λειτουργία της, καθώς και 
στη επιβαλλόμενη από τις απαιτήσεις των καιρών 
ανάπτυξή της. 
Ο τομέας της Υγείας πρέπει να αποτελεί 
αναμφισβήτητα προτεραιότητα για όλους και 
ιδιαίτερα για μας τους απομακρυσμένους από τα 
μεγάλα αστικά κέντρα Δήμους, που εμφανίζουν 
αρνητικές τάσεις στην σύσταση του πληθυσμιακού 
δυναμικού τους. 
Ο Δήμαρχος μας θεώρησε πολύ σημαντική αυτή την 
πρωτοβουλία έχοντας την πεποίθηση ότι η εφαρμογή 
κοινών πολιτικών  και δράσεων στον τομέα της 
πρόληψης της Υγείας είναι ο πιο ενδεδειγμένος 
δρόμος για το καλό του Δήμου μας. 
Στον Δήμο μας Υπάρχουν και λειτουργούν Κέντρο 
Υγείας και Αγροτικά Ιατρεία. Επίσης στα πλαίσια 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων λειτουργεί το «Βοήθεια 
στο Σπίτι» και Κέντρο Δημιουργικής  Απασχόλησης  
Παιδιών.  
Τέλος σας επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι το 
Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά θα είμαστε 
συμπαραστάτες σε αυτή σας την προσπάθεια.

Ιωάννης Λώλος

Δήμαρχος Μελισσίων  Αττικής

Σε μία προσπάθεια συνεργασίας, επικοινωνίας και 
αλληλοβοήθειας των δήμων μεταξύ τους με κοινό σκοπό 
την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, 
της προαγωγής της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης 
κοινωνικών προβλημάτων, ξεκίνησε η λειτουργία 
του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Προς αυτή τη κατεύθυνση θελήσαμε να 
κινηθούμε κι εμείς ως Δήμος γι’ αυτό και ταχθήκαμε   
εξ ’ αρχής σ’ αυτή την κοινή προσπάθεια ως ιδρυτικό 
μέλος του Δικτύου. Στα δύο αυτά χρόνια αποκομίσαμε 
εμπειρία, πληροφόρηση και υλική υποστήριξη σε θέματα 
προληπτικής ιατρικής και ευαισθητοποίησης των 
κατοίκων της πόλης μας.
Παράλληλα με το πρόγραμμα stage το οποίο εγκρίθηκε 
στο ΔΔΥ πλαισιώθηκαν καλύτερα οι σχετικές δράσεις 
που αναπτύχθηκαν στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. 
Συγκεκριμένα στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΚΕΚΑ), του Δήμου Μελισσίων 
ξεκίνησαν να εργάζονται τρία άτομα με διαφορετικές 
ειδικότητες. Οι αρμοδιότητες των εργαζομένων είναι να 
υποστηρίζουν και να οργανώνουν το ιατρικό έργο του 
κέντρου, η γραμματειακή υποστήριξη για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, η συμμετοχή 
στις ενέργειες της κοινωνικής λειτουργού και της 
ψυχολόγου, συμμετοχή στην λειτουργία της κοινωνικής 
λέσχης του Δήμου μας για ΑΜΕΑ, και της σχολής 
γονέων, στις αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβάνεται και 
η συμμετοχή στην οργάνωση όλων των εκδηλώσεων 
του κέντρου μας όπως π.χ. η εθελοντική  αιμοδοσία που 
πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο σε συνεργασία 
με το νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ». Στόχος μας είναι 
να έχουμε μια συνεχή επαφή με τους πολίτες ώστε να 
αφουγκραζόμαστε τις πραγματικές τους ανάγκες και να 
διαμορφώνουμε αναλόγως τις υπηρεσίες μας.
Με την ελπίδα ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ 
των δήμων και το έργο του διαδημοτικού δικτύου 
ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους. 

Εμμανουήλ Γραφάκος
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Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Αττικής

Χαιρετίζουμε για άλλη μια φορά την προσπάθεια 
του Διαδημοτικού Δικτύου τόσο για την πρόθεση να 
συμβάλλει στην προαγωγή της Υγείας διαμέσου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και για την επιτυχημένη 
προσπάθεια να δικτυώσει ένα μεγάλο αριθμό δήμων, 
στο ζήτημα της πρόληψης των προβλημάτων Υγείας. 
Πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι σημαντικός άξονας 
για την βελτίωση των συνθηκών ζωής των δημοτών, η 
πρόληψη εξάλλου αποτελεί έναν μοναδικό μηχανισμό, 
μέσα από τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν οι δήμοι 
στη διατήρηση και στην προαγωγή της υγείας και της 
κοινωνικής ισορροπίας των δημοτών. 
Η πίστη αυτή, στην σημαντικότητα της πρόληψης 
και στην σπουδαιότητα της ενότητας, μας έθεσε στην 
πρώτη γραμμή για τη δημιουργία του Δικτύου, γι’ 
αυτό άλλωστε ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης είναι από 
τα ιδρυτικά μέλη του. 
Κατόπιν του εύλογου διαστήματος που χρειάστηκε 
για να εδραιωθεί το Δίκτυο και να ενδυναμωθεί, ως 
δίαυλος επικοινωνίας, αποκρυστάλλωσης ιδεών και 
απόψεων, ως φορέας έκφρασης και ταξινόμησης των 
αναγκών των δήμων, ευχόμαστε να ευοδωθεί σύντομα 
το εγχείρημα για την πραγματοποίηση δράσεων 
πρόληψης, οι οποίες θα έχουν οργανωμένη μορφή και 
καθολική εφαρμογή σε όλους τους δήμους.     

Δημήτριος Γ. Τζίτζιφας

Δήμαρχος Μόβρης Αχαΐας

Ο Δήμαρχος Μόβρης έχει αναπτύξει ένα ισχυρό 
Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών για την υπεράσπιση 
και την φροντίδα των ατόμων εκείνων που έχουν 
ανάγκη, καθώς και των δημοτών που έχουν 
δύσκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες και προγράμματα 
του κράτους. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
κατοικούν τσιγγάνοι σε συνθήκες εξαθλίωσης και 
φτώχειας. Άπορες οικογένειες καθημερινά χρήζουν 
βοήθειας λόγω των έντονων οικονομικών τους 
προβλημάτων.
Με τα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου («Βοήθεια 
στο Σπίτι», «Γραφείο Παροχής Κοινωνικών & 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», Ιατροκοινωνικό 
Κέντρο, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών) στοχεύουμε στην παροχή εξειδικευμένων 
πρωτοβάθμιων κοινωνικών υποστηρικτικών 
υπηρεσιών. Η Δημοτική Αρχή εργάζεται προς την 
κατεύθυνση της ενίσχυσης και της διεκδίκησης 
των δικαιωμάτων των δημοτών της Μόβρης 
αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες που 
προσφέρουμε σε όλους τους τομείς.
Με την συμμετοχή μας στο Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 
συνενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα υπόλοιπα 
μέλη, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε με ουσιαστικό 
τρόπο στον τομέα της Πρόληψης της Υγείας για την 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής. 
Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δήμους – Μέλη 
αποσκοπούμε στην δημιουργία των κατάλληλων 
εργαλείων προς όφελος των δημοτών.
Χαιρετίζω τα υπόλοιπα Μέλη του ΔΔΥ και εύχομαι 
επιτυχία στην μελλοντική κοινή μας πορεία.

Ανδρέας Αντ. Παναγιωτόπουλος
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Δήμαρχος Ναυπάκτου Αιτωλ/νίας 

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας αποτελεί σημαντική 
πρωτοβουλία. Ως λειτουργοί της Αυτοδιοίκησης 
έχουμε ηθικό χρέος να ενισχύσουμε και να στηρίζουμε 
τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. 
Η δημιουργία του Δικτύου στοχεύει στην ενίσχυση 
των κοινωνικών δομών και στη δημιουργία  
προϋποθέσεων για την αναβάθμιση τους. 
Ο στόχος είναι φιλόδοξος, αλλά ταυτόχρονα 
αναγκαίος για τους Δήμους της εποχής των 
αυξημένων απαιτήσεων. 
Ως Δήμος Ναυπάκτου, θέτουμε γερές βάσεις ώστε 
με στοχευμένες   ενέργειες να ενισχύουμε τους 
συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. 
Η πολιτική μας εστιάζεται στην ενίσχυση των 
υπαρχουσών κοινωνικών δομών του Δήμου μας και 
στη δημιουργία νέων. 
Στη νέα εποχή οφείλουμε όλοι μαζί να χτίσουμε ένα 
μέλλον κοινωνικής προστασίας και ίσων ευκαιριών 
για όλους. 

Αθανάσιος Παπαθανάσης

Δήμαρχος Νέας Αρτάκης Ευβοίας

Σαν Δήμαρχος της πόλης της Νέας Αρτάκης, μα πάνω 
απ’ όλα σαν ευαισθητοποιημένος πολίτης σε θέματα 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, χαιρετίζω 
την όλη προσπάθεια που γίνεται δια μέσου του 
διαδημοτικού δικτύου, όχι μόνο προς τους δήμους 
– μέλη, αλλά για την προσφορά του σε όλους τους 
πολίτες της χώρας. Η προσπάθεια είναι αξιόλογη και 
εμείς από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε για την 
στήριξή της, την διεύρυνσή της και την διάδοσή της.
Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος αποφάσισε να ενταχθεί σ’ 
έναν φορέα ο οποίος θα αντιμετώπιζε με σοβαρότητα 
και υπευθυνότητα τα θέματα που αφορούν την 
πρόληψη της υγείας μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
με ενημέρωση των πολιτών, προληπτικούς ελέγχους, 
με ευθύνη, γνώση και εμπειρία.
Ο Δήμαρχος αποσκοπεί στην οργανωμένη, 
μεθοδευμένη και αποτελεσματική ένταξη των 
δημοτών, σε μια νοοτροπία η οποία να στηρίζεται 
στην πρόληψη όσων αφορά τα θέματα της υγείας 
του και όχι στην καταστολή τους. Η ενημέρωση, οι 
περιοδικοί έλεγχοι από ειδικά ιατρικά συνεργεία σε 
όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και ειδικότερα το θέμα 
της πρόληψης να γίνει φιλοσοφία και παιδεία του 
κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Στο Δήμο μας η άσκηση της Κοινωνικής Πολιτικής 
γίνεται από  αρκετές υπηρεσίες που προσφέρονται 
στους πολίτες μας, που αφορούν την κοινωνική 
αλληλεγγύη μέσω των συστάσεων άτυπων επιτροπών 
και εθελοντικών ομάδων. Είναι υπό σκέψη, η σύσταση 
της σαν ΝΠΔΔ. 
 
 

Αναστάσιος Πρατσόλης
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Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Αττικής

Ζούμε σε μια εποχή έντονων αλλαγών σε όλους 
τους τομείς που επηρεάζουν την Κοινωνία μας. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι σημαντικές αλλαγές που επιτελούνται 
επηρεάζουν και τη λειτουργία του Δήμου μας, ιδιαίτερα 
στο επίπεδο των αρμοδιοτήτων του και αυξάνουν τις 
υποχρεώσεις του  απέναντι στους Δημότες. Έτσι λοιπόν 
πλέον οι Δήμοι, ως κύριος φορέας εκπροσώπησης και 
έκφρασης της τοπικής κοινωνίας, έχουν πλέον την 
υποχρέωση να δημιουργούν ένα δίχτυ προστασίας και 
ασφάλειας που θα υποστηρίζει και θα ενισχύει τους 
κατοίκους τους, ιδιαιτέρα τους πλέον αδύναμους και θα 
τους προσφέρει ένα ελάχιστο έστω αίσθημα ασφάλειας, 
απέναντι σε σημαντικά προβλήματα  όπως είναι η υγεία 
τα κοινωνικά και άλλα καθημερινά τους ζητήματα. 
Πιστεύω λοιπόν, ότι μέσα στις υποχρεώσεις μας αυτές, 
είναι να προσφέρουμε τις κατάλληλες συνθήκες 
πρόληψης και προστασίας της υγείας των κατοίκων, 
αξιοποιώντας τόσο τις δυνατότητες πρόληψης που 
υπάρχουν, αλλά και προσφέροντας, όπου αυτό είναι 
δυνατό την απαραίτητη Α’ βάθμια φροντίδα υγείας.
Ακολουθώντας αυτή τη λογική, αποφασίσαμε να 
γίνουμε μέλος στο Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας, 
αφού μέσα από τη δύναμη που δίνει η συντονισμένη 
δράση των Δήμων μας, αυξάνουμε τις δυνατότητες να 
διεκδικήσουμε από την Κεντρική εξουσία αλλά και να 
δουλέψουμε ανταλλάσοντας εμπειρίες και τεχνογνωσία 
στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων των 
Δημοτών μας.
Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα της λειτουργία του 
Δικτύου θα αποτιμηθούν θετικά στο μέλλον, αφού θετικά 
κρίνεται και η έως σήμερα παρουσία και προσφορά του. 
Ο Δήμαρχος μας και η Δημοτική του Αρχή πιστεύουν ότι 
με τη σωστή λειτουργία του Δικτύου θα καταφέρουμε 
όλοι να δημιουργήσουμε υπηρεσίες και υποδομές 
πρόληψης και υγείας, αλλά και θα βοηθήσουμε να τις 
στελεχώσουμε με το κατάλληλο προσωπικό, όπως έγινε 
έως σήμερα με το πρόγραμμα stage.

Ιωάννης Χαραλάμπους 

Δήμαρχος Νέας Κυδωνίας Χανίων

Συγχαίρουμε τη θεσμική πρωτοβουλία του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, μια πρωτοβουλία που προέρχεται από 
την ίδια την Τ. Α.  
Γιατί μόνο οι Δήμοι που γνωρίζουν τα προβλήματα των 
πολιτών μπορούν να παίξουν ενεργό και καθοριστικό 
ρόλο σε επίπεδο κοινωνικών παρεμβάσεων.
Οι Δήμοι ενωμένοι και οργανωμένοι μπορούν 
να πρωταγωνιστήσουν στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών. 
Στο Δήμο μας -τουριστικός κυρίως και αγροτικός 
σε μικρότερο βαθμό με μόνιμους κατοίκους 7.500 
που την τουριστική περίοδο τετραπλασιάζονται - οι 
ανάγκες για ιατρική περίθαλψη καλύπτονται από 
έναν αγροτικό ιατρό που επισκέπτεται 1 φορά την 
εβδομάδα κάθε διαμέρισμα κι από ένα περιφερειακό 
ιατρείο.  
Οι δράσεις του Δήμου μας που είναι συνδεμένες με 
την έννοια της πρόληψης είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 
Καλύπτουμε την κοινωνική αλληλεγγύη σε ένα 
βαθμό. συνεργαζόμενοι με το πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο σπίτι» και για το περιβάλλον προσπαθούμε με 
κάθε τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική 
κοινωνία.   Ήδη έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία 
εθελοντικών ομάδων. 
Είναι απαραίτητη η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση 
και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στα θέματα 
που την αφορούν. Είναι επιτακτική η ανάγκη 
δικτύωσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων του Δήμου μας με προληπτική κατεύθυνση 
στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην 
περιβαλλοντική προστασία.
Με τη συμμετοχή μας στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας 
υποσχόμαστε κάθε βοήθεια στην κοινή προσπάθεια 
για την επίτευξη των σκοπών του Δικτύου. 

Εμμανουήλ Σταματάκης
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Δήμαρχος Νέας Μάκρης Αττικής

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την 
άριστη λειτουργία του Δικτύου επιβάλουν σε όλους 
μας να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις προς 
τη κατεύθυνση αυτή. Κάθε κοινωνικό πρόγραμμα 
κάθε κοινωνική δράση που λειτουργεί προς όφελος 
των ευαίσθητων κοινωνικά τάξεων συμπολιτών μας 
προβάλουν τις προθέσεις του Δήμου μας και μόνο 
περήφανους μπορούν να μας κάνουν. Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι υποχρεωμένη να ξεφεύγει από τις 
παραδοσιακές μορφές λειτουργίας της και να εντείνει 
διαρκώς τις προσπάθειές της να αποκτήσει η κάθε 
πόλη ένα ανθρώπινο πρόσωπο. 
Ο Δήμαρχος Νέας Μάκρης έχοντας δείξει ιδιαίτερη 
ευαισθησία σε θέματα υγείας, πρόληψης και 
κοινωνικής αλληλεγγύης συμμετέχει ενεργά στο 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας με σκοπό τον από κοινού 
σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων σε αυτούς τους 
τομείς προς όφελος των δημοτών του. 
Η συμμετοχή του Δήμου μας στην πρωτοβουλία 
αυτή έχει σαν σκοπό την διοργάνωση επιστημονικών 
εκδηλώσεων πρόληψης και ενημέρωσης, την 
παρουσίαση νέων επιστημονικών επιτευγμάτων 
στο χώρο της Ιατρικής, τη διοργάνωση σχετικών 
ημερίδων προς ενημέρωση των δημοτών μας, τη 
διατύπωση προτάσεων και το σχεδιασμό δράσεων 
σχετικά με σοβαρές ασθένειες.
Στο Δήμο Νέας Μάκρης λειτουργούν οι παρακάτω 
Κοινωνικές Υπηρεσίες: Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, 
Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, 
Δωρεάν  Δημοτική Συγκοινωνία, Δημοτικό Γραφείο 
Εύρεσης Εργασίας, Σχολικοί Φύλακες, Ειδικά 
τιμολόγια ύδρευσης σε πολύτεκνους, απόρους και 
άλλες ειδικές κατηγορίες δημοτών, Σχολές Γονέων, 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρο 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Γραφείο Κοινωνικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Γραφείο Κοινωνικής 
Πολιτικής, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός,  Σεμινάρια 
Επιμόρφωσης Ενηλίκων.

Ιορδάνης Λουίζος

Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής

Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιημένος που μέσα από τη συμμετοχή του 
στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, συνδράμει ενεργά 
την ευρεία προσπάθεια των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, να συνδυάσουν τις δυνατότητες, 
τις υποδομές τους, στον τομέα της Πρόληψης 
Υγείας, συμμετέχοντας σε κοινά  προγράμματα και 
προβάλλοντας παράλληλα τις δράσεις αλλά και τις 
διεκδικήσεις τους, για  χρηματοδοτήσεις από εθνικά 
και ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Η αυτό-οργάνωση των ΟΤΑ, σε μια ισχυρή δομή 
που προσπαθεί να δώσει λύσεις σε τυχόν κενά ή 
δυσκαμψίες του κεντρικού σχεδιασμού, είναι το 
πλέον καινοτόμο και αισιόδοξο εγχείρημα στον 
τομέα της Υγείας-Πρόληψης, το οποίο θα μπορούσε 
να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό παράγοντα βελτίωσης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εν λόγω 
νευραλγικούς τομείς, όπου ομολογουμένως η χώρα 
μας έχει να διανύσει ακόμη αρκετό δρόμο μέχρι την 
επίτευξη του επιθυμητού. 

Σταύρος Κόντος
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Δήμαρχος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής

Ο Δήμαρχος Νέας Χαλκηδόνας, πιστεύει, θέλει και 
προσπαθεί να υπηρετήσει μέσα από το έργο και τις 
δραστηριότητες  του, ιδέες και προστάγματα που 
συμβάλλουν ώστε να διαμορφώνουμε μια τοπική 
κοινωνία, με Υγιείς πολίτες σε ένα περιβάλλον 
κοινωνικά ανθρώπινο και Υγιές. Για το λόγο αυτό, 
προτεραιότητα μας μόλις αναλάβαμε την διοίκηση 
του Δήμου μας, ήταν η δημιουργία οργανωμένης 
Κοινωνικής Υπηρεσίας η οποία θα εστιάζει στην 
στήριξη του ανθρώπου και στις ανάγκες του και 
στην ανάπτυξη προγραμμάτων Πρόληψης και 
προαγωγής της Υγείας. Ένας από τους βασικούς 
στόχους της Υπηρεσίας είναι και η αξιοποίηση όλου 
του ανθρώπινου δυναμικού Υγείας της πόλης, με 
σκοπό την πραγματοποίηση προγραμμάτων αγωγής 
Υγείας και πρόληψης σε όλους τους χώρους ζωής των 
πολιτών. Στην προσπάθεια αυτή, θεωρούμε ιδιαίτερα 
σημαντική τη συμμετοχή των πολιτών και κυρίως των 
νέων μας, ώστε να παραδώσουμε μια πόλη καλύτερη 
από αυτή που παραλάβαμε. 
Πιστεύουμε ότι η συνεργασία στους τομείς αυτούς- 
ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Τ.Α- είναι όχι μόνο 
επιθυμητή αλλά και αναγκαία. Χρειάζεται πολύ 
προσπάθεια και ένωση ανθρώπων και θεσμών. Για 
το λόγο αυτό θέλουμε να συμβάλλουμε και να 
μοιραστούμε μέσα από το δίκτυο  ιδέες, τεχνογνωσία 
και εμπειρία, ώστε να διαμορφώνουμε μέρα με τη 
μέρα πόλεις Υγιείς με λιγότερη νοσηρότητα, είτε 
κοινωνική είτε οικονομική.    
Στοχεύουμε στην ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων 
προστασίας προς τους συμπολίτες μας οι οποίοι 
κινδυνεύουν από ¨κοινωνικό αποκλεισμό¨ και 
περιθωριοποίηση και κατ’ επέκταση  στοχεύουμε 
στον περιορισμό της κοινωνικής νοσηρότητας. 
Στο Δήμο λειτουργούν :α) Κοινωνική υπηρεσία η 
οποία στελεχώνεται από έναν ψυχολόγο και μία 
κοινωνική λειτουργό και β) Μονάδα Βοήθειας στο 
Σπίτι. 

Γεώργιος Αποστολάκης

Δήμαρχος Νέου Σιδηροχωρίου Ροδόπης

Η συμμετοχή του Δήμου μας στο Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ 
αποφασίστηκε από το Δ.Σ. με σκοπό να ωφεληθούν 
οι δημότες μας από τις δράσεις του Δικτύου σε 
συνεργασία και με το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας.
Είναι γεγονός ότι στην περιοχή μας και πιο 
συγκεκριμένα στο Νομό Ροδόπης η Πρωτοβάθμια 
Περίθαλψη είναι σε πολύ κακό επίπεδο και λόγω 
έλλειψης σύγχρονων υποδομών και ακόμη 
περισσότερο λόγω μεγάλων ελλείψεων ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού στις λειτουργούσες δομές 
υγείας και πρόνοιας.
Η αγωνία μας να συμβάλλουμε ως Δήμαρχος σε 
όποια προσπάθεια μπορεί να αναληφθεί για την 
πρόληψη νόσων, την ενημέρωση σε θέματα υγείας, 
την παροχή δωρεάν εξετάσεων, την οργάνωση 
κοινωνικών προγραμμάτων και γενικά την ιατρική 
και κοινωνική στήριξη των δημοτών μας, μας οδήγησε 
στην απόφαση μας να συμμετάσχουμε στο Δίκτυο. Το 
2007 ξεκίνησε με την εγγραφή μας μόνο. Τα επόμενα 
έτη ευχόμαστε και ελπίζουμε το Δίκτυο να γίνει 
αρωγός στην προσπάθειά μας αυτή.  

Κωνσταντίνος Βαρβάτος 
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Δήμαρχος Νέστορος Μεσσηνίας

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας, το οποίο 
λειτουργεί και στον Δήμο μας, κρίνουμε από την 
μέχρι τώρα πορεία του, ότι είναι ένας θεσμός που 
υποστηρίζει στο να παρέχουμε σωστή περίθαλψη και 
κοινωνική πρόνοια στους Δημότες μας.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να επεκταθεί και να 
υποστηριχθεί, γιατί εμάς ειδικά που ζούμε έξω από 
τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουμε ανάγκη από τέτοιες 
υπηρεσίες. 
Πεποίθηση μας είναι ότι μπορεί ο συγκεκριμένος 
θεσμός να προσφέρει πολύ περισσότερα, 
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την εγγύτητα του 
Δήμου προς τους Δημότες του. 
Υποστηρίζουμε το θεσμό και ευελπιστούμε σε 
περαιτέρω βελτίωση του.  

Αναστάσιος Τσορώνης

Δήμαρχος Νισύρου  Δωδεκανήσου

Χαιρετίζουμε την δημιουργία του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας με την προοπτική συνεργασίας και 
σκοπό την συνένωση των δυνάμεων μας σε θέματα 
που αφορούν την ψυχική και σωματική υγεία των 
κατοίκων μας.
Μέσα από προγράμματα ευαισθητοποίησης του 
πληθυσμού με εκδηλώσεις, διαλέξεις και ημερίδες 
ελπίζουμε στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση 
μεγάλων προβλημάτων υγείας.

Νικόλαος  Καρακωνσταντίνος
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Δήμαρχος Ξάνθης

Διαβάζοντας τους σκοπούς αλλά και τους στόχους 
του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  ΟΤΑ, ο Δήμαρχος Ξάνθης και το 
Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμα να γίνει μέλος του Δικτύου. 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης έχοντας στα σχέδια του ένα Δήμο 
περισσότερο ευαίσθητο και περισσότερο ανθρώπινο 
δεν θα μπορούσε να απέχει από τη μοναδική θεσμική 
πρωτοβουλία η οποία προέρχεται από την ίδια την 
Τ.Α. 
Συγχαρητήρια για την εξαίρετη πρωτοβουλία της 
δημιουργίας του Δικτύου, το οποίο έρχεται να 
καλύψει τις ανάγκες στους τομείς της πρόληψης της 
Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας.
Συγχαρητήρια επίσης και για όσα έχετε κάνει μέχρι 
σήμερα. Καλή επιτυχία στο έργο σας.   

Νικόλαος Φωτιάδης

Δήμαρχος Παλικής Κεφαλληνίας

Ως Δήμαρχος Δήμου Παλικής αλλά και ως γιατρός 
στο επάγγελμα, εκφράζω την αμέριστη στήριξη μου 
στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΟΤΑ. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
είναι θεσμός που βρίσκεται κοντά στον πολίτη, 
αντιμετωπίζει την καθημερινότητα του και γι’  αυτό 
έχει σημαντικό ρόλο στον τομέα υγείας. Επειδή το 
θεσμικό πλαίσιο στον τομέα αυτό υστερεί σημαντικά 
είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή πολιτών στην 
υλοποίηση δράσεων που πρωταγωνιστούν σε θέματα 
υγείας και δηλώνουμε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια 
που διαδραματίζεται στα πλαίσια αυτά.
Ο Δήμαρχος Παλικής με  απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου εκδήλωσε ενδιαφέρον για συμμετοχή 
στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΟΤΑ με σκοπό την προώθηση πολιτικών 
πρόληψης Υγείας και εκδηλώσεων ενημέρωσης του 
πληθυσμού του Δήμου μας σε ευρύτερα θέματα 
πρόληψης.
Ως Δημοτική Αρχή στοχεύουμε στη διοργάνωση 
ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων σε θέματα 
πρόληψης, στην ενημέρωση του κοινού σε θέματα 
ασθενειών που απειλούν την ανθρωπότητα και 
στην ευαισθητοποίηση του σε θέματα προληπτικής 
ιατρικής.
Στο Δήμο Παλικής λειτουργεί η Δημοτική Επιχείρηση 
Κοινωνικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΑ) η 
οποία υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Παρθενόπη 
Αλεξανδροπούλου - Χαριτάτου
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Δήμαρχος Παλλήνης Αττικής

Σε μια εποχή που η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει 
σημαίνοντα ρόλο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών, η δημιουργία 
και οι δράσεις του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας είναι 
αναγκαίες όσο ποτέ. 
Στόχος του Δήμου Παλλήνης, μέσα από τη συμμετοχή 
του στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, είναι η προσφορά 
αξιόπιστων ιατρικών, κοινωνικών και ψυχολογικών 
υπηρεσιών στους δημότες. 
Ταυτόχρονα προσδοκούμε ότι σε συνεργασία με 
τους Δήμους που συμμετέχουν στο Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας, μπορούμε να προωθήσουμε σύγχρονα 
προγράμματα, να διορθώσουμε δυσλειτουργίες και να 
καλύψουμε κενά στην έλλειψη θεσμικού πλαισίου σε 
θέματα παροχής και πρόληψης Υγείας. 
Το πρώτο βήμα έχει γίνει. Και είναι ουσιαστικό και 
ελπιδοφόρο. Μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά 
βήματα προς όφελος των δημοτών μας.   

Σπυρίδων Κωνσταντάς

Δήμαρχος Περάματος Πειραιώς 

Πρωτοπόρος ο Δήμαρχος Περάματος και στον 
τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, συμμετέχει σε μια 
φιλόδοξη πρόταση ανάπτυξης, προληπτικής ιατρικής 
και κοινωνικής αλληλεγγύης που αναπτύσσει 
το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 
Πιστεύω ότι το Διαδημοτικό Δίκτυο καλύπτει 
υπαρκτές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους 
τομείς της πρόληψης Υγείας, τομείς όπου οι Δήμοι και 
οι Κοινότητες της χώρας μας πρέπει να αναπτύσσουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Σε σχέση με την πόλη του Περάματος, που συμμετέχει 
σ’ αυτήν την προσπάθεια, πιστεύω ότι έρχεται ως 
αρωγός στις είδη σημαντικότατες πρωτοβουλίες για 
τη προληπτική ιατρική και την κοινωνική αλληλεγγύη 
των συμπολιτών μας, που έχει αναλάβει ο Δήμαρχος. 
Θα ήθελα να εκφράσω την συμπαράσταση μου σε όλη 
αυτήν την προσπάθεια που στόχο έχει τον ίδιο τον 
άνθρωπο.  
Ο Δήμαρχος Περάματος είναι ευαισθητοποιημένος 
στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και ήδη 
λειτουργούν οι παρακάτω κοινωνικές υπηρεσίες: 
Πρόγραμμα « Βοήθεια στο Σπίτι», Τηλεϊατρική 
Μονάδα, Τράπεζα  Αίματος, Συνεργασία με ΚΕΘΕΑ, 
Τράπεζα Τροφίμων.

Ιωάννης Γλύκας
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Δήμαρχος Πετρούπολης  Αττικής

Το αξιόλογο έργο που επιτελείτε από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής 
είναι σημαντικό διότι καταξιώνει το λόγο ύπαρξης 
του θεσμού στην κατεύθυνση να προσεγγίζει τα 
προβλήματα με το πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό 
τρόπο. Ο δημότης αισθάνεται ασφαλής και 
απευθύνεται για την πρόληψη της υγείας σε ένα 
θεσμό που βρίσκεται σε καθημερινή επαφή μαζί του, 
σε ένα θεσμό που έχει πρόσωπο και αναλαμβάνει 
ευθύνες. 
Ο Δήμαρχος Πετρούπολης παροτρύνει και ενισχύει 
αυτές τις πρωτοβουλίες με συγκεκριμένες δράσεις 
που ενεργοποιούν τους δημότες στο πλαίσιο της 
αλληλεγγύης και τους δυναμικούς θεσμούς όπως 
το εθελοντικό κίνημα. Κοινός μας στόχος είναι η 
διατήρηση της υγείας του δημότη μας μέσα από ένα 
αξιόπιστο σύστημα πρόληψης.
Γι’ αυτό το λόγο αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε 
ένα ευρύτερο δίκτυο αντιμετώπισης προβλημάτων 
που αφορούν την αναβάθμιση των δομών υγείας 
και κοινωνικής μέριμνας στο πλαίσιο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
Βασικός στόχος είναι η πρόληψη και προβλέπουμε: 
Στη διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων 
Πρόληψης και Ενημέρωσης στο Δήμο μας και στη 
διεξαγωγή ημερίδων με σχετικά θέματα για την 
ενημέρωση των πολιτών μας.   
Στο Δήμο Πετρούπολης λειτουργούν οι παρακάτω 
κοινωνικές υπηρεσίες:  Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων τέσσερα (4) Κ.Α.Π.Η. και Πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο σπίτι». 

Στέφανος Βλάχος

Δήμαρχος  Πεύκης Αττικής

Ο Δήμαρχος Πεύκης μέσω του Πολυϊατρείου του 
συμμετείχε μαζί με 21 Δήμους της Αττικής ως ιδρυτικό 
μέλος στην σύσταση της Επιστημονικής Εταιρείας 
του «Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ» 
νοιώθοντας την ανάγκη της καθιέρωσης οργανωμένης 
πρόληψης στον τομέα της  υγείας και της κοινωνικής 
μέριμνας, μέσα στις τοπικές κοινωνίες.  Μάλιστα 
η Πεύκη υπήρξε η έδρα του Διαδημοτικού από την 
ίδρυσή του μέχρι το 2007 και ο τόπος όπου έγινε το 
1ο Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας 
ΟΤΑ, χάρη στην πρωτοβουλία του τότε προέδρου του 
Πολυιατρείου, Γιώργου Πατούλη.
Η Πεύκη εξακολουθεί να είναι μεταξύ των 
πρωτοπόρων δήμων σε θέματα υγείας και πιστεύουμε 
ότι τόσο η ύπαρξη του Διαδημοτικού Δικτύου όσο 
και συνεχής αύξηση των μελών του θα συμβάλλει 
δυναμικά στην ανάπτυξη προγραμμάτων Πρόληψης 
της Υγείας στους Δήμους - μέλη.

Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος
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Δήμαρχος Πλατέος Ημαθίας

Η ίδρυση του Διαδημοτικού Δικτύου συνιστά μια 
καίρια πρωτοβουλία συνεργασίας των πρωτοβάθμιων 
ΟΤΑ της χώρας μας στους τομείς της Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η γοργή ανάπτυξη του 
Δικτύου, με την εισδοχή σ’ αυτών δεκάδων Δήμων 
απ΄ όλη την χώρα, αποδεικνύει τη βούληση και 
αποφασιστικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για τον ενεργότερο ρόλο στο σχεδιασμό, στην 
ανάπτυξη και την υλοποίηση πολυσχιδών πολιτικών 
και δράσεων στα ζητήματα αγωγής – πρόληψης της 
Υγείας και της Κοινωνικής φροντίδας των Πολιτών. 
Στη κατεύθυνση αυτή, είμαι βέβαιος ότι η συμβολή 
του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΟΤΑ θα είναι καθοριστική. 

Φώτης Δημητριάδης

Δήμαρχος Πόρου Πειραιώς

Αν και ο κεντρικός σχεδιασμός και οι βασικές δομές 
της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας αποτελούν 
αρμοδιότητα και υποχρέωση του Κράτους,  εμείς 
πιστεύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί 
να παραμείνει αδρανής, αγνοώντας τις πραγματικές 
ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών, ιδίως 
σε περιοχές, όπως είναι το νησί μας, που αν και 
βρίσκονται μακριά   των μεγάλων αστικών κέντρων 
και θα έπρεπε  να είναι κατάλληλα στελεχωμένες,  
αντιμετωπίζουν μεγάλες  ελλείψεις σε υποδομές και 
ανθρώπινο δυναμικό.
Γι’ αυτό συμμετέχουμε και χαιρετίζουμε κάθε 
προσπάθεια που σκοπό έχει την αναβάθμιση των 
δομών υγείας και κοινωνικής μέριμνας στα πλαίσια της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτή του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Ο.Τ.Α

Δημήτριος - Ανδρέας Στρατηγός
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Δήμαρχος Σερρών

Ως Δήμαρχος αισθάνομαι την ανάγκη να δηλώσω την 
βαθιά ικανοποίηση μου για την απόφαση του Δήμου 
Σερρών να συμμετέχει δυναμικά και ν’ αναλάβει 
ενεργό δράση, στο πλαίσιο του Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ. Κι αυτό 
γιατί βασικός στόχος και πρωταρχικός σκοπός της 
δημοτικής αρχής δεν είναι άλλος από την αναβάθμιση 
του ρόλου του υπέρ των δημοτών και η περαιτέρω 
ενίσχυση του πλέγματος κοινωνικής πρόνοιας που έχει 
αναπτυχθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η ανάληψη σχετικών 
πρωτοβουλιών και η συμμετοχή στο Διαδημοτικό Δίκτυο 
είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει ένα επιπλέον εχέγγυο για 
την επιτυχία της προσπάθειας που ξεκίνησε στις Σέρρες 
προ δεκαπενταετίας, επ’ ωφελεία του Σερραϊκού λαού. 
Βασική επιδίωξη η πρόληψη σοβαρών ασθενειών, η 
ιατρική ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες και ο 
σχεδιασμός εξειδικευμένων δράσεων. 
Στο Δήμο Σερρών λειτουργούν οι παρακάτω κοινωνικές 
υπηρεσίες: Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και 
Κοινωνικής Ανάπτυξης με πολιτιστικά και αθλητικά 
τμήματα. Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας με δύο 
Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας όπου υλοποιούνται 
δύο προγράμματα «Βοήθειας στο Σπίτι». Δημοτική  
Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το «Σπίτι 
της Γυναίκας » για τα προβλήματα των γυναικών 
στον οικογενειακό και κοινωνικό ιστό, την φιλοξενία 
και στήριξη των κακοποιημένων συνδημοτισσών. Το 
κύτταρο που απασχολείται με θέματα επαγγελματικής 
αποκατάστασης των ανέργων. Δημοτική Επιχείρηση 
Παιδικών Σταθμών. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Σερρών. Τρία Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
–ΚΑΠΗ, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες(ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ).
Ο Δήμαρχος Σερρών και εγώ προσωπικά θα είμαστε 
αρωγοί σε κάθε προσπάθεια και στηρίζουμε ενεργά 
το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΟΤΑ.

Ιωάννης Βλάχος

Δήμαρχος Σπάτων Αττικής

Ο Δήμαρχος Σπάτων ενώνοντας τις δυνάμεις του 
με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης στοχεύει στη διεύρυνση των 
δραστηριοτήτων του σχετικά με την πρόληψη της 
υγείας και την κοινωνική πρόνοια των δημοτών.
Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Σπάτων έχει θέσει 
ως στόχους την προαγωγή της ψυχικής υγείας των 
δημοτών, τη διασφάλιση κι ενίσχυση της υγείας και 
της συναισθηματικής τους ευεξίας, την ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, την 
πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση σε καταστάσεις 
κρίσης.
Παρέχεται δωρεάν υποστηρικτική συμβουλευτική σε 
άτομα κάθε ηλικίας και τις οικογένειές τους, ομαδική 
συμβουλευτική γονέων, εβδομαδιαία συμβουλευτική 
εφήβων στο Γυμνάσιο (ατομική και ομαδική) και 
συνεργασία με τις σχολικές μονάδες του Δήμου και το 
Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.
Οργανώνονται επίσης εκδηλώσεις και διαλέξεις 
με θέμα την πρόληψη χρήσης ουσιών, το ρόλο της 
σύγχρονης οικογένειας, τις μαθησιακές δυσκολίες, 
την επιθετικότητα κ.α.
Το ΚΑΠΗ και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 
στηρίζουν τους μεγαλύτερους δημότες μας.
Ο Δήμαρχος Σπάτων ευελπιστεί ότι με την ένταξή 
του στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης θα προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες 
στους δημότες του ενημερώνοντας τους  και 
ευαισθητοποιώντας τους σε θέματα υγείας. Θεωρεί 
ότι μέσω των προγραμμάτων STAGE θα ενισχυθεί 
ο Δήμαρχος με εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος 
στοχεύει και στην οργάνωση και λειτουργία ιατρείων 
του ΙΚΑ.

Αθανάσιος Τούντας
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Δήμαρχος Τήλου Δωδεκανήσου

Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει κυρίαρχο 
ρόλο στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες γιατί 
είναι αυτός που βρίσκεται  εγγύτερα στον πολίτη. 
Για να πετύχει στον ρόλο του πρέπει να έχει και 
να το αποδεικνύει αποτελεσματικά έναν αξιακό 
προσανατολισμό που θα πείθει τους ανθρώπους 
που εκπροσωπεί  και υπηρετεί, συνθήκη ικανή 
και αναγκαία για να εμπνεύσει σε αναπτυξιακές 
διαδικασίες για μια καλύτερη ζωή.
Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην έχει προτεραιότητά 
του την πρώτη των πρώτων  των αξιών την υγεία 
γιατί αλλιώς καταντά ανυπόληπτος και το μόνο 
που κερδίζει είναι σε καλύτερη περίπτωση την 
παθητικότητα και την αδιαφορία του πολίτη.
Γι’ αυτό χαιρετίζουμε την ίδρυση του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας και συμμετέχουμε με ιδιαίτερη χαρά 
αφού μας δύναται η δυνατότητα και από αυτή τη 
λειτουργία να αποδείξουμε ότι οι ΟΤΑ πρώτου 
βαθμού δεν έχουν καμιά άλλη αποστολή από τον 
άνθρωπο και την ευτυχία του. 

Αναστάσιος Αλιφέρης

Δήμαρχος Υδρούσας Άνδρου Κυκλάδων

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, τόσο εγώ 
προσωπικά όσο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, 
προσπαθούμε να οργανώσουμε τον Δήμο Υδρούσας 
με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
ανάγκες. Να δώσουμε έμφαση στους τομείς της 
Υγείας, του Πολιτισμού, της γνώσης και της 
καινοτομίας. Να βρισκόμαστε κοντά στον πολίτη και 
την καθημερινότητά του. 
Βασικός στόχος είναι  η πρόληψη και η ενημέρωση. 
Προς αυτή την κατεύθυνση προσβλέπουμε 
στην διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων 
Πρόληψης και Ενημέρωσης, στην παρουσίαση νέων 
επιστημονικών δεδομένων στο χώρο της Ιατρικής, στη 
διεξαγωγή ημερίδων και στην οργάνωση σεμιναρίων 
σχετικά με τις επιπτώσεις από το σύγχρονο τρόπο 
ζωής. 
Στο Δήμο Υδρούσας λειτουργούν : 

Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, Δημοτικός Παιδικός 
Σταθμός, Δημοτική Τράπεζα Αίματος, Τηλεφωνικό 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.      

Κυριάκος Θωμάς
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Δήμαρχος Φιλίππων Καβάλας 

Δράττομαι της ευκαιρίας να χαιρετήσω τους 
συνάδελφους λειτουργούς της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και τους πολίτες μέσα από τη συνάντησή μας αυτή 
στο πλαίσιο του Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Εύχομαι ανάλογες πρωτοβουλίες να 
αποτελέσουν και τους επόμενους συνδετικούς κρίκους 
στην αλυσίδα των πολιτικών δράσεων που προάγουν 
την κοινωνική φροντίδα και τον αλτρουισμό.
Μέσω της συμμετοχής μας στο δίκτυο επιθυμούμε 
να βελτιώσουμε τη δυνατότητα του Δήμου μας να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες παροχής υπηρεσιών 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όντας 
υπέρμαχοι του θεσμού της δικτύωσης, προσδοκούμε 
να δημιουργήσουμε συνεργασίες και συνέργειες με 
φορείς και πρόσωπα που έχουμε κοινές φιλοδοξίες 
και στόχους.
Προσβλέπουμε στην ενημέρωση των πολιτών και 
της τοπικής επιστημονικής κοινότητας μέσω της 
οργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων και συνόδων 
με σχετικά θεματικά αντικείμενα. Έχοντας ήδη 
δραστηριοποιηθεί από το 2007 στη διοργάνωση 
εκστρατείας ενημέρωσης για την ψυχική υγεία, 
εκπονούμε αντίστοιχες καμπάνιες ενημέρωσης 
για την πρόληψη σε όλους τους τομείς της υγείας. 
Η καταγραφή των αναγκών είναι το πρώτο μας 
μέλημα στον τομέα της πρόνοιας και της φροντίδας 
των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στις οποίες είναι 
στραμμένη η κοινωνική μας πολιτική. Παράλληλα 
επενδύουμε σε μελέτες για την κοινωνική ενσωμάτωση 
ομάδων που βρίσκονται στο περιθώριο.
  Στο Δήμο Φιλίππων λειτουργούν ως κοινωνικές 
υπηρεσίες το «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων» (ΚΑΠΗ)και το Πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι».

Λάζαρος Τσαταλμπασίδης

Δήμαρχος Χαϊδαρίου Αττικής

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου, ως μέλος του Διαδημοτικού 
Δικτύου Δομών Υγείας συμμετέχει με τον πλέον 
ενεργό τρόπο στην συνολική προσπάθεια που 
καταβάλλει η Αυτοδιοίκηση για την ανάπτυξη 
δράσεων και πρωτοβουλιών σε θέματα που 
σχετίζονται με την υγεία.
Με ευαισθησία και σχέδιο προσεγγίζουμε, κυρίως τις 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με σκοπό την πρόληψη 
και την ενημέρωση.
Δίνουμε ξεχωριστή σημασία στην επαφή μας με τις 
νέες και τους νέους συμμετέχοντας σε ενημερωτικές 
πρωτοβουλίες του Διαδημοτικού Δικτύου Δομών 
Υγείας. 
Πιστεύω ότι βασικός άξονας δράσης του Δικτύου 
πρέπει να είναι η ανάπτυξη της Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και συνοχής μέσα στην κάθε Τοπική 
Κοινωνία.
Προς τον σκοπό αυτό πρέπει με συλλογικό τρόπο να 
ενδυναμώσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τις προσπάθειες 
της και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς να 
αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι με τη δημιουργία 
του εν λόγω Δικτύου η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην 
«πρώτη γραμμή» των θεμάτων που σχετίζονται με την 
υγεία, την πρόληψη και την ενημέρωση των πολιτών 
στην κάθε Τοπική Κοινωνία.
Χρέος όλων που συμμετέχουμε σε αυτή την 
προσπάθεια είναι να συνεχίσουμε με εντονότερους 
ρυθμούς αυτή την προσπάθεια

Δημήτριος Μαραβέλιας
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Δήμαρχος Χαλανδρίου Αττικής

Θεωρώ ότι είναι σημαντική η πρωτοβουλία ίδρυσης 
του Δ.Δ.Υ & Κ.Α.- Ο.Τ.Α., το  2005 με πρωτεργάτη 
τον σημερινό Δήμαρχο Αμαρουσίου  κο. Γ. Πατούλη 
και τη θερμή υποστήριξή του  τότε Υπουργού Υγείας 
κου Ν. Κακλαμάνη και του Υφυπουργού κου Αθ. 
Γιαννόπουλου ούτως ώστε όλα τα Δημοτικά Ιατρεία 
της Επικράτειας να έχουν μια ενιαία φωνή για τις 
διεκδικήσεις τους προς την κεντρική εξουσία και 
χαιρετίζω αυτό το επίτευγμα που όλοι οι Δήμοι πρέπει 
να στηρίξουν για το καλό  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για την κατοχύρωση της Υγειάς  των Δημοτών.
Η συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου δια του 
Συμβουλευτικού του Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής 
(Σ.ΚΕ.Π.Ι.)  ως ιδρυτικό μέλος του Δ.Δ.Υ & Κ.Α από 
το 2005, σύμφωνα με την ιδρυτική του διακήρυξη, 
σκοπό του έχει την Πρόληψη Υγείας  των Δημοτών 
κάθε Δήμου και της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας στα όρια των δυνατοτήτων που επιτρέπει ο 
νόμος. Σας γνωρίζουμε ότι το Σ.ΚΕ.Π.Ι. του Δήμου 
Χαλανδρίου λειτούργησε από τα μέσα της δεκαετίας 
του ΄90 και σήμερα προσφέρει εις τους Δημότες 
του μια σύγχρονη δομή Προληπτικής  Υγείας με 
στελεχωμένο ιατρικό προσωπικό που απαρτίζεται από 
δώδεκα ιατρικές ειδικότητες με σύγχρονο εργαστήριο 
Αιματολογικό και Βιοχημικό όπως επίσης και τμήμα 
Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας. Το Σ.ΚΕ.Π.Ι.  
το οποίο λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. διαρθρώνεται σε 
: Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Τμήμα Ψυχολογικής 
Υποστήριξης, Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας. Κάθε 
χρόνο εξυπηρετούνται στο  Σ.ΚΕ.Π.Ι.   πάνω από 
10.000 Δημότες και Δημότισσες, ενώ στο αρχείο 
μας είδη υπάρχουν περί τα 12.000 ιατρικά ιστορικά 
Δημοτών για τα οποία είναι εν εξελίξει η ηλεκτρονική 
τους αρχειοθέτηση και ευελπιστούμε σύντομα όταν 
αυτή θα έχει ολοκληρωθεί να εφοδιάσουμε τους 
Δημότες  μας με μαγνητική κάρτα υγείας προς άμεση 
εξυπηρέτηση των.

Γρηγόριος  Ζαφειρόπουλος

Δήμαρχος Χάλκειας Αιτωλ/νίας

Ως Δήμαρχος του Δήμου Χάλκειας έχω την 
υποχρέωση να συμβάλλω με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στην σωστότερη λειτουργία του καθώς και 
στην επιβαλλόμενη από τις συγκυρίες ανάπτυξή του. 
Στόχος μας είναι να γίνει ο Δήμαρχος μας πρότυπο 
στην ευρύτερη περιοχή πρωταγωνιστώντας στις 
σύγχρονες εξελίξεις σε όλους τους τομείς.
Η πορεία για την ανάπτυξη του Δήμου μας είναι 
κοινή για όλους τους και γι’ αυτό επιδιώκουμε 
συνεργασία με τους φορείς και τους συνδημότες 
μας. Χρειαζόμαστε πρωτοβουλίες από το ανθρώπινο 
δυναμικό, προτάσεις και δράση για να οδηγήσουμε το 
Δήμο μας στη θέση που του αξίζει.
Ο Δήμαρχος μας έχει ως αρχή την λογική ότι η 
πρόληψη είναι η αποτελεσματικότερη θεραπεία γι’ 
αυτό και εκδήλωσε το ενδιαφέρον του και αποφάσισε 
την συμμετοχή του στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ.
Η συνεργασία με δήμους πολύ μεγαλύτερους 
από μας με υποδομές, γνωστικό αντικείμενο και 
σχεδιασμό είναι ο δρόμος που πρέπει ακολουθήσουμε 
εφαρμόζοντας κοινές πολιτικές και δράσεις στον τομέα 
πρόληψης της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας 
προς όφελος των δημοτών μας. Ο ουσιαστικότερος 
στόχος μας είναι η πρόληψη προβλέποντας γι’ αυτήν 
την κατεύθυνση τα εξής : Οργάνωση εκδηλώσεων 
επιστημονικού ενδιαφέροντος σχετικά με πρόληψη 
στον   δήμο μας, παρουσίαση νέων εξελίξεων 
τεχνολογικών στο χώρο της ιατρικής, διεξαγωγή 
ημερίδων και ενημέρωση των συνδημοτών μας 
για σχετικά ιατρικά θέματα, προτάσεις και δράσεις 
σχετικές με το αντικείμενο.
Στο δήμο μας λειτουργεί μόνο ως κοινωνική υπηρεσία 
το πρόγραμμα « Βοήθεια στο σπίτι ».
Ο Δήμαρχος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. θα είμαστε 
συμπαραστάτες σ’ αυτή τη προσπάθεια.

Νικόλαος Σταμπουλόπουλος
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Δήμαρχος Χανίων Κρήτης

Ως Δήμαρχος Χανίων χαιρετίζω τη δημιουργία 
του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., στο οποίο συμμετέχουν 
εκπρόσωποι από τους Δήμους που έχουν Δομές 
Υγείας.
Η συνένωση των δυνάμεων των Δήμων στον 
τομέα της πρόληψης της υγείας για τη βελτίωση 
της ποιότητας των υπηρεσιών τους, η ανάγκη 
δημιουργίας ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των 
Δομών Υγείας στους ΟΤΑ όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών υγείας στον τομέα της πρόληψης αλλά και 
η διαδημοτική συνεργασία για τη διεκδίκηση πόρων, 
κρατικών και Ευρωπαϊκών αποτελούν άξονες, στους 
οποίους ο Δήμαρχος Χανίων με την ένταξη του από 
τον Ιανουάριο του 2008 στο Διαδημοτικό Δίκτυο 
επιδιώκει να προσανατολιστεί. 
Στοχεύοντας στη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση 
των δημοτών μας λειτουργούν στον Δήμο Χανίων 
κοινωνικές υπηρεσίες, όπως: ο Οργανισμός 
Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής, το Γηροκομείο, τα 
ΚΑΠΗ, τα Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι, καθώς 
και το Πρόγραμμα Βοηθητικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών. 
Η στήριξη γονέων, παιδιών, ατόμων της τρίτης 
ηλικίας, ατόμων με αναπηρία, ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, των συνανθρώπων μας που βρίσκονται 
σε δυσχερή θέση και χρειάζονται στήριξη αποτελεί 
προτεραιότητα της δημοτικής μας αρχής. 
Με τη δέσμευση ότι ο Δήμαρχος Χανίων θα σταθεί 
αρωγός στην προσπάθεια του Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., εύχομαι 
να υλοποιηθούν οι στόχοι της σύστασης του.

Κυριάκος Βιρβιδάκης

Δήμαρχος Ψυχικού Αττικής

Ο Δήμαρχος Ψυχικού υπήρξε από τους πρωτεργάτες 
της δημιουργίας του Διαδημοτικού Δικτύου για τις 
Δομές της Υγείας.
Πιστέψαμε στην αναγκαιότητα του φορέα και 
αγκαλιάσαμε με θέρμη την πρωτοβουλία του Γιώργου 
Πατούλη. Έκτοτε, μόνιμοι συμπαραστάτες στις 
επιλογές του, αγωνιστήκαμε για τη δημιουργία του 
εν λόγω νομικού προσώπου και κατόπιν για την 
επέκταση Δικτύου, την εφαρμογή των προγραμμάτων 
και την επιτυχία των συνεδρίων που διοργανώθηκαν. 
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα αυτό το 
Διαδημοτικό Δίκτυο είναι από τα πλέον ισχυρά 
όπλα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διεκδίκηση 
αρμοδιοτήτων και κονδυλίων για την ανάπτυξη 
της προστασίας της υγείας και της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης του πολίτη. 
Είμαστε σίγουροι για την επιτυχία των δράσεων 
και των έργων που έχουν προγραμματιστεί και 
σας διαβεβαιώνουμε ότι  Δήμαρχος Ψυχικού με 
εκπρόσωπο την Αντιδήμαρχο Νέλλη Λάβδα και την 
προσωπική μου συμπαράσταση στο έργο σας, είμαστε 
στρατευμένοι στην επίτευξη των κοινών στόχων. 

Ειρήνη Κατσαρού
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Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Θες/νίκης

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσω 
ότι ο Δήμος Ωραιοκάστρου, με σχετική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελεί πλέον από τις αρχές 
του τρέχοντος έτους ενεργό μέλος του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ.
Ο ευαίσθητος τομέας της Κοινωνικής Πολιτικής 
αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, ο οποίος, αγκαλιάζοντας 
τους πολίτες όλων των ηλικιών, υλοποιεί σειρά 
προγραμμάτων και δράσεων, όπως είναι για 
παράδειγμα η λειτουργία Δημοτικής Τράπεζας 
Αίματος, η συγκρότηση εθελοντικών ομάδων 
δωρητών μυελού των οστών και οργάνων σώματος, η 
λειτουργία Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας, κ.ά.
Φιλοδοξούμε ότι η συνένωση των δυνάμεων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ολόκληρης 
της χώρας, στο πλαίσιο του Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας, θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη διεύρυνση 
των δράσεων που αναπτύσσονται σε αυτόν τον τόσο 
ευαίσθητο τομέα και εν τέλει για την παροχή προς 
όλους τους πολίτες υπηρεσιών υψηλοτάτου επιπέδου.

Νικόλαος Μπάτος

Ο παρών απολογισμός συντάχθηκε από την 
Κεντρική Δομή του Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., 
για το έτος 2007

Επιμέλεια Κειμένων:
Αραπάκη Κων/να
Ιωαννίδου Όλγα
Καραβοκυρού Δέσποινα
Κατσιάνου Μίμα
Μαμούρη Σέβη
Μοροχάρτζη Βάνα
Παλαντζίδη Πέννυ
Πετροπουλάκη Αλεξάνδρα
Ρέντα Χριστίνα
Φοινίτση Ελίζα

Συντονισμός:
Χριστοπούλου Σουζάνα
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