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Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας  &  Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Ο.Τ.Α.      
ΔΗΜΟΙ – ΜΕΛΗ,  ΔΗΜΑΡΧΟΙ 

1 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Νικόλαος Σαράντης 23 
ΑΧΕΛΩΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  
Αθανάσιος Οικονόμου 45 

ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ       
Ιωάννης Ράλλης 

2 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   

Λάμπρος Μίχος 24 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ         

Βάιος Ζιάκας 46 
ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ        

Σπύρος Βαρέλης 

3 
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Νικόλαος Λαζαρόπουλος 25 

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ 
Βασίλειος Τογαντζής  47 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Ευθύμιος 

Οικονόμου 

4 
ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   

Γεώργιος Σοφιάς 26 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         
Κων/νος Ιωαννίδης 48 

Ι.ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                   

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος 

5 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Βασίλειος Γιαννακόπουλος 27 

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
Νικόλαος Χαρδαλιάς 49 

ΙΩΛΚΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ         
Παρίσης Μουτσινάς 

6 
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ           

∆ημήτρης Καλογερόπουλος 28 
ΓΑΛΑΤΣI ΑΤΤΙΚΗΣ           
Κυριάκος Τσίρος 50 

ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ          
Κων/νος Σιμιτσής 

7 
ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ           
Κατερίνα Καράπα 29 

ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ          
Αλέξιος Καστρινός 51 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Σπύρος Τζόκας 

8 
ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            

Αθανάσιος Ορφανός 30 
ΓΑΥ∆ΟΣ ΧΑΝΙΩΝ            
Στρατής Λαμπάκης 52 

ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ          
∆ημήτριος Φαναραδέλης 

9 
ΑΛΥΖΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ            

∆ημήτρης Τριποτσέρης 31 
ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ          

Ιωάννης Θεοδωρόπουλος 53 
ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ         

Νικήτας Καμαρινόπουλος 

10 
ΑΛΥΚΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ         
Αντώνης Γκούσκος 32 

ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ        
Γεώργιος Νούτσος 54 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΡΟ∆ΟΥ          
∆ημήτριος Κρητικός 

11 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Γεώργιος Πατούλης 33 

∆ΑΦΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ            
Μιχαήλ  Σταυριανουδάκης 55 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ ∆Ω∆/ΣΟΥ        
Μιχαήλ Ιωαννίδης 

12 
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Αθανάσιος Χρυσοβέργης 34 

∆ΑΦΝΟΥΣΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ    
Ανέστης Μαυροειδής 56 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ     
Βασίλης Καραμπάς 

13 
ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ          

Ασημάκης Ασημακόπουλος 35 
∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 
Αναστάσιος Βλάχος 57 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ          
Σάββας Χιονίδης 

14 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΝΑΤ. 

ΑΤΤΙΚΗΣ Σάββας Γκεράλης 36 
∆ΟΪΡΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ            

Γεώργιος Καλπακίδης 58 
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ    
Νικόλαος Βαλσαμόπουλος 

15 
ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ       

∆ημήτριος Σιδηρόπουλος 37 
∆ΡΥΜΑΛΙΑ ΝΑΞΟΥ           
Ιωάννης Μπαρδάνης 59 

ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ        
Σωτήρης Μικάλεφ 

16 
ΑΝΟΙΞΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ     
Ιωάννης Νικητόπουλος 38 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ          
Χρήστος Κορτζίδης 60 

ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ           
Νικόλαος Χιωτάκης 

17 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ    

Χρήστος Παππούς 39 
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ ΛΕΣΒΟΥ     
Μιχάλης Πολυπαθέλης 61 

ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ                  

Ηλίας Αποσκίτης  

18 
ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ιωάννης Ντόντης  40 
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ       
∆ημήτριος Τσιτσές 62 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     
Αλέξανδρος Πνευματικός 

19 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ημήτριος Ευσταθιάδης      41 

ΕΥΡΩΠΟΣ ΚΙΛΚΙΣ            
Ευθύμιος Κουρτζανίδης 63 

ΚΟΡΜΙΣΤΑ ΣΕΡΡΩΝ         
Αλέξανδρος 

Kαραμπογιούκας 

20 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ        
Στυλιανός Μποζίκης 42 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ         
Ιωάννης Καζάκος 64 

ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ       
Σταύρος Κασιμάτης 

21 
ΑΡΚΑ∆Ι ΡΕΘΥΜΝΟΥ       

Εμμανουήλ Μανωλακάκης 43 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Ιωάννης Αναγνώστου 65 

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ        
Γεώργιος Ναυροζίδης 

22 
ΑΥΛΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ           

∆ημήτριος Κατσούλης 44 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ          

Σταύρος Γεωργόπουλος 66 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ    

Ιωάννης Καλαφατέλης 
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67 
ΚΡΩΠΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Θεόδωρος Αθανασόπουλος 91 
ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ       
Αναστάσιος Τσορώνης 115 

ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ           
Ιωάννης Γρυπιώτης 

68 
ΚΥΡΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ      

Θεοφύλακτος Ιωαννίδης 92 
ΝΙΑΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ           
Γεώργιος Ντόβολος 116 

ΣΠΑΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ       
Αθανάσιος Τούντας 

69 
ΛΑΓΚΑ∆ΙΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ        
Ευστάθιος Κούλης 93 

ΝΙΣΥΡΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ     
Νίκος Καρακωνσταντίνος 117 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ    
Γεώργιος Καρασακαλίδης 

70 
ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΗΛΕΙΑΣ        

Βασίλειος Παπαντώνης  94 
ΞΑΝΘΗ  ΞΑΝΘΗΣ            

Μιχάλης Στυλιανίδης 118 
ΤΗΛΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Αναστάσιος Αλιφέρης 

71 
ΛΑΜΠΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ            

Παναγιώτης Παπαζαφείρης 95 
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ    

∆ιονύσης Χατζηδάκης 119 
ΤΗΝΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ          
Σίμος Ορφανός 

72 
ΛΕΥΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ            
Γιάννης ∆ρακάκης 96 

ΠΑΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ        
Νόπη Αλεξανδροπούλου 120 

 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ       
Μιχαήλ Ταμήλος 

73 
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ημήτριος Φωκιανός 97 

ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ          
Σπυρίδων Κωνσταντάς 121 

ΤΥΧΕΡΟ ΕΒΡΟΥ             
Γεώργιος ∆ημούτσης 

74 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙ∆ΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Ιωάννης ∆άλλας 98 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ        
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 122 

Υ∆ΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ              
Κων/νος Αναστόπουλος 

75 
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

Κων/νος Κρητικός 99 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ         
Βασίλης Καπέρδας 123 

Υ∆ΡΟΥΣΑ ΑΝ∆ΡΟΥ          
Κυριάκος Θωμάς 

76 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ     

Ιωάννης Λώλος 100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ           

Παναγιώτης Φασούλας 124 
ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
Χρήστος Ζούπας 

77 
ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ        
Ευστάθιος Ζαβιτσάνος 101 

ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ            
Ιωάννης Γλύκας 125 

ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ         
Λάζαρος Τσαταλμπασίδης 

78 
ΜΕΛΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ           
Κων/νος Καρέλης 102 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ      
Στέφανος Βλάχος 126 

ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ        
Θεόφραστος Οικονομίδης 

79 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         

Εμμανουήλ Γραφάκος 103 

ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ             
Ιωάννης 

Θεοδωρακόπουλος 127 
ΧΑΪ∆ΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ            

∆ημήτριος Μαραβέλιας 

80 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ    

∆ημήτριος Τζίτζιφας 104 
ΠΗΝΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ             

Βασίλης Παπαδόπουλος 128 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ          

Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος 

81 
ΜΟΒΡΗ ΑΧΑΪΑΣ             

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος 105 
ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ            

Φώτιος ∆ημητριάδης 129 

ΧΑΛΚΕΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ           
Νικόλαος 

Σταμπουλόπουλος 

82 
ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ       

Χρήστος Βερώνης 106 
ΠΛΩΜΑΡΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

∆ημήτριος Βαρβαγιάννης  130 
ΧΑΛΚΙ∆Α ΕΥΒΟΙΑΣ           
Αθανάσιος Ζεμπίλης 

83 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ        

Αθανάσιος Παπαθανάσης 107 
ΠΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ             

∆ημήτριος Στρατηγός 131 
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ              

Κυριάκος Βιρβιδάκης 

84 
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ       
Αναστάσιος Πρατσόλης 108 

ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ         
Αθανάσιος Μίσιος  132 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
∆ημήτριος Νικολάου 

85 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ          

Ιωάννης Χαραλάμπους 109 
ΠΡΕΒΕΖΑ                   

Μιλτιάδης - Ηλίας Κλάπας 133 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ          
Μιχαήλ Γεράνης 

86 
NΕΑ ΚΥ∆ΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ       
Μανώλης Σταματάκης 110 

ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ            
Κων/νος Κουφογάζος 134 

    ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ   
Σάββας Μιχαηλίδης 

87 
 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ        

Ιορδάνης Λουίζος 111 
ΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ                 

Χρήστος Λιακόπουλος 135 
ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ            
Ειρήνη Κατσαρού 

88 

ΝΕΟ ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙ 
ΡΟ∆ΟΠΗΣ                  

Κων/νος Βαρβάτος 112 
ΣΕΡΡΕΣ                    

Ιωάννης Βλάχος 136 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    

Νικόλαος Μπατός 

89 

ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ                    

Σταύρος Κοντός 113 
ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ            
Νίκος Κουρουπάκης 

90 
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   
Γεώργιος Αποστολάκης 114 

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ       
Άγγελος Τσουλούφας  
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Γιώργος Πατούλης 
Πρόεδρος ∆.Σ., 
∆ήμαρχος Αμαρουσίου 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

          
 
                                 
 
 
 
 
 

                                                     
                                                                   
  
    
                                                       
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
      

                  
 
 
 
                              
 
 
 
  

  
 

 
 
 
                                                                
 
 
 

 
                                    
  
                                                                                     
                                                                              
                                                                              
                                                                

 Παναγιώτης Βλασσάς  
 Αντιπρόεδρος ∆.Σ.,  
 Αντιδήμαρχος ∆.  Ν. Ιωνίας       

Ιωάννης Λαδόπουλος 
Αντιπρόεδρος ∆.Σ.,  
Αντιδήμαρχος ∆. Χαλανδρίου 

Χρίστος Γώγος  
Γενικός Γραμματέας ∆.Σ. 
Πρόεδρος ∆.Σ. ∆. Βύρωνα 

Ευάγγελος Σκρίνης    
Ειδικός Γραμματέας ∆.Σ.,  
Αντιδήμαρχος ∆. Αργυρούπολης    

Παναγιώτης Κανέλλος  
Ταμείας ∆.Σ.,  
 Αντιδήμαρχος ∆. Πεύκης       

Αγγελική Τριανταφύλλου – Πιτίδη     
Αναπληρώτρια Ταμείας ∆.Σ.,                        
Εκπρόσωπος ∆. Κηφισιάς 

Μιχάλης Γαβράς 
Μέλος ∆.Σ.,  
∆ημοτικός Σύμβουλος 
 ∆. Αγ. Παρασκευής       

Αργυρώ Γιαννάκη                    
Μέλος ∆.Σ.,  
Αντιδήμαρχος   ∆. Αγ. Αναργύρων 

Ανδρέας Κονδύλης   
Μέλος ∆.Σ.,                              
Πρόεδρος ∆.Π.Σ. ∆. Αλίμου 

Φώτης Χρυσικός  
Μέλος ∆.Σ.,   
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. ∆. Μελισσίων 



6 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Φίλες και Φίλοι, 
Σας παραδίδουμε τον Ετήσιο Απολογισμό του έτους 2008 της Επιστημονικής 
μας Εταιρείας, που είναι πια σήμερα μια ένωση 136 ∆ήμων - μελών από όλες 
τις Περιφέρειες της χώρας. Σας οφείλουμε, ως ∆ιοικητικό Συμβούλιο, κάθε 
χρόνο μια πλήρη αναφορά των δράσεων και των προγραμμάτων μας που 
υλοποιούνται, διότι εσείς μας τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας και είστε ενεργά 
μέλη μας. 
Από το 2005 που ιδρύθηκε το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΟΤΑ, έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια στα ζητήματα της 
Πρόληψης και της Προαγωγής της Υγείας, παρά το σχετικά μικρό χρονικό 
διάστημα. Είναι πεποίθησή μας όμως ότι στον τομέα της Υγείας, η Πρόληψη 
είναι το κατεξοχήν εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολύ περισσότερο 

από τη Πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία γενικά ανήκει στις αρμοδιότητες της Πολιτείας, και όπου οι 
∆ήμοι, ίσως, να εμπλέκονται μόνο για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.   

Η πρόληψη, κυρίως η πρωτογενής, απευθύνεται στους υγιείς δημότες μας με σκοπό να διατηρήσουν την 
υγεία τους. Αλλά και η δευτερογενής πρόληψη αφορά όσους έχουν νοσήσει και αποσκοπεί να μην 
ξανανοσήσουν. Επιπλέον, η έννοια της πρόληψης δεν περιορίζεται στην ιατρική επιστήμη, αλλά και στη 
περιβαλλοντική διαχείριση, ακόμα επεκτείνεται και σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Αποτελεί τελικά 
ένα διεπιστημονικό πεδίο το οποίο αξίζει οι ∆ήμοι να διερευνήσουν. 

Αυτός είναι άλλωστε ο ρόλος του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου μας. Να παίρνει πρωτοβουλίες αλλά και να 
ανταποκρίνεται, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στα αιτήματα των ∆ήμων μελών μας. Επιπλέον, να 
προβάλλει τις δράσεις τους και να διαχέει τους προβληματισμούς τους. Έχουμε βάλει, για το σκοπό αυτό, 
ένα σύνολο εργαλείων προς χρήση από τους ∆ήμους: το περιοδικό μας, «∆ήμων Υγεία», που σταθερά 
εκδίδεται σε 40.000 αντίτυπα κάθε τρίμηνο, η ιστοσελίδα μας (που αναβαθμίσθηκε ήδη σε ∆ικτυακή 
Πύλη)  www.ddy.gr , η παροχή προσωπικού μέσω προγραμμάτων stage σε όλους σχεδόν τους ∆ήμους - 
μέλη μας, το ετήσιο Συνέδριό μας και, τελικά, η ίδια η κεντρική δομή του ∆ικτύου στο Μαρούσι είναι στη 
διάθεση των ∆ήμων μελών μας. 

Στις σελίδες αυτού του Απολογισμού θα δείτε όλες τις ενημερωτικές και προγραμματικές μας δράσεις. Τη 
μεγάλη εκστρατεία για την Ηπατίτιδα Β΄ που οργανώσαμε σε όλους τους ∆ήμους της Θράκης, τα 
προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, τα περιβαλλοντικά μας προγράμματα και βέβαια το 
πρόγραμμα της Τηλεϊατρικής που εφαρμόζουμε σε 17 ∆ήμους σε όλη τη χώρα. 

Χρειάζεται να συνεχίσουμε, όλο και πιο έντονα, τη πορεία μας αυτή. Σήμερα υπάρχουν 136 πρωτοπόροι 
∆ήμοι που έχουν αντιληφθεί ότι μικρές ενέργειες για τη Πρόληψη έχουν μερικές φορές πολλαπλάσιο 
αποτέλεσμα από μεγάλες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ελπίζουμε αύριο, σε όλη τη χώρα, να 
εγκαταστήσουμε σταθερές και μετρήσιμες ενέργειες πρόληψης, σχεδιασμένες από κοινού με το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ώστε να συμβάλλουμε ως ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο στην 
ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες που είναι ζωτικές για την υγεία τους.  

Με τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου, 

Γιώργος Πατούλης, 
Πρόεδρος ∆Σ, 
∆ήμαρχος Αμαρουσίου   
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Αξιότιμοι Συνεργάτες, 
Ο Απολογισμός του έτους 2008 του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ αποτελεί την εικόνα του έργου της 
Επιστημονικής αυτής Εταιρείας που στηρίζεται σήμερα από 136 
∆ήμους - μέλη. Είναι σίγουρο ότι, η σύντομη αυτή καταγραφή των 
δράσεων ενός ολόκληρου χρόνου δεν μπορεί να αποτυπώσει το 
μέγεθος της προσπάθειας που καταβλήθηκε από όλους τους 
εργαζόμενους στο ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο, για τους οποίους αξίζει κάθε 
έπαινος. Ξεκινούμε λοιπόν τη παρουσίασή μας με αυτούς τους 
εργαζόμενους της κεντρικής δομής ώστε να τους γνωρίζετε και να 
μπορείτε να τους αναζητάτε ανάλογα με το θέμα που έχετε να 
προτείνετε.  

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε σε ξεχωριστό κεφάλαιο τα Συνέδρια που έγιναν με τη πρωτοβουλία ή τη 
συνδιοργάνωση του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου το 2008. Κι’ αυτό διότι η χρονιά αυτή σηματοδότησε την 
επέκταση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής μας σε νέα πεδία, όπως ο εθελοντισμός και οι 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και πρόληψης με τη συνδιοργάνωση αντίστοιχα ενός πανελλήνιου και 
ενός παγκόσμιου συνεδρίου, εκτός από το τακτικό πανελλήνιο συνέδριό μας. 

Κατόπιν, παρουσιάζουμε τις δράσεις μας τόσο στον τομέα της ενημέρωσης όσο και στον τομέα των 
προγραμμάτων. Όσον αφορά την ενημέρωση, υπήρξε πληθώρα εξωστρεφών ενεργειών με 
επιστημονικές ημερίδες τόσο στην Αττική, όσο και στη Περιφέρεια, υπήρξε η πολύ επιτυχημένη 
παρουσίαση του ∆ικτύου μας σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σεμινάρια και 
επιμόρφωση εθελοντών. Συνεχίζουμε άλλωστε τόσο την έκδοση της εφημερίδας μας «∆ήμων Υγεία», 
όσο και τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας www.ddy.gr. 

Στον τομέα των προγραμμάτων τονίζουμε ιδιαίτερα την υλοποίηση του προγράμματος τηλεϊατρικής που 
ήδη υλοποιείται σε 17 ∆ήμους 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. Επίσης σημειώνουμε τη συμμετοχή μας για 2η συνεχή χρονιά, 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, βάλαμε τις 
βάσεις, με ενημερωτικές εκδηλώσεις σε 8 ∆ήμους, για τα πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα εκπαίδευσης 
νέων εθελοντών στην αποφυγή της εξάρτησης από το ∆ιαδίκτυο και σε άλλα θέματα νεανικού 
ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Υπουργείο Παιδείας. Τέλος, 
είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης για την Ηπατίτιδα Β΄, που έγινε 
πανελλαδικά με 500.000 επιστημονικά έντυπα και κυρίως στη Θράκη με επιτόπια ενημέρωση όλων των 
∆ήμων, επί ένα μήνα με ένα αυτοκίνητο τύπου ΒΑΝ, με ιατρούς συνεργάτες της Ιατρικής Σχολής 
Αλεξανδρούπολης. 

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε στα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας Stage που 
συνεχίσαμε να υλοποιούμε με επιπλέον 200 άνεργους νέους, που αμείβονται από τον ΟΑΕ∆ για 18 
μήνες και παραχωρήσαμε σε όλους σχεδόν τους ∆ήμους μέλη μας, με σκοπό την ενίσχυση των δράσεών 
τους. Ταυτόχρονα οι νέοι αυτοί αποκτούν προϋπηρεσία και μόρια για τη μελλοντική τους διαδρομή.  

Θα θέλαμε ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσουμε όλους για την εμπιστοσύνη και τη συμπαράσταση. Ο 
δρόμος που βαδίζουμε είναι κοινός και αφορά να καταστήσουμε τη ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ όπως 
είναι το κεντρικό σύνθημα του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου μας. 

 
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς 
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος 
∆ιευθυντής 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ.Δ.Υ. στους ΔΗΜΟΥΣ – ΜΕΛΗ 
Το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. παρείχε στους ∆ήμους - 
μέλη του, την περίοδο Μαρτίου –∆εκεμβρίου 2008, συνολικά 173 θέσεις απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας  «stage», του ΟΑΕ∆. Συγκεκριμένα, 173 νέοι εργαζόμενοι  (ηλικίας 22-40 ετών) έχουν 
την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τη γνώση τους και να προσφέρουν  τις  υπηρεσίες τους στους 
∆ήμους - μέλη του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας. Στη συνέχεια, ακολουθούν δύο πίνακες, στους 
οποίους αναγράφονται αναλυτικά οι ειδικότητες των ατόμων που απασχολούνται στον κάθε 
∆ήμο ξεχωριστά. 

 
ΔΗΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

A/A ∆ΗΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 
1 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
2 ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
3 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
4 ΑΙΓΑΛΕΩ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / 1 ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
5 ΑΛΙΜΟΥ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
6 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
7 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
8 ΒΥΡΩΝΑΣ 3 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
9 ΓΑΛΑΤΣΙ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
10 ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
11 ∆ΑΦΝΗΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / 1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 
12 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  
13 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ / 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
14 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
15 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
16 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
17 ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 
18 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
19 ΚΡΩΠΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
20 ΜΑΡΟΥΣΙ 8 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
21 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  
22 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
23 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
24 Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
25 Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
26 Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 
27 Π. ΦΑΛΗΡΟ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
28 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
29 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
30 ΠΕΡΑΜΑ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
32 ΠΕΥΚΗΣ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ / 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
33 ΣΠΑΤΩΝ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / 1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 
34 ΥΜΗΤΤΟΥ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
35 ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 8 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
36 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
37 ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ / 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
38 ΨΥΧΙΚΟΥ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
  ΣΥΝΟΛΟ 95 ΑΤΟΜΑ 
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ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

A/A ∆ΗΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 
1 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
2 ΑΛΥΖΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
3 ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
4 ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
5 ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
6 ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
7 ΑΡΚΑ∆ΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
8 ΑΥΛΩΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
9 ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
10 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
11 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
13 ∆ΑΦΝΟΥΣΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
14 ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
15 ∆ΟΙΡΑΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
16 ∆ΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
17 ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
18 ΕΥΡΩΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
19 ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
20 ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
21 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
22 ΙΩΛΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
23 ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
24 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΡΟ∆ΟΥ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
25 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
26 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
27 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
28 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
29 ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
30 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
31 ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
32 ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
33 ΚΥΡΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
34 ΛΑΓΚΑ∆ΙΩΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
35 ΛΑΜΠΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
36 ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
37 ΛΕΥΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
38 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
39 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙ∆ΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
40 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
41 ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
42 ΜΕΛΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
43 ΜΟΒΡΗ ΑΧΑΙΑΣ 2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
44 ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
45 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
46 Ν. ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
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47 Ν.ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
48 Ν.ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
49 ΝΕΣΤΟΡΟΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
50 ΝΙΑΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
51 ΝΙΣΥΡΟΣ  1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
52 ΞΑΝΘΗΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
53 ΠΑΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
54 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
55 ΠΛΑΤΕΩΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
56 ΠΟΡΟΥ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
57 ΠΡΕΒΕΖΑ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
58 ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
59 ΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
60 ΣΕΡΡΩΝ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
61 ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
62 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
63 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
64 ΤΑΜΥΝΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
65 ΤΗΛΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
66 ΤΗΝΟΣ 1∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
67 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
68 ΤΥΧΕΡΟ ΕΒΡΟΥ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
69 Υ∆ΡΑ 1∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
70 Υ∆ΡΟΥΣΣΑ ΑΝ∆ΡΟΥ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
71 ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
72 ΧΑΛΚΕΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
73 ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
74 ΧΑΝΙΩΝ 1 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 
75 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 78 ΑΤΟΜΑ 
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Γενική Συνέλευση Δ.Σ. στο 4ο Συνέδριο Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας 

IV. ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
 

4ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δ.Δ.Υ. 

 
 

Το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. πραγματοποίησε την 
Παρασκευή 11 & το Σάββατο 12 Απριλίου 2008, στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΜΙΚΗΣ 
ΘΕΟ∆ΟΡΑΚΗΣ» του ∆ήμου Αργυρούπολης, το 4ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριό του με 
θέμα: «Η Πρόληψη για την Υγεία και η Κοινωνική Μέριμνα στους ∆ήμους».  

Ο σημαντικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στo διάλογο και την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών, σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής και την υγεία, αποτέλεσε το κεντρικό 
θέμα του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου.  

Την έναρξη του Συνεδρίου πραγματοποίησε ο φιλοξενών ∆ήμαρχος Αργυρούπολης, κ. 
∆ημήτρης Ευσταθιάδης και στη συνέχεια, 
απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του 
∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. και ∆ήμαρχος Αμαρουσίου, κ. 
Γεώργιος Πατούλης. Το Συνέδριο τίμησαν με 
την παρουσία τους και απηύθυναν 
χαιρετισμούς ο Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, κ. ∆ημήτρης Αβραμόπουλος, ο 
Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, κ. ∆ημοσθένης Μαμμωνάς, ο 
Βουλευτής Χανίων και πρώην Υφυπουργός 

Υγείας, Εισηγητής ΚΤΕ Υγείας του ΠΑΣΟΚ, κ. Μανώλης Σκουλάκης, η Ιατρός, Μέλος του 
Τμήματος Υγείας της Κεντρικής  

Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ), κα Μαριάνθη  Αλειφεροπούλου-
Χαλβατζή, ο Υπεύθυνος Υγείας Πρόνοιας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς 
(ΣΥΡΙΖΑ), κ. ∆ημήτρης Αδαμόπουλος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης ∆ήμων και 
Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕ∆ΚΝΑ) και ∆ήμαρχος Αιγάλεω, κ. ∆ημήτρης 
Καλογερόπουλος, ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου ∆ήμων και Κοινοτήτων Νομού 
Αττικής (ΕΣ∆ΚΝΑ) και ∆ήμαρχος Κηφισιάς, κ. Νίκος Χιωτάκης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθήνας, κ. Σωτήρης Ρηγάκης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Στιγμιότυπο από το κοινό του  4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 
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Ο Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Δ. Αβραμόπουλος στο 
βήμα. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Δ.Υ & Δήμαρχος 
Αμαρουσίου, Γ. Πατούλης, στο βήμα. 

Ο Δήμαρχος Αργυρούπολης, Δ. 
Ευσταθιάδης, απευθύνει 
χαιρετισμό. 

Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΙΚΑ, κ. Μιχάλης Βλασταράκος και ο 
Πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, καθώς επίσης και βουλευτές, εκπρόσωποι 
κομμάτων, εκπρόσωποι της νομαρχιακής και τοπικής 
αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι ∆ημόσιων και Ιδιωτικών 
Φορέων  Υγείας. 
 
Ο Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. 
∆ημήτρης Αβραμόπουλος στην ομιλία του, μεταξύ 
άλλων, τόνισε ότι: 

«Ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε τις ∆ιαδημοτικές 
συνεργασίες. Ένας από τους τομείς, που μπορεί να 
φέρει κοντά τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι 
η υγεία. Η υγεία, η πρόνοια και η κοινωνική αλληλεγγύη 
είναι βασικής προτεραιότητας για την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Οι ∆ήμοι χρειάζεται να ενισχύσουν 
περισσότερο τις δομές τους, να έρθουν πολύ πιο κοντά στον πολίτη. 
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  αγκαλιάζει τις ιατρικές, τις κοινωνικές και 
ψυχολογικές υπηρεσίες, που λειτουργούν στα πλαίσια των ∆ήμων.  

Αξιοποιούμε την αμεσότητα και την εμπιστοσύνη, που 
χαρακτηρίζουν τη σχέση του πολίτη με την τοπική 
αυτοδιοίκηση, για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, 
αλλά και την πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας». 
Ο Πρόεδρος του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και 
∆ήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης τόνισε, με τη 
σειρά του: 
« Ήρθε η ώρα στη χώρα μας οι Ο.Τ.Α. να αναλάβουν 
αρμοδιότητες στον τομέα της Υγείας, στη διαδημοτική 
συνεργασία για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης 
Υγείας. Με τη συνεργασία όλων μας, Κράτους, 
Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας μπορούμε να 
δημιουργήσουμε καλύτερες και αποτελεσματικότερες 

κοινωνικές υποδομές. Κοινωνικές υποδομές που θα 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας των 
πολιτών μας και σ’ αυτή την προσπάθεια το ∆ιαδημοτικό 
∆ίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο». 

Στο χαιρετισμό του ο κ. ∆ημήτρης Ευσταθιάδης, ∆ήμαρχος 
Αργυρούπολης, σημείωσε  ότι:                                                            

«Η ∆ιαδημοτική αυτή συνεργασία, η οποία προέρχεται από τα 
σπλάχνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να βρει το δρόμο 
της και να αναδείξει τον κοινωνικό χαρακτήρα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ∆ήμου 
οργανώνονται οι δράσεις, που απευθύνονται στους πολίτες, 
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με στόχο την ευαισθητοποίησή τους,σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και τη διατήρηση 
της υγείας. Πρωταρχικός στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να προσφέρει στον πολίτη 
της υπηρεσίες  υγείας».  

Το 4ο Συνέδριο του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας σημείωσε, κατά γενική ομολογία, μεγάλη 
επιτυχία. Το διήμερο Συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 700 σύνεδροι, μεταξύ 
των οποίων ∆ήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και ∆ημοτικοί Σύμβουλοι από όλους σχεδόν τους 109 
∆ήμους – μέλη του ∆ικτύου. Έγιναν τέλος, πολλές αιτήσεις για την ένταξη στο ∆ίκτυο νέων 
∆ήμων-μελών απ’ όλη τη χώρα. 

Σημαντικές επιστημονικές μελέτες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των δυο ημερών, που 
διήρκησαν οι εργασίες του Συνεδρίου, όπου οργανώθηκαν τέσσερα στρογγυλά τραπέζια με 
τα εξής θέματα: 

«Ασφαλιστική Μεταρύθμιση» 

«Οι Αρχές της Πρόληψης στη ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος» 

«Η Πρόληψη για την Υγεία» Α΄ Μέρος & Β΄ Μέρος» 

 «Προτεραιότητα των ∆ήμων, η Πρόληψη & η Κοινωνική Αλληλεγγύη»  

  

                              

Ομιλητές ήταν οι κ. κ. : ∆ημοσθένης Μαμωνάς, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εύη 
Χριστοφιλοπούλου, Βουλευτής Αττικής ΠΑΣΟΚ, Εισηγήτρια Τομέα Απασχόλησης & 
Κοινωνικής Ασφάλισης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Σκιαδιώτης, 
Υπεύθυνος Εργατικού – Συνδικαλιστικού Τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, 
Ιωάννης Μπασκόζος, Ιατρός Ενδοκρινολόγος, Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής 
ΣΥΡΙΖΑ, Μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Υγείας, Ιωάννης Καρφόπουλος, Ιατρός 
Νευρολόγος, Μέλος ∆.Σ. της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.), 
Χρήστος Κορτζίδης, ∆ήμαρχος Ελληνικού, Νίκος Χρυσόγελος, Πρόεδρος ∆.Σ. ∆ικτύου 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ναυσικά Ζευγώλη, Senior Corporate Responsibility Coordinator 
Vodafone, Γλυκερία Μοστρού - Αντωνέλλου, Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ 
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Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Εύη Πανοτοπούλου, Μοριακός Ιολόγος, 
Υπεύθυνη Τμήματος Ιολογίας ΚΟΕΠΧ «Γ. Παπανικολάου», ΑΟΝΑ «Αγ. Σάββας», 
Θεόδωρος Πανοσκάλτσης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Τμήμα Γυναικολογικής 
Ογκολογίας Γ΄ Μαιευτικής, ∆ιονύσης Γιαννακόπουλος, ∆ιευθυντής Κλάδου Ζωής ΑΣΠΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ, Μιχάλης Πατενταλάκης, Πνευμονολόγος, ∆ιευθυντής Μονάδας 
Επαγγελματικών Νόσων, Υπεύθυνος Ιατρείου ∆ιακοπής Καπνίσματος Σισμανογλείου 
Νοσοκομείου, ∆ημήτριος Κασσίμος, Ιατρός Ρευματολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 
Αντιρευματικού Αγώνα – ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. –, ∆ημήτρης Ρίχτερ, MD, FESC, FAHA, ∆ιευθυντής 
Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών, Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Πρόληψης 
Στεφανιαίας Νόσου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αικατερίνη Καράπα, 
∆ήμαρχος Ταμυναίων, Γιώργος ∆αφούλας, Ιατρός Προγράμματος Τηλεπρόνοιας ∆ήμου  
Τρικκαίων, Σπύρος Κωνσταντάς, ∆ήμαρχος Παλλήνης, Πολυξένη-Ευαγγελία 
Κορόγιαννη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Περιστερίου, Παναγιώτης Κανέλλος, 
∆ημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Συμβουλευτικού Πολυϊατρείου ∆ήμου Πεύκης, Ταμίας 
∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., Θανάσης Παπαμίχος, 
Οικονομολόγος Υγείας ∆ήμου Αμαρουσίου, Γιώργος Πέππας, Χειρουργός, Πρόεδρος 
Επιστημονικής Εταιρείας Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής  Ιατρικής (ΕΕΕΕΙ).               
 

Συμπεράσματα –αποτελέσματα 

Η δημιουργία Κέντρων Πρόληψης στους ∆ήμους αποτελεί σημαντικό βήμα για την 
σταθερότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών 
Προληπτικής Ιατρικής στους δημότες. 

Οι εργασίες του συνεδρίου έκλεισαν με πολύ 
μεγάλη επιτυχία, αφού το κοινό που τις 
παρακολούθησε ξεπέρασε τα εξακόσια άτομα. 
Το ραντεβού της επίσημης αυτής συνάντησης 
ανανεώθηκε για τον Απρίλιο του 2009, στο ∆ήμο 
Πειραιά και συγκεκριμένα, στην αίθουσα του 
ΟΛΠ Πειραιά. 

Για την διεξαγωγή του Συνεδρίου εργάστηκαν η 
κεντρική μονάδα του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. με 
έδρα το Μαρούσι, η εταιρεία Euroline Congress 
και ο ∆ήμος Αργυρούπολης που φιλοξένησε και 
τις εργασίες του Συνεδρίου. Ευχαριστούμε θερμά 
τις χορηγούς εταιρείες VODAFONE, Unilever - 
Becel pro-activ, , Βιανέξ MSD,  Phfizer, 
Wyeth,  ΙΑΣΩ General, Εθνική Ασφαλιστική, 
Elpen, AstraZeneca, SOS Ιατροί, Roche, 
Ασπίς Πρόνοια, Recordati Hellas 
Pharmaceuticals S.A., Novartis, Σπέντζος & 
delicatessen, για την ευγενική χορηγία τους.  
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Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. 
Πατούλης στο βήμα. 

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

 

Με πρωτοβουλία του ∆ημάρχου Αμαρουσίου και Προέδρου του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. Γιώργου Πατούλη, ο ∆ήμος Αμαρουσίου και 
το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας διοργάνωσαν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντισμού, 
στις 13  & 14 Ιουνίου 2008, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.                                                                                                                        
 Το θέμα του Συνεδρίου ήταν  : «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ». 

Το Συνέδριο είχε ως στόχο την ανάδειξη του Εθελοντισμού και της δυναμικής 
συνεισφοράς του στη συνοχή των τοπικών κοινωνιών , τονίζοντας το σημαντικό ρόλο, 
που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην προώθηση του εθελοντικού 
κινήματος. 

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β΄, 
εκ μέρους του πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή μετέφερε 
μήνυμα ο κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, Γενικός Γραμματέας της Ν.∆., 
ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. ∆ημήτριος 
Αβραμόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, η εκπρόσωπος του 
ΠΑΣΟΚ και Γραμματέας στον τομέα του Εθελοντισμού & 
Αλληλεγγύης, κα Σούλα Ευθυμίου, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ 
στο τμήμα Αυτοδιοίκησης, κ. Χάρης Κωνσταντάτος, βουλευτές, 
∆ήμαρχοι και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς 
και εκπρόσωποι εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο 
∆ήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου 
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Ο Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ. 
Αβραμόπουλος απευθύνει χαιρετισμό. 

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. 
Ιερώνυμος Β΄, απευθύνει 
χαιρετισμό. 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., Γιώργος  Πατούλης επεσήμανε ότι «η τοπική 
αυτοδιοίκηση κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά και αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό 
ρόλο σε ένα κίνημα που αναδεικνύει σε υπέρτατη αξία την εθελοντική προσφορά. Ο 
Εθελοντισμός αποτελεί κορυφαία πράξη ανάδειξης της αγάπης και του σεβασμού προς 
το συνάνθρωπο, κινητήρια δύναμη που μας καθιστά ενεργούς πολίτες. Υποδηλώνει την 
αποδοχή του ρόλου του ενεργού πολίτη μέσα στην τοπική κοινωνία. Η τοπική 
αυτοδιοίκηση, ως θεσμός που βρίσκεται εγγύτερα από κάθε άλλον στον πολίτη, οφείλει 
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών σε 
εθελοντικές δράσεις και δραστηριότητες. Με την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων 
οδηγούμαστε στην ενδυνάμωση των κοινωνικών θεσμών και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης». 

Στη συνέχεια, απευθύνοντας χαιρετισμό ο 
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, κ. ∆ημήτριος Αβραμόπουλος 
μίλησε για την ανάπτυξη ενός δυναμικού 
εθελοντικού κινήματος για την κοινωνική 
αλληλεγγύη, που θα κάνει τη δημοκρατία 
πλουσιότερη και την κοινωνική μας πολιτική 
πιο ανθρώπινη. «Σε μια παγκόσμια και 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική εποχή χρειαζόμαστε 
την Εθελοντών Κοινωνία. Το επόμενο βήμα   
για μας είναι η επεξεργασία ενός νέου 
νομοθετικού πλαισίου για τον Εθελοντισμό 
στην Ελλάδα. Ένα νόμο που θα προσδιορίζει 

και θα κατοχυρώνει την αξία της εθελοντικής εργασίας, που θα αναγνωρίζει τα 
ασφαλιστικά δικαιώματα που προκύπτουν από την εθελοντική δράση και θα συμβάλλει 
έμπρακτα στην κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού μας προσωπικού για την 
προσφορά εθελοντικής εργασίας. Ο Εθελοντισμός και το 
έργο της κοινωνίας των πολιτών είναι το πρόσωπο της νέας 
Ελλάδος και η καλύτερη εγγύηση για την εμβάθυνση της 
δημοκρατίας, για την ενίσχυση της κοινωνικής μας 
συνοχής». 
Ο  Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β΄  τόνισε ότι: «η Εκκλησία μας 
βασίζεται στον Εθελοντισμό ή καλύτερα ο Εθελοντισμός 
είναι η ταυτότητας της. Είμαστε σε μια εποχή που πρέπει 
να κάνουμε το μήνυμα του Χριστού πράξη, 
συναγωνιζόμενοι ποιος θα προσφέρει περισσότερο. Γιατί 
και η διακονία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής 
αρχής της πολιτείας μας είναι ο άνθρωπος, είναι ο αδερφός 
μας, αυτός ο οποίος μας έχει ανάγκη. Γι΄ αυτό νομίζω ότι 
αυτές οι προσπάθειες έχουν κάνει πολύ πρόοδο και μας 
έχουν βοηθήσει να συναντηθούμε σε αυτή την ανάγκη για 
τον άνθρωπο, χωρίς άλλες διακρίσεις και αυτή η αγάπη μας 
κάνει να ξεπερνάμε πολλά πράγματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια θεσμική κάλυψη 
για την καλύτερη οργάνωση του Εθελοντισμού». 
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Ο Γενικός Γραμματέας της Ν.Δ., Λ. 
Ζαγορίτης, στο βήμα. 

Στιγμιότυπο από τη βράβευση του 
Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου Β΄. 

Στιγμιότυπο από τη βράβευση του Προέδρου 
του Συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού», Κ. 
Γιαννόπουλου. 

 Στιγμιότυπο από τη     
βράβευση  της Προέδρου  του 
Συλλόγου «Μέριμνα του 
Γήρατος, κας Ε. Φιλιππάτου‐
Παπασυμεών 

Ο  Γενικός Γραμματέας της Ν.∆., κ. Λευτέρης 
Ζαγορίτης, αφού μετέφερε το χαιρετισμό του 
Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή εξείρε το 
έργο των εθελοντικών οργανώσεων και 
επεσήμανε: «Σε μια κοινωνία που επικρατεί το 
ατομικό έναντι του κοινωνικού, αναδεικνύεται το 
μήνυμα της ανιδιοτελούς προσφοράς για την 
πρόοδο της κοινωνίας. Ο ρόλος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός, γιατί είναι πιο 
εύκολο ο πολίτης να συμμετέχει στο πλαίσιο της 
τοπικής κοινωνίας, απ΄ ότι σε μια ευρύτερη 
κλίμακα. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να 
ενθαρρύνει και να βοηθήσει όσους θέλουν να 
προσφέρουν. Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να αφιερώσουμε χρόνο, γνώσεις και βοήθεια 
σε έναν ευγενή σκοπό. Η Νέα ∆ημοκρατία θα αξιοποιήσει τις νέες ιδέες και τα 
συμπεράσματα που θα εξαχθούν από το Συνέδριο αυτό και σε επίπεδο κόμματος και σε 
επίπεδο διακυβέρνησης της χώρας». 

Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή του Συνεδρίου, όπου 
βραβεύτηκαν  για την ανιδιοτελή δράση και  
προσφορά τους  σημαντικά πρόσωπα, όπως ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
Ιερώνυμος Β΄, στο πρόσωπο του οποίου 
αναγνωρίζεται το σημαντικό έργο και η κοινωνική  
προσφορά της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο κ. 
Παντελής Σκλιάς, Γενικός Γραμματέας Νέας 
Γενιάς, ο κ. Αθανάσιος Κοντοκώστας,  
Αντιστράτηγος, Αρχηγός του Πυροσβεστικού 
Σώματος, ο κ. Γεώργιος Βερναδάκης, Πρόεδρος 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού 
(Ο.Α.Ε.∆.), ο κ. Ιωάννης Αλαφούζος, Πρόεδρος 

Ομίλου ΣΚΑΪ. Επίσης, 
τιμήθηκαν για τη συμβολή 
τους στο εθελοντικό κίνημα 
εθελοντικές οργανώσεις όπως 
ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός, δια του προέδρου κ. 
Ανδρέα Μαρτίνη, το Σώμα 
Ελλήνων Προσκόπων, δια 
του προέδρου κ. Χρήστου 
Σταθόπουλου, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, δια της 
προέδρου κας Ρίτας Καραγιάννη, ο  Πανελλήνιος  Σύλλογος 
Εθελοντών Αιμοδοτών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, δια του προέδρου κ. Σπύρου Γραμμένου, η 
Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, δια του ιδρυτή κ. Νίκου 
Παπαδόπουλου, ο Σύλλογος «Μέριμνα του Γήρατος», δια της 
προέδρου κας Ελένης Φιλιππάτου - Παπασυμεών και ο 
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2η Συνεδρία με θέμα: «Κοινωνικός Εθελοντισμός»

Σύλλογος «Χαμόγελο του Παιδιού», δια του προέδρου κ. Κώστα Γιαννόπουλου. 
Την πρώτη μέρα του Συνεδρίου συγκροτήθηκαν τέσσερις συνεδρίες με τα εξής θέματα: 

«Θεσμικό Πλαίσιο Εθελοντισμού» 

«Κοινωνικός Εθελοντισμός» 

«Περιβαλλοντικός Εθελοντισμός» 

«Εθελοντισμός και Πολιτική Προστασία» 

Στην Πρώτη Συνεδρία ομιλητές ήταν η κα Φεβρωνία Πατριανάκου, Βουλευτής 
Επικρατείας Νέας ∆ημοκρατίας, ο κ. Σωτήρης Χρυσαφόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής 
«Έργου Πολιτών» Κρατικού Οργανισμού για τον Εθελοντισμό, ο κ. Νίκος Γιαννής, 
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Ιδρυτής Μ.Κ.Ο. «Ευρωπαϊκή  Έκφραση», με 
συντονιστή τον κ.  Νίκο Ραϊση, Μέλος Συντονιστικής Επιτροπης της Καμπάνιας των 800 
ΜΚΟ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, Μέλος ∆Σ ΜΚΟ «ΑΡΧΕΛΩΝ».  

Στη ∆εύτερη Συνεδρία ομιλητές ήταν η κα Μαρία Φαγογένη, Υπεύθυνη Εθελοντισμού 
Special Olympics, ο κ. Γεράσιμος 
Νοταράς, Πρόεδρος ∆Σ Κέντρου 
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ), η κα Αιμιλία Μαρκουίζου – 
Γκίκα, Στέλεχος Πρόληψης Κέντρου 
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ), ο κ. Τζανέτος Αντύπας, 
Πρόεδρος ΜΚΟ «Praksis», ο κ. Νίκος 
∆ούσης – Ρασσιάς, Ιατρός, ∆ημοτικός 
Σύμβουλος Αμαρουσίου, Πρόεδρος ΜΚΟ 

«Γιατροί της Ειρήνης», με συντονιστή τον 
κ. Σωτήρη Παπασπυρόπουλο, Ιατρό, 

∆ιευθυντή ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.  

Στην Τρίτη Συνεδρία ομιλητές ήταν η κα Ελένη Γαζή, Πρόεδρος ΜΚΟ «Ελιξ», 
Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, ο κ. ∆ημήτρης Χωματίδης, Μηχανικός 
Περιβάλλοντος, Συνεργάτης Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, η κα Μαρία Γανωτή, 
Συντονίστρια δράσεων ΜΚΟ «ΑΝΙΜΑ», με συντονιστή τον κ. Μιχάλη Χρηστάκη, 
Ειδικός Επιστήμονας Υπουργείου Εσωτερικών, Γενικός Γραμματέας ∆ήμου Αμαρουσίου. 

Στην Τέταρτη Συνεδρία ομιλητές ήταν ο κ. Ηρακλής Μαρκουίζος, Αντιπρόεδρος 
Πανελληνίου ∆ικτύου Αποφοίτων Προγράμματος «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους 
Άλλους», ο κ. Σπυρίδων Μουρατίδης, Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος, 
∆ιοικητής Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ο κ. ∆ημήτριος Στεργίου – Καψάλης, ∆ήμαρχος 
Πεντέλης, Πρόεδρος Συνδέσμου ∆ήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και 
Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), η κα Άννα Παπακυριακού, ∆ιευθύντρια ∆ιεθνών 
Σχέσεων και Εθελοντισμού, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με συντονιστή τον 
κ. ∆ιονύσιο Αναπολιτάνο, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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2ο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: « Κοινωνικός 
Εθελοντισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

1ο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Η Αξιοποίηση του 
Εθελοντικού Πνεύματος  στις Τοπικές Κοινωνίες». 

Τη ∆εύτερη μέρα του Συνεδρίου οργανώθηκαν τέσσερα Στρογγυλά Τραπέζια, στα οποία 
αναπτύχθηκαν θέματα που τόνιζαν τη σχέση του Εθελοντισμού με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση: 

«Η Αξιοποίηση του Εθελοντικού Πνεύματος στις Τοπικές Κοινωνίες». 

«Κοινωνικός Εθελοντισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

«Περιβαλλοντικός Εθελοντισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

«Εθελοντισμός και Πολιτική Προστασία». 

Στο Α΄ Στρογγυλό Τραπέζι ομιλητές ήταν ο κ. Θεοφύλακτος Ιωαννίδης, ∆ήμαρχος 
Κύρρου Πέλλας, ο ∆ρ. ∆ημήτρης 
Αμπαζής, ∆ημοτικός Σύμβουλος, 
Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου και 
Επιτροπής Υγείας ∆ήμου Ζωγράφου, 
η κα Γλυκερία Μοστρού, Παιδίατρος, 
∆ημοτικός Σύμβουλος ∆ήμου Αμαρουσίου, η 
κα Ευτυχία Στάμκου, Ψυχολόγος 
Επιστημονικού Συνδέσμου Προσαρμοσμένων 
∆ραστηριοτήτων VICTOR ARTANT 
«Νίκη», η κα Χριστίνα Βάγια, 
Πρόεδρος Τοπικού Σώματος του 
Ελληνικού Οδηγισμού Αμαρουσίου, η 
κα Ελευθερία Αναγνώστου, 

Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Προγράμματος «Μαθαίνω Ελληνικά», με 
συντονιστή τον κ. Παύλο Θεοδωράκη, Σύμβουλο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
∆ήμου Αθηναίων.  

Στο Β΄ Στρογγυλό Τραπέζι ομιλητές ήταν ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, ∆ήμαρχος 
Κορωπίου, ο κ. Ιωάννης Γρυπιώτης, ∆ήμαρχος Σκάλας Λακωνίας, η κα Αργυρώ 
Πιτσάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών ∆ήμου Λυκόβρυσης, η κα Αργυρώ 
Γιαννάκη, Αντιδήμαρχος ∆ήμου Αγίων Αναργύρων, Μέλος ∆.Σ. ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου 
Υγείας, ο κ. Μαχμούντ Αουαντάλλα, Ιατρός, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήμου 
Παλλήνης, ο κ. Μιχάλης Γαβράς, ∆ημοτικός 
Σύμβουλος, Υπεύθυνος Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής ∆ήμου Αγίας Παρασκευής, Μέλος ∆.Σ. 
∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας, ο κ. Βασίλης 
Παπαθωμόπουλος, Κοινωνικός Λειτουργός 
στη Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας 
∆ήμου Ψυχικού, με συντονιστή τον κ. 
Παύλο Ιωακείμ, Σύμβουλος Οργάνωσης Ο.Τ.Α., 
π. Γενικός ∆ιευθυντής Ελληνικής Εταιρείας 
Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ). 

Στο Γ΄ Στρογγυλό Τραπέζι ομιλητές ήταν 
ο κ. Ιωάννης Αναγνώστου, ∆ήμαρχος Ηλιούπολης, ο κ. ∆ημήτριος Νικολάου, 
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∆ήμαρχος Χολαργού, ο κ. Ευθύμιος Οικονόμου, ∆ήμαρχος Θρακομακεδόνων, ο κ. 
Αναστάσιος Πρατσόλης, ∆ήμαρχος Νέας Αρτάκης, ο κ. Βασίλης Κουλουμπής, 
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού ∆ήμου Νέας 
Μάκρης, η κα Γεωργία Αδαμίδου, ∆ημοτικός Σύμβουλος, Εκπρόσωπος  ∆ιαδημοτικού 
∆ικτύου Υγείας ∆ήμου Ελληνικού, η κα Σμαρώ Ηλιοπούλου, Αντιπρόεδρος ∆ημοτικής 
Επιχείρησης Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Πρόεδρος Επιτροπής Εθελοντών 
∆ήμου Πεύκης, με συντονιστή τον κ. ∆ημήτρη ∆ημόπουλο, Βιολόγο, Πρόεδρο 
Συλλόγου Προστασίας της Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ». 

Στο ∆΄ Στρογγυλό Τραπέζι ομιλητές ήταν ο κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, ∆ήμαρχος 
Βύρωνα, Πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.), 
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας Τοπικής Ένωσης ∆ήμων και 
Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕ∆ΚΝΑ), ο κ. ∆ημήτριος Κατσούλης, ∆ήμαρχος 
Αυλώνος, ο κ. ∆ημήτριος Παπαδέλης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος ∆ήμου 
Καισαριανής, ο κ. Μιχάλης Κοκκάρας, Ψυχολόγος, Εκπρόσωπος  ∆ιαδημοτικού 
∆ικτύου Υγείας ∆ήμου Χαϊδαρίου, η κα Χρυσάνθη Μπερνιδάκη, Κοινωνιολόγος ∆ήμου 
Κορυδαλλού, με συντονιστή τον κ. Μιχάλη Χρηστάκη, Ειδικό Επιστήμονα Υπουργείου 
Εσωτερικών, Γενικό Γραμματέα ∆ήμου Αμαρουσίου. 

Τα βασικά συμπεράσματα του Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου είναι: 

• Η δημιουργία Γραφείου Εθελοντισμού σε όλους τους ∆ήμους που συμμετέχουν 
στο ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ, στο πρότυπο 
του Γραφείου Εθελοντισμού που λειτουργεί ήδη εδώ και ένα χρόνο στο ∆ήμο 
Αμαρουσίου. 
 

• Η αναγκαιότητα ασφάλισης όλων των εθελοντών. Μετά από πρόταση του 
∆ημάρχου Αμαρουσίου κ. Γιώργου Πατούλη, συμφωνήθηκε ότι είναι αναγκαίο οι 
εθελοντές να ασφαλίζονται καθ΄όλη τη διάρκεια της εθελοντικής τους θητείας. Το 
ζήτημα θα συζητηθεί με τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών, ώστε 
να υπάρξει και το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο. 
 

• Η ανάγκη εκπαίδευσης των εθελοντών και η πιστοποίηση της ειδίκευσης του 
καθενός, στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που προωθεί ο ∆ήμος 
Αμαρουσίου, ώστε οι εθελοντές να παρέχουν αποτελεσματικότερα το έργο τους 
ανάλογα με τον άξονα δράσης που θα έχουν επιλέξει. Σημειώνεται ότι οι πέντε 
άξονες δράσης που μπορεί να αναπτυχθεί εθελοντικό έργο είναι: 

1. Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία και Πρόνοια   

2. Πολιτική Προστασία  

3. Περιβάλλον, Πράσινο 

4. Φύλαξη  Κοινόχρηστων Χώρων  

5. Αθλητισμός  –  Πολιτισμός  

΄Οπως ανακοίνωσε ο κ. Πατούλης θα καταβληθεί προσπάθεια η εκπαίδευση των 
εθελοντών να γίνει για τα μέλη του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου, σε συνεργασία με την 
Ακαδημία του Πυροσβεστικού Σώματος, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και άλλους 
αρμόδιους φορείς. 
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Στιγμιότυπο από το κοινό του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου HL7 & 
3ου Πανελληνίου Συνεδρίου HL7 

9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HL 7 
& 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HL7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του 9ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου 
∆ιαλειτουργικότητας HL7, το οποίο πραγματοποιήθηκε μαζί με το 3ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο HL7-Hellas, στις 8-11 Οκτωβρίου 2008 στην Κρήτη, υπό την προεδρία του 
∆ημάρχου Αμαρουσίου και Προέδρου του ∆.Σ. του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & 
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης   Ο.Τ.Α.,  κ. Γιώργου  Πατούλη.      
 
Το συνέδριο παρακολούθησαν πολύ σημαντικές προσωπικότητες τόσο από κρατικούς 
φορείς και οργανισμούς, όσο και από ιδιωτικούς φορείς της παγκόσμιας αγοράς 
Πληροφορικής στους τομείς της Υγείας & της Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο πλαίσιο του 
Συνεδρίου, στελέχη από το χώρο της υγείας και της πληροφορικής, καθώς και 
εκπρόσωποι της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις 
ευκαιρίες και προοπτικές που διαμορφώνονται για τον κλάδο της υγείας και της 
κοινωνικής ασφάλισης από την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών προτάσεων.  
 
Ο κ.  Γιώργος Πατούλης  δήλωσε τα  εξής:  
 

«Η κατάθεση των επιστημονικών απόψεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορούν 
να οδηγήσουν τη χώρα μας, αλλά και τον κόσμο όλο, σε μια νέα εποχή, που ακόμα μόνο 
οραματιζόμαστε και μόλις ψηλαφούμε. Μια εποχή όπου η ηλεκτρονική αυτοματοποίηση 
θα εγγυάται την επέκταση των καθολικών υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες, την 
αρτιότερη δυνατή και άμεση ενημέρωση όλων για τις επιστημονικές εξελίξεις, την 
διευκόλυνση της τεκμηρίωσης και της διαφάνειας των υπηρεσιών της υγείας». 
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Ο  Δήμαρχος  Αμαρουσίου  Γ.  Πατούλης,    με  τον  Πρόεδρο  της 
Ομοσπονδίας  Γιατρών    του  ΙΚΑ,  κ.  Μ.  Βλασταράκο, τον  Υποδιοικητή 
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, κ. Μπεχράκη, τον διοικητή του ΙΚΑ, κ. 
Γ.  Μέργο  και  τον  Διοικητή  Υγιειονομικής  Περιφέρειας  Κρήτης,  κ.  Ν. 
Κεφαλογιάννη. 

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης στο βήμα. 

Λίγα λόγια για τον Οργανισμό HL7   

O μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, Health Level Seven Inc. (HL7) σχηματίστηκε το 1987 
στις Η.Π.Α., με σκοπό την ανάπτυξη προτύπων, σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
δεδομένων στην υγειονομική περίθαλψη. Είναι σήμερα το πλέον ευρέως διαδεδομένο 
πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών, μέσω μηνυμάτων σε κλινικό περιβάλλον. 
Χρησιμοποιείται σε όλες τις ηπείρους, και ειδικότερα στην Ευρώπη, σχεδόν σε κάθε 
χώρα της. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη ιδρυθεί 32 παραρτήματα, μεταξύ των οποίων είναι 
και το Ελληνικό, (Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότιος 
Αφρική, Γερμανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Ινδία, Ιαπωνία, Αργεντινή, Κίνα, Κορέα, Τσεχία, 

Λιθουανία, Ελβετία, Βραζιλία, 
Κροατία, Μεξικό, Ιταλία, ∆ανία, 
Τουρκία, Ταϊβάν κ.α.). 

 Τα τοπικά παραρτήματα είναι 
ανεξάρτητοι μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί διεθνούς χαρακτήρα 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη, 
υποστήριξη, αποδοχή και χρήση 
των προτύπων HL7, σε 
παγκόσμια κλίμακα, στη μεταφορά 
αυτών στην αντίστοιχη γλώσσα 
του παραρτήματος και κυρίως 
στην προώθηση βιώσιμων λύσεων 
διαλειτουργικότητας και χρήσης 
κωδικοποιημένων και προτυποποιημένων 
ιατρικών δεδομένων.   

Μία κοινή γλώσσα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που διασφαλίζει την επικοινωνία 
και τη συνεννόηση ανάμεσα σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, που 
χρησιμοποιούν οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, αποτελεί τον 
κεντρικό άξονα της Εθνικής Στρατηγικής στην Ηλεκτρονική Υγεία (e-Health). Πρόκειται 
για το HL7, ένα πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων, που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο 
σε νοσοκομεία και εργαστήρια όσο και σε μονάδες διοίκησης, διαχείρισης και 
management των Υπηρεσιών Υγείας κάθε χώρας. 

Ειδικότερα, το HL7 είναι ένας  κώδικας 
επικοινωνίας –π.χ. κατά το πρότυπο του 
τραπεζικού συστήματος ''∆ίας''-, το οποίο 
επιτρέπει την επίτευξη ∆ιαλειτουργικότητας, 
δηλαδή την ηλεκτρονική επικοινωνία 
ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων 
(ανταλλάσσοντας δεδομένα μέσω τυποποιημένων 
μηνυμάτων). 

Η εφαρμογή του  ανοίγει το δρόμο για 
σημαντικές δράσεις, όπως Φάκελος Υγείας των 
Πολιτών, Κάρτα Υγείας και Ασφάλισης, ανάπτυξη Τηλεϊατρικής και κατ΄ οίκον φροντίδας, 
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δημιουργία Εθνικών Μητρώων, όπως Νεοπλασιών Μεταμοσχεύσεων, Αίματος και 
πολλές ακόμα  δράσεις  που θ’ αλλάξουν το προφίλ της Υγείας και της Κοινωνικής 
Ασφάλισης στη χώρα μας. 

Σημειώνεται ότι ο μη Κερδοσκοπικός οργανισμός "HL7-Hellas" αποτελείται από 50 και 
πλέον διακεκριμένους φορείς από το ∆ημόσιο Τομέα, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Κοινωνία της Πληροφορίας, οι ΥΠΕ Αττικής, 
Κρήτης, Μακεδονίας κ.α. Επίσης, δημόσια Νοσοκομεία όπως ο Ευαγγελισμός, το 
Μεταξά, το Τζάνειο, το Θριάσιο κ.α., Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπως το ΕΠΙΣΕΥ του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά και από 
τον Ιδιωτικό Τομέα συμμετέχουν συνάδελφοι γιατροί, σύμβουλοι, καθώς και οι 
περισσότερες Εταιρείες Ιατρικής Πληροφορικής. ∆ιοικείται από 9μελές ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Γιώργος Πατούλης, ∆ήμαρχος Αμαρουσίου. 
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Στιγμιότυπο από την Ημερίδα «Κάπνισμα: 
Απόλαυση και πρόβλημα» στο Δ. Βριλησσίων. 
Από αριστερά, ο κ. Μ. Παντελάκης, η κα  Ν. 
Σουρέτη η κα Ζ. Κουβαρά και ο κ.  Σ. 
Παπασπυρόπουλος. 

V. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΛΗ 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. συνέχισε την 
πραγματοποίηση Εκδηλώσεων Επιστημονικής Ενημέρωσης σε θέματα πρόληψης της 
υγείας και την περίοδο Ιανουαρίου-∆εκεμβρίου 2008. Συγκεκριμένα, οργάνωσε με την 
υποστήριξη της εταιρείας Phfizer Ελλάς, της εταιρείας Merck Serono, του Ιατρικού 
Συλλόγου και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών και υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) και του Ελληνικού Συνδέσμου Οικογενειακού 
Προγραμματισμού, ημερίδες με θέμα: 
«Κάπνισμα: Απόλαυση και Πρόβλημα – 
Νεότερες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις» σε πέντε 
∆ήμους-μέλη του. Στο ∆ήμο Βριλησσίων, 
Μελισσίων, Καβάλας, Περιστερίου και Σερρών.   

∆ήμος Βριλισσίων: Αρχικά,  το ∆ιαδημοτικό 
∆ίκτυο Υγείας και ο ∆ήμος Βριλησσίων, στο πλαίσιο 
της συνεργασίας τους, διοργάνωσαν ημερίδα με 
θέμα: «Κάπνισμα: Απόλαυση και Πρόβλημα –
Νεότερες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις», στο 
Πνευματικό & Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήμου 
Βριλησσίων, στην αίθουσα «ΜΟΥΣΩΝ», στις 26 
Φεβρουαρίου 2008. Την Εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους οι κ.κ. Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος, ∆ιευθυντής ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γενικός Γραμματέας ∆ήμου 
Βριλησσίων και οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευστάθιος Γιαννακόπουλος, Αικατερίνη 
Χρυσοπούλου, Χρήστος Κάππας και Κωνσταντίνος Πολίτης. Συντονίστρια ήταν η 
κα Ζωή Κουβαρά, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών ∆ήμου Βριλησσίων.  Ο 
πρώτος ομιλητής, κ. Μιχάλης Πατενταλάκης, Πνευμονολόγος, ∆/ντής Μονάδας 
Επαγγελματικών Νόσων, Υπεύθυνος Ιατρείου ∆ιακοπής Καπνίσματος Σισμανογλείου 
Νοσοκομείου, ενημέρωσε το Κοινό για τις επιπτώσεις του Καπνίσματος στην Υγεία, 
καθώς και για τη φαρμακευτική και άλλες μεθόδους αντιμετώπισής του, ενώ στη 
συνέχεια η κα Νατάσσα Σουρέτη, Ψυχολόγος Υγείας, ανέπτυξε το θέμα των 
σύγχρονων προσεγγίσεων στη διακοπή του καπνίσματος. Το κοινό παρακολούθησε με 
ενδιαφέρον την Επιστημονική Ομιλία και είχε την ευκαιρία να θέσει ερωτήματα. 
 
∆ήμος Περιστερίου: Παράλληλα, στο ∆ήμο Περιστερίου, το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας 
οργάνωσε ημερίδα με το προαναφερόμενο θέμα, στο Κ.Υ.Β.Ε, στις 27 Φεβρουαρίου 
2008. Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Σπύρος Χαρίτος, Πνευμονολόγος, Ελεγκτής Ιατρός 
ΙΚΑ Περιστερίου και ∆ημοτικός Σύμβουλος του ∆ήμου. Παρέστησαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό οι κ.κ. Πολυξένη Κορόγιαννη, Αντιδήμαρχος ∆ήμου Περιστερίου, Πρόεδρος 
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Στιγμιότυπο από την Ημερίδα «Κάπνισμα: Απόλαυση και 
πρόβλημα» στο Δ. Περιστερίου   Σ. Χαρίτος, Π. 
Κορογιάννη, Μ. Παντελάκης, Ν. Σουρέτη.  

Στιγμιότυπο από την Ημερίδα «Κάπνισμα: Απόλαυση και 
πρόβλημα» στο Δ. Μελισσίων,  Μ. Παντελάκης, Ν. Σουρέτη, Φ. 
Χρυσικός. 

Ο.Κ.Α.∆Η.Π,  και  Θεόδωρος ∆ημητρακό-
πουλος, πρώην ∆ήμαρχος Περιστερίου. Ο 
πρώτος ομιλητής, κ. Μιχάλης 
Πατενταλάκης, Πνευμονολόγος, ∆/ντης 
Μονάδας Επαγγελματικών Νόσων, 
Υπεύθυνος Ιατρείου ∆ιακοπής Καπνίσματος 
Σισμανογλείου Νοσοκομείου, 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 ΚΥΒΕ  του ∆ήμου Περιστερίου συγκεντρώθηκαν περίπου 70 άτομα, 
τα οποία έθεσαν τα ερωτήματα τους και τις απορίες τους στους ειδικούς ομιλητές μετά το 
τέλος της εκδήλωσης. 
 
∆ήμος Μελισσίων: Επιπλέον, πάνω στο ίδιο θέμα το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και ο 

∆ήμος Μελισσίων, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας τους, διοργάνωσαν 
ημερίδα στο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήμου 
Μελισσίων, στις 7 Απριλίου 2008. Την 
Εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο ∆ήμαρχος Μελισσίων κ. 
Μανώλης Γραφάκος, οι ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Παναγιωτίδης, 
Βασίλης Κωστόπουλος και Βασίλης 
Λάζος, ο Πρόεδρος της ∆ΑΕΜ., κ. 
Κωνσταντίνος ∆ημητράκης, ο 
Πρόεδρος των εργαζομένων του ∆ήμου 
κ. Αντώνης Τσισκάκης, οι πρώην 
∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τζινιέρης και κ. 

Στέλλας, καθώς και το Επιστημονικό Προσωπικό και μέλη του ∆.Σ. της Κ.Ε.Κ.Α. Την 
εισαγωγή της ομιλίας έκανε η Πρόεδρος της Κ.Ε.Κ.Α., κα Ευσταθία Κατοίκου, ενώ 
συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Φώτης Χρυσικός, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής ∆ήμου Μελισσίων και μέλος του ∆.Σ. του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας. Ο 
∆ιευθυντής του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος 
απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό κατά την έναρξη της Εκδήλωσης, επισημαίνοντας τις 
επιδημικές διαστάσεις που έχει λάβει η συνήθεια του καπνίσματος και τη σημασία της 
έγκυρης ενημέρωσης στην προσπάθεια διακοπής του. Ο πρώτος ομιλητής, κ. Μιχάλης 
Πατενταλάκης, ενημέρωσε το Κοινό για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία, 
καθώς και για τη φαρμακευτική και άλλες μεθόδους αντιμετώπισής του, ενώ στη 
συνέχεια, η κα Νατάσσα Σουρέτη ανέπτυξε το θέμα των σύγχρονων προσεγγίσεων στη 
διακοπή του καπνίσματος. 
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Στιγμιότυπο από την Ημερίδα «Κάπνισμα: Απόλαυση 
και πρόβλημα» στο Δ. Καβάλας, Σ. Μπουσμουκίλια, Α. 
Σπανδώνη – Παράσχου, Δρ. Ζ. Μελετιάδης. 

Στιγμιότυπο από το κοινό της Ημερίδας με θέμα: 
«Κάπνισμα: Απόλαυση και πρόβλημα» στο Δ. Σερρών. 

∆ήμος Καβάλας: Στις 14 Μαΐου 2008, στη Νέα ∆ημοτική Βιβλιοθήκη του ∆ήμου 
Καβάλας, οργανώθηκε ημερίδα με το ίδιο θέμα  «Κάπνισμα: Απόλαυση και 

Πρόβλημα – Νεότερες Θεραπευτικές 
Παρεμβάσεις». Συντονίστρια της εκδήλωσης 
ήταν η κα Άννα  Σπανδώνη – Παράσχου, 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης ∆ήμου Καβάλας. Κατά την 
έναρξη της Εκδήλωσης, χαιρετισμό 
απηύθυνε ο κ. Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, 
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας.  
 Η πρώτη ομιλήτρια, κα Σταυρούλα 
Μπουσμουκίλια, Πνευμονολόγος, ∆/ντρια 
της Β’ Πνευμονολογικής Κλινικής του Γενικού 
Νοσοκομείου Καβάλας και Πρόεδρος του 
Συλλόγου «ΕΥΠΝΟΙΑ», αναφέρθηκε στις 
τεράστιες διαστάσεις που έχει λάβει η 

«επιδημία» του καπνίσματος και στις καταστρεπτικές συνέπειές της. Ο δεύτερος 
ομιλητής, ∆ρ. Ζουμπούλης Μελετιάδης, Ειδικός Παθολόγος, Υπεύθυνος του 
Αντικαπνιστικού Ιατρείου ∆ήμου Καβάλας και Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών κατά 
του Καρκίνου Νομού Καβάλας (ΣΕΚΚ), παρουσίασε τις νεότερες ιατρικές θεραπευτικές 
παρεμβάσεις για τη διακοπή του καπνίσματος. 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.  
 
∆ήμος Σερρών: Στις 15 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε στο ∆ήμο Σερρών ημερίδα με 
το προαναφερόμενο θέμα:  «Κάπνισμα: Απόλαυση και Πρόβλημα – Νεότερες 
Θεραπευτικές Παρεμβάσεις» στη 
∆.Ε.Π.Κ.Α Σερρών, αίθουσα Εκδηλώσεων.  
Συντονιστής της ομιλίας ήταν ο κ. 
Αντώνιος Κουλουφάκος, Ιατρός – 
Γυναικολόγος και ∆ημοτικός Σύμβουλος 
∆ήμου Σερρών. Η πρώτη Ομιλήτρια, κα 
Θεοδώρα Τσιούδα, Ιατρός-Πνευμονολόγος 
στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου 
Σερρών και Πρόεδρος του Αντικαπνιστικού 
Συλλόγου Νομού Σερρών, αναφέρθηκε 
στις πιο σύγχρονες υπάρχουσες ιατρικές 
παρεμβάσεις για τη διακοπή του 
καπνίσματος. Η δεύτερη ομιλήτρια, κα 
∆έσποινα Νιτσιοπούλου, Κοινωνική 
Λειτουργός στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και μέλος του ∆.Σ. του Αντικαπνιστικού 
Συλλόγου Σερρών, προσέγγισε το θέμα της διακοπής του καπνίσματος αναλύοντας την 
ψυχολογία των καπνιστών και τονίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο της ψυχολογίας κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας διακοπής του καπνίσματος. Μετά το τέλος των ομιλιών που 
κράτησαν περίπου μιάμιση ώρα, το κοινό (90 άτομα) μπορούσε να θέσει ποικίλα 
ερωτήματα στους ομιλητές.    
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Στιγμιότυπο από την Ημερίδα με θέμα: «Υπογονιμότητα. 
Σύγχρονες λύσεις για όλους», στο Δ. Αμαρουσίου. 

  To ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. διοργάνωσε, 
επιπλέον δύο ημερίδες, το Μάρτιο 2008 και μία ημερίδα τον Απρίλιο 2008, με την 
υποστήριξη της εταιρείας Merck Serono, του Ιατρικού Συλλόγου και του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(Σ.Φ.Ε.Ε.), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) και του 
Ελληνικού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, με θέμα: 
«Υπογονιμότητα. Σύγχρονες Λύσεις για Όλους». Οι ∆ήμοι-μέλη που διοργάνωσαν 
ημερίδα με αυτό το θέμα ήταν ο ∆ήμος Αμαρουσίου, ο ∆ήμος Κηφισιάς και ο ∆ήμος 
Χαλανδρίου.  

∆ήμος Αμαρουσίου: Στο ∆ημαρχιακό Μέγαρο του ∆ήμου Αμαρουσίου, στις 18 Μαρτίου 
2008, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
με θέμα την Υπογονιμότητα, με 
συντονιστή της τον κ. Γιώργο 
Πατούλη, ∆ήμαρχο Αμαρουσίου και 
Πρόεδρο του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ο.Τ.Α.. Την Εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους αρκετοί εκπρόσωποι 
της ∆ημοτικής Αρχής Αμαρουσίου, 
ανάμεσα στους οποίους οι κ.κ. Ρένα 
Χαλιώτη, Πρόεδρος του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου, Αντώνης Παρτσινέβελος, 
Πρόεδρος του Οργανισμού Πρόνοιας 

του ∆ήμου και της ∆ημοτικής Επιχείρησης Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών, Στέφανος 
Τσιπουράκης, Πρόεδρος του Οργανισμού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ποιότητας 
Ζωής, ∆ημήτρης Καμπούκος, Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η. Αμαρουσίου και Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος, ∆ιευθυντής του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.  Ο πρώτος ομιλητής, κ. Κώστας Νταλούκας, Παιδίατρος, 
Πρόεδρος του Οργανισμού Υγείας ∆ήμου Αμαρουσίου, αφού έκανε μια ιστορική 
αναδρομή για το θέμα της γονιμότητας, προσέγγισε την Υπογονιμότητα μέσα από τα 
δημογραφικά στοιχεία και την πολιτικοκοινωνική ανάλυση. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε 
ο ∆ρ. Βασίλειος Αθανασίου, Μαιευτήρ-Χειρουργός Γυναικολόγος, ∆ιδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. Επιμ. Hospital Univ. De Fribourg της Ελβετίας & του 
Monash University Melbourn της Αυστραλίας και ∆ιευθυντής του Κέντρου Εξωσωματικής 
Αθηνών. Ο κ. Αθανασίου παρουσίασε αναλυτικά όλες τις σύγχρονες λύσεις που διαθέτει 
η επιστήμη για τη δυνατότητα αναπαραγωγής, σε περιπτώσεις υπογόνιμων ζευγαριών 
και ανέπτυξε διεξοδικά όλες τις πτυχές τους. Το κοινό (περίπου 80 άτομα) 
παρακολούθησε με ενδιαφέρον την Επιστημονική Ομιλία και είχε την ευκαιρία να θέσει 
ερωτήματα. 
 
∆ήμος Κηφισιάς: Επιπλέον, στο ∆ήμο Κηφισιάς πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα 
την Υπογονιμότητα, στο  Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήμου Κηφισιάς, στις 31 Μαρτίου 2008, 
με συντονίστρια την ∆ρ. Αγγελική Τριανταφύλου-Πιτίδη, Ιατρός-Μικροβιο-λόγος, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Κέντρου 
Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «ΠΡΟΝΟΗ», μέλος του ∆.Σ. του   ∆ιαδημοτικού 
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Στιγμιότυπο από την Ημερίδα με θέμα: «Υπογονιμότητα. 
Σύγχρονες λύσεις για όλους», στο Δ. Κηφισιάς 

Στιγμιότυπο από την Ημερίδα με θέμα: «Υπογονιμότητα. 
Σύγχρονες λύσεις για όλους»,   στο Δ. Χαλανδρίου. 

∆ικτύου Υγείας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. Νίκος Χιωτάκης, 
∆ήμαρχος Κηφισιάς, Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, ∆ιευθυντής του ∆ιαδημοτικού 
∆ικτύου Υγείας, οι οποίοι απηύθυναν ένα 
σύντομο χαιρετισμό κατά την έναρξη της 
ημερίδας, καθώς και ο κ. Γιώργος 
Θωμάκος, Πρόεδρος του Αθλητικού 
Οργανισμού και ∆ημοτικός Σύμβουλος του 
∆ήμου Κηφισιάς. Ο ομιλητής κ. Μηνάς 
Μαστρομηνάς, Γυναικολόγος, ∆ιευθυντής 
Μονάδας Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής «Εμβρυογένεσις», 
ανέλυσε, με απόλυτα σαφή και κατανοητό 
τρόπο, το πρόβλημα της υπογονιμότητας 
και παρουσίασε όλες τις σύγχρονες 
μεθόδους, που δίνουν τη δυνατότητα στα υπογόνιμα ζευγάρια να ζήσουν την όμορφη 
εμπειρία της αναπαραγωγής. Ο κ. Μαστομηνάς έτυχε της θερμότατης υποδοχής του 
κοινού (περίπου 90 άτομα), το οποίο είχε την ευκαιρία να θέσει αρκετά ερωτήματα.     
 
∆ήμος Χαλανδρίου:  Όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για την υπογονιμότητα και 

την αποτελεσματική αντιμετώπισή της, 
παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση με 
θέμα «Υπογονιμότητα. Σύγχρονες 
Λύσεις για Όλους», που διοργάνωσε ο 
∆ήμος Χαλανδρίου και το ∆ιαδημοτικό 
∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., η οποία 
πραγματοποιήθηκε  στις 16 Απριλίου 
2008, στο Κέντρο Νεότητας του ∆ήμου 
Χαλανδρίου. Συντονιστής της 
συζήτησης ήταν ο κ. Ιωάννης 
Λαδόπουλος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου του Συμβουλευτικού Κέντρου 

Προληπτικής Ιατρικής ∆ήμου Χαλανδρίου, Αντιδήμαρχος Υγείας – Πρόνοιας, Κοινωνικής 
Αλληλεγγυης και Απασχόλησης ∆ήμου Χαλανδρίου και Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. Ο 
πρώτος ομιλητής, κ. Κώστας Νταλούκας, Παιδίατρος, Πρόεδρος του Οργανισμού 
Υγείας ∆ήμου Αμαρουσίου, προσέγγισε το σύγχρονο πρόβλημα  της υπογονιμότητας 
μέσα από τα δημογραφικά στοιχεία και δείκτες και  αναφέρθηκε στους 
κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες που το επηρεάζουν. Στη συνέχεια, ο κ. Κωνσταντίνος 
Πάντος, Γυναικολόγος, ∆ιευθυντής Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της 
Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών, μίλησε για τις νέες μεθόδους εξωσωματικής γονιμοποίησης 
που διαθέτει η σύγχρονη επιστήμη, οι οποίες λύνουν το πρόβλημα της υπογονιμότητας 
και εγγυώνται επιτυχή αποτελέσματα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Το κοινό 
παρακολούθησε με ενδιαφέρον την Επιστημονική Ομιλία και είχε την ευκαιρία να θέσει 
ερωτήματα. 
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Στιγμιότυπο από την Ημερίδα με θέμα: «Γλαύκωμα: Μια 
πάθηση που τυφλώνει…αν δε διαγνωστεί έγκαιρα», στο Δ. 
Καβάλας. Από αριστερά ο κ. Π. Ταχιάος,η κα  Α. Σπανδώνη 
– Παράσχου και ο κ. Ν. Μυλόπουλος. 

Στιγμιότυπο από την Ημερίδα με θέμα: «Γλαύκωμα: Μια 
πάθηση που τυφλώνει…αν δε διαγνωστεί έγκαιρα», στο Δ. 
Καβάλας.

Το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. και οι ∆ήμοι Kαβάλας 
και Σερρών, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών 
σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν, με τη συνεργασία της εξειδικευμένης 
εταιρείας Euroline Congress και την υποστήριξη της εταιρείας Phfizer Hellas, της 
εταιρείας Merck Serono, του Ιατρικού Συλλόγου και του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Σερρών και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) και του Ελληνικού Συνδέσμου 
Οικογενειακού Προγραμματισμού, Επιστημονική Εκδήλωση για το Κοινό με θέμα: 
«Γλαύκωμα: Μια πάθηση που τυφλώνει……αν δε διαγνωστεί έγκαιρα».  

∆ήμος Καβάλας: Συγκεκριμένα, ο ∆ήμος 
Καβάλας πραγματοποίησε την ημερίδα στη 
Νέα ∆ημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, την 
Τετάρτη 16 Απριλίου 2008. Την Εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. 
Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, Πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, Αναστασία 
Ρακιτζή, Πρόεδρος του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Καβάλας και Περικλής Ταχιάος, 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, ∆ιευθυντής 
Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου 
Καβάλας και Πρόεδρος της 
Οφθαλμολογικής Εταιρείας Θράκης, Αν. 
Μακεδονίας και Νήσων Β. Αιγαίου, οι οποίοι 

και χαιρέτησαν κατά την έναρξη της 
Ομιλίας. Συντονίστρια της συζήτησης ήταν 
η κα Άννα Σπανδώνη – Παράσχου, 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης ∆ήμου Καβάλας. Ο ομιλητής 
κ. Νίκος Μυλόπουλος, Χειρουργός 
Οφθαλμίατρος και Μέλος ∆.Σ. της 
Ελληνικής Εταιρείας Γλαυκώματος 
αναφέρθηκε στις αιτίες που προκαλούν το 
γλαύκωμα, στους τρόπους με τους 
οποίους μπορεί να προληφθεί, καθώς και 
στη δυνατότητα αντιμετώπισής του 
εφόσον διαγνωστεί. Το κοινό 
παρακολούθησε με ενδιαφέρον την Επιστημονική Ομιλία και είχε την ευκαιρία να θέσει 
ερωτήματα. 
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Στιγμιότυπο από την Ημερίδα με θέμα: «Γλαύκωμα: Μια 
πάθηση που τυφλώνει…αν δε διαγνωστεί έγκαιρα», στο Δ. 
Σερρών. 

Στιγμιότυπο από την Ημερίδα με θέμα:  «Συνάντηση 
Ευαισθητοποίησης για την Ηπατίτιδα Β΄», στο Δ. 
Χαϊδαρίου. 

∆ήμος Σερρών: Η τελευταία ημερίδα με θέμα το Γλαύκωμα πραγματοποιήθηκε στο 
∆ήμο Σερρών, στις 14 Απριλίου 2008, στη ∆.Ε.Π.Κ.Α, Αίθουσα Εκδηλώσεων. Την 

Εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
και με το σύντομο χαιρετισμό τους οι κ.κ. 
Μιχάλης Σαμπάνης, ∆ημοτικός 
Σύμβουλος Σερρών και Πρόεδρος του 
Αθλητικού Οργανισμού ∆ήμου Σερρών, 
Πέτρος Αγγελίδης, Αρχηγός της 
Αντιπολίτευσης του ∆ήμου Σερρών, 
Αργύρης Ρόντσης, Πρόεδρος του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Νομού Σερρών 
και Θεόδωρος ∆ερμιτζόγλου, Χειρούργος 
Οφθαλμίατρος, ∆ιευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής 
του Νοσοκομείου Σερρών. Ο ομιλητής κ. 
Φώτης Τοπούζης, Επίκουρος Καθηγητής 
Οφθαλμολογίας στη Β΄ Πανεπιστημιακή 

Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., ανέλυσε με σαφήνεια όλους τους τρόπους πρόληψης 
κατά της πάθησης του γλαυκώματος και τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της έγκαιρης 
διάγνωσης της στο κοινό, το οποίο στο τέλος της ημερίδας έθεσε αρκετά ερωτήματα.  

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το 
∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας με την υποστήριξη της εταιρείας Bristol-Myers Squibb και 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ελληνικής 
Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η), της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων 
(Ε.Ε.Λ.), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) και της 
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) με θέμα: «Συνάντηση 
Ευαισθητοποίησης για την Ηπατίτιδα Β΄», την περίοδο Οκτώβριου-Νοέμβριου 2008, 
στους ∆ήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Περάματος, 
Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Κορυδαλλού, Αγίου ∆ημητρίου, Κέρκυρας, 
Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης. 

∆ήμος Χαϊδαρίου: Η πρώτη ημερίδα με θέμα την Ηπατίτιδα Β΄ πραγματοποιήθηκε  
στο ∆ήμο Χαϊδαρίου, στη Στέγη Πολιτισμού (πρώην ΝΕΛΕ), την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 
2008. Την Εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους οι κ.κ. Ελένη Καμπόλη, 
Πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου 
∆ήμου Χαϊδαρίου, Ηλίας Περιμένης, 
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του 
∆ήμου Χαϊδαρίου και ο κ. Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος, ∆ιευθυντής του 
∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας, ο οποίος 
απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό κατά 
την έναρξη της Εκδήλωσης. 
Συντονίστρια της ομιλίας ήταν η κα Λίνα 
∆ενδραλίδη, Ψυχολόγος στην Κοινωνική 
Υπηρεσία του ∆ήμου Χαϊδαρίου. Ο κ. Φώτης 
Θεοδωρακόπουλος, Ιατρός και Αντιδήμαρχος 
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Στιγμιότυπο από την Ημερίδα με θέμα:  «Συνάντηση 
Ευαισθητοποίησης για την Ηπατίτιδα Β΄», στο Δ. 
Περάματος. 

Στιγμιότυπο από το κοινό στην Ημερίδα με θέμα:  
«Συνάντηση Ευαισθητοποίησης για την Ηπατίτιδα Β΄», στο 
Δ. Αγίων Αναργύρων. 

Κοινωνικών Υπηρεσιών ∆ήμου Χαϊδαρίου, αναφέρθηκε σε επιδημιολογικά δεδομένα της 
Ηπατίτιδας Β΄ και των λοιμωδών νοσημάτων εν γένει, καθώς και στο ρόλο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης όσον αφορά την πρόληψή τους και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών. 
Στη συνέχεια, η κα Αθηνά Χούντα, Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια της ∆’ Πανεπιστημιακής 
Παθολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Αττικόν, ανέλυσε διεξοδικά και με απόλυτη σαφήνεια 
τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της Ηπατίτιδας Β΄. Ακολούθησαν ερωτήσεις 
από τους πολίτες, τις οποίες διεξοδικά απάντησε η κα Χούντα. 

∆ήμος Περάματος: Όμοια εκδήλωση διεξήχθη στο ∆ημαρχείο Περάματος, την Τετάρτη 
8 Οκτωβρίου 2008, την οποία χαιρέτησαν και τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. 
Ιωάννης Γλύκας, ∆ήμαρχος Περάματος και ∆ήμητρα Λάσκαρη, ∆ιευθύντρια του 
ΚΕΦΟ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ ∆ήμου Περάματος. Συντονιστής της ομιλίας ήταν ο κ. 

Γεώργιος Παρασκευόπουλος, Αντιδήμαρχος 
∆ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ∆ήμου 
Περάματος και Πρόεδρος του ΚΕΦΟ 
ΜΕΡΙΜΝΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ. Η κα Μαρία 
Ψαριανού, Φαρμακοποιός, αναφέρθηκε σε 
επιδημιολογικά δεδομένα της Ηπατίτιδας Β΄ 
και στη σημασία έγκαιρης πρόληψής της. 
Στη συνέχεια, ο κ. Χρήστος ∆ρακούλης, 
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Β’ Παθολογικής 
Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας 
Πειραιά Αγ. Παντελεήμων, εμβάθυνε στην 
ανάλυση της Ηπατίτιδας Β΄, αναφερόμενος 
στους τρόπους πρόληψης και 

αντιμετώπισης της νόσου. Στο τέλος, υπήρξαν πολλές ερωτήσεις από το κοινό και 
δόθηκαν λεπτομερείς απαντήσεις από τον κ. ∆ρακούλη. 

∆ήμος Αγ. Αναργύρων: Επίσης, ο ∆ήμος Αγ. Αναργύρων πραγματοποίησε, την 
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2008, Ημερίδα για την Ηπατίτιδα Β΄ στο Β΄ ΚΑΠΗ του. Την 
εκδήλωση χαιρέτησε και τίμησε με την παρουσία του ο ∆ήμαρχος Αγ. Αναργύρων κ. 
Νίκος Σαράντης. Συντονίστρια της ομιλίας ήταν η κα Αργυρώ Γιαννάκη, Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Μέριμνας κι Επικοινωνίας του ∆ήμου Αγ. Αναργύρων, μέλος ∆.Σ. του 
∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας. Ο πρώτος 
ομιλητής, κ. Εμμανουήλ Καραβανάκης, 
Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος στο ΙΚΑ 
Αγ. Αναργύρων, αναφέρθηκε στον ορισμό 
της Ηπατίτιδας Β΄ και παρουσίασε τα 
επιδημιολογικά και στατιστικά στοιχεία της 
νόσου και η κα Νικολέτα Μάθου, 
Επιμελήτρια Β΄ του Γαστρεντερολογικού 
Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου 
«Κωνσταντοπούλειο», ανέλυσε όλους τους 
πιθανούς τρόπους πρόληψης από την νόσο, 
καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης και 
θεραπείας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της 
παρουσίασής της, απάντησε στις ερωτήσεις των παρευρισκομένων δημοτών.  
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Στιγμιότυπο από την Ημερίδα με θέμα:  «Συνάντηση 
Ευαισθητοποίησης για την Ηπατίτιδα Β΄», στο Δ. 
Καματερού. 

Στιγμιότυπο από την Ημερίδα με θέμα:  «Συνάντηση 
Ευαισθητοποίησης για την Ηπατίτιδα Β΄», στο Δ. 
Κέρκυρας. Από αριστερά ο κ. Γ. Μπαλταγιάννης, ο κ. 
Α. Μαρτζούκος και ο κ. Μ. Τζιλιάνος. 

∆ήμος Καματερού: Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε στο Ενοριακό 
Πνευματικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου στο 
∆ήμο Καματερού η εκδήλωση της 
Ηπατίτιδας Β΄, την οποία χαιρέτησαν και 
τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. 
Πρωτοπρεσβύτερος ∆ημήτριος Καλύβας και 
Νικήτας Καμαρινόπουλος, ∆ήμαρχος 
Καματερού. Ο πρώτος ομιλητής, ο κ. 
∆ημήτριος Χρυσοβέργης, Ιατρός και 
Πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου του 
∆ήμου Καματερού, αναφέρθηκε στην 
ιδιαίτερη επικινδυνότητα των διαστάσεων 
εξάπλωσης, που έχει λάβει η Ηπατίτιδα 
Β΄ για τη ∆ημόσια Υγεία και στην 

καθοριστική δράση που πρέπει ν’ αναλάβει η Πολιτεία για την προστασία των πολιτών 
της. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Κωνσταντίνος Καλίγερος, Ειδικός Σύμβουλος 
Ηπατολόγος, Επιμελητής Α΄ στο 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ, ο οποίος παρουσίασε όλους του 
πιθανούς τρόπους πρόληψης από την νόσο, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης και 
θεραπείας. Το κοινό παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον την Επιστημονική Ομιλία 
και είχε την ευκαιρία να θέσει αρκετά ερωτήματα στον κ. Καλίγερο. 

∆ήμος Κέρκυρας: Ημερίδα για την Ηπατίτιδα Β΄ οργανώθηκε και στο ∆ήμο Κέρκυρας, 
την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008, στη Νέα Καλλιτεχνική Σκηνή του ∆ημοτικού Θεάτρου. 
Την εκδήλωση χαιρέτησαν και τίμησαν με την παρουσία τους οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. 

Σπύρος Ζουμπουλίδης και Παναγιώτης 
Μπογιάκης και ο Πάτερ Ευάγγελος, 
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Κερκύρας, 
Παξών και ∆ιαποντίων Νήσων. Συντονιστής της 
ομιλίας ήταν ο κ. Αλέξης Μαρτζούκος, Ιατρός 
Νευρολόγος και Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Κέρκυρας. Ο πρώτος ομιλητής, ο κ. 
Μιχάλης Τζιλιάνος, Ιατρός Αιματολόγος, 
∆ιευθυντής Αιμοδοσίας στο Γενικό Νοσοκομείο 
Κέρκυρας, αναφέρθηκε στις διαστάσεις που έχει 
λάβει η εξάπλωση της νόσου της Ηπατίτιδας Β΄ 
και παρουσίασε τα επιδημιολογικά της στοιχεία. 
Ο κ. Γεράσιμος Μπαλταγιάννης, Λέκτορας 
Γαστρεντερολογίας στην Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανέλυσε με σαφήνεια όλους του πιθανούς τρόπους 
πρόληψης από την νόσο και παράλληλα αναφέρθηκε και στις δυνατότητες 
αντιμετώπισης και θεραπείας της νόσου. Στο τέλος, έγιναν ερωτήσεις από το κοινό και 
απαντήθηκαν αναλυτικά από τους ομιλητές.  
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την Ηπατίτιδα Β΄», στο Δ. Περιστερίου. 

«Συνάντηση Ευαισθητοποίησης για την Ηπατίτιδα Β΄», 
στο Δ. Πετρούπολης. Σ.‐Γ. Βλάχος, Σ. Κουτσούνας, Κ. 
Φίντζου, Σ. Παπασπυρόπουλος. 

∆ήμος Περιστερίου: Παράλληλα, την 
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008, στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κ.Υ.Β.Ε. του 
∆ήμου Περιστερίου πραγματοποιήθηκε 
ομιλία για την Ηπατίτιδα Β΄, 
συντονίστρια της οποίας ήταν η κ. 
Πολυξένη Ευαγγελία Κορόγιαννη, 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και 
Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης του ∆ήμου Περιστερίου. Ο 
πρώτος ομιλητής, ο κ. ∆ήμητριος 
Καλογεράς, Ιατρός Γαστρεντερολόγος 
στο ΙΚΑ Περιστερίου, παρουσίασε τα 
επιδημιολογικά στοιχεία της νόσου της Ηπατίτιδας Β΄ και τόνισε τη σημασία του 
προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό εξάπλωσης της νόσου. Η κα Χριστίνα 
Παλαμάρου, ∆ιευθύντρια Γ΄ Παθολογικής Κλινικής και Ηπατολογικής Μονάδας στο 
Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, επικεντρώθηκε στους τρόπους πρόληψης της νόσου, 
καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης και θεραπείας, ενώ, μετά την ολοκλήρωση της 
παρουσίασής της, απάντησε στις ερωτήσεις των παρευρισκομένων δημοτών.  

∆ήμος Πετρούπολης: Την ίδια ημέρα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008, διεξήχθη και στο 
Πνευματικό Κέντρο του ∆ήμου Πετρούπολης, 
εκδήλωση με θέμα την Ηπατίτιδα Β΄, την οποία 
χαιρέτησε και τίμησε με την παρουσία του ο 
∆ιευθυντής του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., κ. Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος. Συντονίστρια της ομιλίας ήταν η 
κα Φίντζου, Πρόεδρος Κοινωνικής Πολιτικής και 
Πρόνοιας ∆ήμου Πετρούπολης. Ο πρώτος ομιλητής, ο 
κ. Στέφανος – Γαβριήλ Βλάχος, Ιατρός Καρδιολόγος 

και ∆ήμαρχος Πετρούπολης, παρουσίασε τα 
επιδημιολογικά στοιχεία της νόσου της 
Ηπατίτιδας Β΄ και έθεσε την πρόληψη, ως μέσο 

μέγιστης σημασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, ενώ ο κ. Σωτήριος 
Κουτσουνάς, Παθολόγος – Ηπατολόγος, Υπεύθυνος του Κέντρου Ελέγχου και 
αναφοράς Ιογενούς Ηπατίτιδας στο ΙΚΑ, αναφέρθηκε σε όλους τους πιθανούς τρόπους 
πρόληψης από την νόσο, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης και θεραπείας της. 
Στο τέλος της εκδήλωσης υπήρξαν πολλές ερωτήσεις από τους δημότες, στις οποίες 
απάντησαν αναλυτικά οι ομιλητές.  

∆ήμος Αγίας Βαρβάρας: Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008, στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του ∆ημοτικού Ωδείου «Μέγαρο Μήτρου Σουλιμιώτη» του ∆ήμου Αγ. 
Βαρβάρας, οργανώθηκε  ημερίδα Ηπατίτιδας Β΄, στην οποία παρευρέθησαν  ο 
∆ήμαρχος Αγ. Βαρβάρας, κ. Λάμπρος Μίχος και ο ∆ιευθυντής του ∆ιαδημοτικού 
∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, 
οι οποίοι και χαιρέτησαν κατά την έναρξη. Επίσης, παρόντες ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ. Μιχάλης Κυριακίδης, ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Καπλάνης, και η Πρόεδρος του 
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Η κα Θ. Λεπτίδου – Κερεστετζή στο βήμα, στην 
Ημερίδα με θέμα «Συνάντηση Ευαισθητοποίησης για 
την Ηπατίτιδα Β΄», στο Δ. Ξάνθης 

Στιγμιότυπο από το κοινό στην Ημερίδα με θέμα: 
«Συνάντηση Ευαισθητοποίησης για την Ηπατίτιδα Β΄», 
στο Δ. Κομοτηνής. 

Κέντρου Φιλίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγ. Βαρβάρας, κα Ειρήνη Ανδρουλάκη. 
Συντονιστής της ομιλίας ήταν ο κ. Ευάγγελος 
Ζαχαρίας, Παθολόγος, Ιατρός Εργασίας και 
Μέλος της International Commission on 
Occupational Health. Η ομιλήτρια κα 
Παρασκευή Αγγελοπούλου, ∆ιευθύντρια Α΄ 
Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν. ∆υτικής 
Αττικής Αγ. Βαρβάρας, παρουσίασε τα 
επιδημιολογικά δεδομένα της νόσου της 
Ηπατίτιδας Β΄ και ανέλυσε διεξοδικά τους 
τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης. Το 
κοινό παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον την Επιστημονική Ομιλία και είχε την 
ευκαιρία να θέσει αρκετά ερωτήματα. 

∆ήμος Ξάνθης: Και ο ∆ήμος Ξάνθης πραγματοποίησε, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 
2008, ημερίδα για την Ηπατίτιδα Β΄ στο ∆ημοτικό Αμφιθέατρο. Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους οι κ.κ. Πέτρος Πέτρου, ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκομείου 
Ξάνθης, Γεώργιος Παπασταματίου, Πρόεδρος των ΚΑΠΗ ∆ήμου Ξάνθης, Ιωάννης 

Παπαχρόνης, Πρόεδρος του Συλλόγου 
Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης, Χαρίκλεια 
Μαργαριτοπούλου, Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. 
Ξάνθης, Βασιλική Ψωμά, Πρόεδρος του 
Συλλόγου «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα», οι 
∆ιευθύντριες των Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
Σταθμών του ∆ήμου Ξάνθης, καθώς και η 
∆ιευθύντρια, προσωπικό και Σπουδαστές της 
Νοσηλευτικής Σχολής Ξάνθης. Συντονιστής της 
ομιλίας ήταν ο κ. Ιωάννης Χρηστίδης, 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήμου 
Ξάνθης. Η ομιλήτρια κα Θεοδώρα Λεπτίδου -  

Κερεστετζή, Παθολόγος, Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Παθολογικού Τμήματος Γ.Ν. 
Ξάνθης, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Γ.Ν. Ξάνθης και Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Ξάνθης, παρουσίασε την Έρευνα του Παθολογικού τμήματος του 
Νοσοκομείου Ξάνθης για την συχνότητα της Ηπατίτιδας Β΄ στο Νομό Ξάνθης. Ο κ. 
Κωνσταντίνος Μιμίδης, Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής στο 
∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας Β΄ και ανέλυσε όλες 
τις παραμέτρους της νόσου, η οποία 
παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξυμμένη στην περιοχή 
της Θράκης.  

∆ήμος Κομοτηνής: Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 
2008, διεξήχθη ημερίδα με θέμα την Ηπατίτιδα 
Β΄ και στο ∆ήμο Κομοτηνής,  στο 
Πολυλειτουργικό Κτίριο ∆ήμου Κομοτηνής. 
Συντονιστής της ομιλίας ήταν ο κ. Νίκος 
Χατζηκωνσταντίνου, Χειρουργός, ∆ημοτικός 
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Σύμβουλος του ∆ήμου Κομοτηνής. Ο κ. Κωνσταντίνος Μιμίδης, Γαστρεντερολόγος, 
Επίκουρος Καθηγητής ∆ΠΘ, και ομιλητής της ημερίδας, αφού παρουσίασε τα 
επιδημιολογικά στοιχεία της Ηπατίτιδας Β΄, ανέλυσε διεξοδικά τους τρόπους πρόληψης 
και αντιμετώπισης και απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού το οποίο παρακολούθησε με 
μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία. 

∆ήμος Κορυδαλλού: Τη ∆ευτέρα 10 Νοεμβρίου 2008, στο Πνευματικό Κέντρο 
Κορυδαλλού «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 
πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα την 
Ηπατίτιδα Β΄, την οποία χαιρέτησε ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών 
∆ήμου Κορυδαλλού κ. Γιάννης Μελάς. 
Επίσης, παραβρέθηκαν οι κ.κ. ∆ημήτρης 
Λιντζέρης, Βουλευτής Β’ Πειραιώς, 
Σπύρος Κατσαράς, Πρόεδρος του 
Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης, 
Μιχάλης Φίλης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών ∆ήμου Κορυδαλλού, 
Κυριάκος Τζέρπος, Αντιδήμαρχος 
Παιδείας και ∆ιοίκησης, Κώστας Βράκας, 

∆ημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού και Προϊστάμενος της ∆ημοτικής Αστυνομίας, Μαρία 
∆ιακάτου, ∆ημοτική Σύμβουλος ∆ήμου Κορυδαλλού και Γεώργιος Μεντζελίδης, 
Γενικός Γραμματέας του ∆ήμου Κορυδαλλού. Συντονίστρια της ομιλίας ήταν η κα Μαρία 
Τιλσίζογλου, Κοινωνιολόγος, ∆ιευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών ∆ήμου Κορυδαλλού. 
Η ομιλήτρια κα Παρασκευή Αγγελοπούλου, ∆ιευθύντρια Α΄ Παθολογικής Κλινικής του 
Γ.Ν. ∆υτικής Αττικής Αγ. Βαρβάρας, παρουσίασε τα επιδημιολογικά δεδομένα της νόσου 
της Ηπατίτιδας Β΄ και ανέλυσε με μεγάλη σαφήνεια τους τρόπους πρόληψης και 
αντιμετώπισής της. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η κα Ελευθερία Κυριακοπούλου, 
Νοσηλεύτρια – Προϊσταμένη στο Γ.Ν. ∆υτικής Αττικής Αγ. Βαρβάρας, η οποία 
αναφέρθηκε στον εμβολιασμό κατά της Ηπατίτιδας Β΄ και στη σημασία του. Και οι δυο 
ομιλήτριες απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού.  
 
∆ήμος Αλεξανδρούπολης: Και ο ∆ήμος Αλεξανδρούπολης διεξήγαγε ημερίδα με θέμα 
την Ηπατίτιδα Β΄,  την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008, 
στο ∆ημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης. Την ομιλία 
προλόγισαν και χαιρέτισαν οι κ.κ. Άννα Λαμπαρδή, 
Πρόεδρος του Κέντρου Παροχής Κοινωνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης, Γεώργιος 
Αλεξανδρής, ∆ήμαρχος Αλεξανδρούπολης και 
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, ∆ιευθυντής του 
∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
και συμμετείχαν φορείς Αιμοδοτών, ο Σύλλογος 
Καρκινοπαθών, ο Σύλλογος ΑΜΕΑ, Υγειονομικό 
Προσωπικό του ΙΚΑ, η Υπεύθυνη Υγείας της 
∆ιεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Έβρου,  Νηπιαγωγοί, ∆άσκαλοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Νομικοί, Φοιτητές 
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της Κοινωνικής Εργασίας προσωπικό και Μέλη του ∆.Σ. του Κέντρου Παροχής 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, η Λέκτορας Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Θράκης και ο 
κ. Ιορδάνης Ντόλας, Αντινομάρχης Κοινωνικού Τομέα Παιδείας και Ποιότητας Ζωής Ν. 
Έβρου. Συντονίστρια της ομιλίας ήταν η κα Λεμονιά Σακαλάκη, ∆ημοσιογράφος, Μέλος 
του ∆.Σ. του ΚΕ.ΠΑ.Κ.Υ του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης. Ο κ. Κωνσταντίνος Μιμίδης, 
Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ∆ΠΘ και ομιλητής παρουσίασε τα 
επιδημιολογικά στοιχεία της Ηπατίτιδας Β΄, ανέλυσε διεξοδικά τους τρόπους πρόληψης 
και αντιμετώπισης και απάντησε σε ποικίλες ερωτήσεις του κοινού. 
 

∆ήμος Αγίου ∆ημητρίου: Την ίδια 
ημέρα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008, 
οργανώθηκε ημερίδα και στο ∆ήμο Αγ. 
∆ημητρίου με το ίδιο θέμα, στο ∆ημοτικό 
Θέατρο Αγ. ∆ημητρίου. Την Εκδήλωση 
προλόγισε η κα Ευαγγελία Σπαλιάρα, 
Προϊσταμένη  των ∆ημοτικών Ιατρείων 
του Αγ. ∆ημητρίου και χαιρέτησε ο 
∆ήμαρχος Αγ. ∆ημητρίου, κ. Νικόλαος 
Λαζαρόπουλος. Επίσης, την Ημερίδα 
τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. 
Ανδρέας Κονδύλης, Αντιδήμαρχος 
Αλίμου και Μέλος του ∆.Σ. του 

∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., Ελένη Βομβολάκη, 
Πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου, οι Αντιδήμαρχοι Αγ. ∆ημητρίου, Αναστάσιος 
Αυρηλιώνης και Γεώργιος Σταματόπουλος, οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι, Θεοφάνης 
Οικονομάκος, Βασίλειος Κοντάκης και Μάρκος Βαζαίος, καθώς και ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συμβουλίου Νέων Αγ. ∆ημητρίου, Γεώργιος Τσιούρης. Συντονιστής της 
ομιλίας ήταν ο κ. ∆ημήτρης Χατζηδημητρίου, Αντιδήμαρχος Αγ. ∆ημητρίου. Η πρώτη 
Ομιλήτρια κα Χρυσούλα Γεωργοπούλου, Παθολόγος στα ∆ημοτικά Ιατρεία Αγ. 
∆ημητρίου, παρουσίασε τα επιδημιολογικά δεδομένα της νόσου της Ηπατίτιδας Β΄ και 
τόνισε τις έντονες διαστάσεις που έχει λάβει, γεγονός που τη χαρακτηρίζει «Σιωπηλή 
Απειλή». Ο ομιλητής, ο κ. Σωτήριος Κουτσουνάς, Παθολόγος – Ηπατολόγος, 
Υπεύθυνος Κέντρου Ελέγχου και αναφοράς Ιογενούς Ηπατίτιδας ΙΚΑ έκανε μια εκτενή 
αναφορά στους τρόπους μετάδοσης του Ιού της Ηπατίτιδας Β΄ και κατά συνέπεια στους 
τρόπους πρόληψης, καθώς και στις μεθόδους αντιμετώπισης και θεραπείας. Το κοινό 
παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον την Επιστημονική Ομιλία και είχε την ευκαιρία 
να θέσει αρκετά ερωτήματα. 
Η προσέλευση του κοινού ήταν θεαματική, αφού σε όλες τις εκδηλώσεις συνολικά 
παραβρέθηκαν πάνω από 1600 άτομα και αυτό αποδεικνύει την αναγκαιότητα που 
υπάρχει για ενημέρωση σε τόσο σοβαρά ζητήματα. Το κοινό είχε την ευκαιρία να 
ενημερωθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες, για τους τρόπους πρόληψης από την 
νόσο, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης και θεραπείας και να συμμετάσχει, 
θέτοντας ερωτήματα.  
∆έσμευση του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. είναι να 
συνεχίσει την προσπάθειά του για την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας στους ∆ήμους 
με την πραγματοποίηση Εκδηλώσεων Επιστημονικής Ενημέρωσης για τους ∆ήμους 
Μέλη του και τους πολίτες τους.   
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»   

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Σχολή ∆ημόσιας Υγείας διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα: 
«Αγωγή Υγείας στο Χώρο Εργασίας», σε συνεργασία με το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. , στην αίθουσα ∆ημοτικού Συμβουλίου του 
∆ήμου Αμαρουσίου, στις 2 & 3 Ιουλίου 2008. Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά 80 
εργαζόμενοι, εκ των οποίων 60 εργαζόμενοι του ∆ήμου Αμαρουσίου και 20 εργαζόμενοι 
του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας, οι οποίοι εργάζονται με πρόγραμμα stage. Η αναλογία 
60 προς 20 είχε δοθεί από το Έργο «ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ», από τη Σχολή 
∆ημόσιας Υγείας.  

 
Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου ενημερώθηκαν από επιστήμονες της Σχολής ∆ημόσιας 
Υγείας, υπό την καθοδήγηση του κ. Ιωάννη Κυριόπουλου, καθηγητή του Τομέα 
Οικονομικών της Υγείας, επιστημονικού συνεργάτη του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας. Το 
πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και όλοι οι 
συμμετέχοντες, μετά το πέρας των σεμιναρίων, έλαβαν για τη συμμετοχή τους το 
χρηματικό ποσό των 60€ περίπου. 

 
Τα θέματα του σεμιναρίου ήταν τα εξής:   

• οι τρόποι καταπολέμησης του άγχους, που οφείλεται στον εργασιακό χώρο, 
 

• οι τρόποι διακοπής καπνίσματος και αλκοόλ, 
 

• η καταπολέμηση της παχυσαρκίας, μέσω της σωστής διατροφής, 
 

• τα λοιμώδη νοσήματα και τα νέα εμβόλια, καθώς και 
  

• τα «επαγγελματικά νοσήματα» (αυτά που οφείλονται στους εργασιακούς 
χώρους) και πως αυτά θα αποφευχθούν.  

 

Οι συμμετέχοντες κατά την είσοδο τους στο χώρο όπου διεξήχθη το σεμινάριο, πήραν 
ένα εγχειρίδιο με τα θέματα που αναλύθηκαν στο σεμινάριο, με σκοπό την μετάδοση των 
πληροφοριών αυτών και στους λοιπούς συναδέλφους τους.    

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν 
ερωτήματα, ενώ στο τέλος του σεμιναρίου συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 
αφορούσε στα θέματα, που αναπτύχθηκαν στο σεμινάριο.  
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Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και 
Δήμαρχος Αμαρουσίου, Γ. Πατούλης στο βήμα. 

Από αριστερά ο Πρόεδρος του Δ.Δ.Υ., Γ. Πατούλης, ο 
Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ. 
Αβραμόπουλος και ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού 
Διαβαλκανικού Κέντρου Θες/κης.Γ. Αποστολόπουλος. 

ΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Την  ενεργή παρουσία του ∆ιαδημοτικού 
∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ο.Τ.Α., στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο 
Πρόεδρος του ∆ικτύου και ∆ήμαρχος 
Αμαρουσίου, Γιώργος Πατούλης, σε σχετική 
ημερίδα  που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
27 Νοεμβρίου 2008, στο πλαίσιο του ετήσιου 
συνεδρίου της ΚΕ∆ΚΕ. Περισσότεροι από 150 
∆ήμαρχοι και αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, από όλη την Ελλάδα, 
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα του Ιατρικού 
∆ιαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και 
ενημερώθηκαν για τις δράσεις του ∆ικτύου. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆ημήτρης 
Αβραμόπουλος, ο οποίος τόνισε τη θεσμική διάσταση που έχει αποκτήσει το 
∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας στην ελληνική κοινωνία. Επίσης, επεσήμανε το σημαντικό 
ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προαγωγή της υγείας και της  πρόληψης και 
ανέφερε ότι κατά την περίοδο της ∆ημαρχίας του προέβη σε ποικίλα μέτρα, σχετικά με 
την πρόληψη υγείας. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας, Γιώργος  Πατούλης μεταξύ 
άλλων, τόνισε: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει στην προώθηση μιας 
σειράς ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων για 
τη δημιουργία ενός σύγχρονου Συστήματος 
Υγείας, στο οποίο θα προέχει η προστασία 
της υγείας  και όχι η διαχείριση της 
ασθένειας. Βασικός στόχος του ∆ικτύου είναι 
η συνένωση των δυνάμεων των ∆ήμων, 
στον τομέα της πρόληψης της υγείας και στη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
Υγείας. Στη συνέχεια, ανέπτυξε το σημαντικό 
πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, το οποίο 
υλοποιείται σε 17 ∆ήμους – μέλη του 
∆ικτύου, σε συνεργασία με το Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών και με την ευγενική χορηγία 
της Vodafone».  

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού ∆ιαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Γιώργος 
Αποστολόπουλος αναφέρθηκε στη συνεργασία του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας με τον 
Όμιλο, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  Ανέφερε επίσης 
ότι ο ρόλος της ιδιωτικής υγείας είναι συμπληρωματικός του δημοσίου που έχει και τον 
πρώτο λόγο. Τέλος, αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, με 
διαγνωστικές εξετάσεις, για τους δημότες των ∆ήμων - μελών του ∆ικτύου, που 
βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας. 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  «ΔΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑ»  

 

Το περιοδικό μας, «∆ΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑ», αποτελεί το μέσο, προκειμένου να ενημερώνονται, 
για όλα τα θέματα Πρόληψης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όλοι οι πολίτες των ∆ήμων-
μελών του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας. Οι ∆ήμοι-μέλη έχουν την δυνατότητα να 
παρουσιάζουν στο περιοδικό τις δράσεις τους που αφορούν τη πρόληψη σε θέματα 
Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος. Σκοπός μας είναι να προωθήσουμε 
την επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας στους ∆ήμους (γιατροί, ψυχολόγοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, άλλοι υγειονομικοί) και των κρατικών φορέων Υγείας 
και Κοινωνικής Πολιτικής. 

Το «∆ήμων Υγεία», από την περασμένη χρονιά, αύξησε την κυκλοφορία του σε 40.000 
αντίτυπα σε κάθε έκδοση, τα οποία και μοιράζονται σε όλους τους ∆ήμους -  μέλη. Από 
τον κάθε ∆ήμο διανέμονται στους βασικούς διαμορφωτές γνώμης (αιρετούς, τοπικό 
τύπο, συλλόγους κλπ), στους υγειονομικούς (δημοτικά ιατρεία, ΙΚΑ, γραφεία πρόνοιας 
κλπ), καθώς και στους δημότες.  

∆ΟΜΗ 

• Στις πρώτες σελίδες του περιοδικού φιλοξενούνται οι δράσεις του 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. 
Στα τεύχη που κυκλοφόρησαν το 2008 αναφέρθηκαν: το 4ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας, το 1o Πανελλήνιο Συνέδριο 
Εθελοντισμού, το 9ο ∆ιεθνές Συνέδριο ∆ιαλειτουργικότητας HL7 & 3ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο HL7 Hellas, οι ημερίδες που διοργάνωσε το ∆ιαδημοτικό 
∆ίκτυο Υγείας στους ∆ήμους – μέλη του, καθώς επίσης το Πρόγραμμα 
Τηλεϊατρικής, που υλοποιείται σε 17 ∆ήμους μέλη, το Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης Εθελοντών, με σκοπό την ενημέρωση της νεολαίας σε θέματα 
εθισμού σε ουσίες, στο internet, καθώς και στη σεξουαλική αγωγή, η Εκστρατεία 
Ενημέρωσης για την Ηπατίτιδα Β΄ και  η Περιβαλλοντική Εκστρατεία, που 
γίνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με το ∆ίκτυο «Μεσόγειος SOS» σε ∆ήμους 
μέλη, τόσο της Αττικής, όσο και της Περιφέρειας.  
 

• Υπάρχει πάντα σε αφιέρωμα ένα έγκριτο επιστημονικό άρθρο. 
Για τα τεύχη που κυκλοφόρησαν το 2008 υπήρχαν τα εξής αφιερώματα:  
Στο 8ο τεύχος φιλοξενήθηκαν δυο άρθρα. Το πρώτο άρθρο, «Εκστρατεία 
Εξοικονόμησης Ενέργειας», του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ∆ημάρχου Αθηναίων, 
αφορούσε στην πρωτοβουλία του ∆ήμου Αθηναίων για την αντικατάσταση της 
πλαστικής σακούλας σε όλα τα Super Market και το δεύτερο άρθρο της εταιρείας 
Philips ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., αναφερόταν στην εκστρατεία που υλοποίησε, σε 
συνεργασία με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, για την ενημέρωση του κοινού, ως προς 
τη χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας.  
Στο 9ο τεύχος φιλοξενήθηκαν δύο άρθρα, που αφορούσαν στις αξίες του 
Εθελοντισμού, το πρώτο από την σκοπιά των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
και την Κοινωνίας Πολιτών, «ΑΠΟΠΛΟΥΣ» και το δεύτερο από τη σκοπιά των 
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θεσμικών φορέων με τη «Χάρτα Κοινωνικής Ευθύνης των Οργανώσεων της 
Κοινωνίας Πολιτών».  
Στο 10ο τεύχος φιλοξενήθηκε ένα άρθρο του κ.  ∆ημήτρη Στεργίου-Καψάλη, 
∆ημάρχου Πεντέλης και Προέδρου του ΣΠΑΠ, με θέμα «Προτεραιότητα των 
∆ήμων στην Πυροπροστασία είναι μόνο η πρόληψη».   
Στο 11ο τεύχος φιλοξενήθηκε ένα άρθρο από την κα Αθηνά Χουντα,  
Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια ∆’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», με θέμα «Ηπατίτιδα Β΄, 
Σιωπηλός Κίνδυνος, Μάθε και Προφυλάξου». Μαζί με το τελευταίο τεύχος του 
περιοδικού (11ο τεύχος) μοιράστηκαν φυλλάδια, ως ένθετα, με τους τρόπους 
πρόληψης από την Ηπατίτιδα Β’ και αυτό είχε μεγάλη απήχηση στον κόσμο.   
 

• Στις τελευταίες σελίδες φιλοξενούνται όλα τα άρθρα των ∆ήμων μελών που 
αναφέρονται σε δράσεις, που αφορούν σε θέματα υγείας, κοινωνικής 
αλληλεγγύης ή περιβάλλοντος και έχουν μια σαφή προληπτική κατεύθυνση. 
Μέσα στο 2008 δημοσιεύτηκαν άρθρα από τους εξής ∆ήμους - μέλη: 
Άγιος ∆ημήτριος, Άγιοι Ανάργυροι, Ανάβυσσος, Αρκάδι Ρεθύμνου, Γαλάτσι, 
Ελληνικό, Ξάνθη, Καισαριανή, Καρπενήσι, Κηφισιά, Κορυδαλλός, Κορωπί, 
Κύρρου Πέλλας, Μελίσσια, Μόβρη Αχαΐας, Νέα Ιωνία, Νέα Κυδωνία Χανίων, Νέα 
Μάκρη, Πεύκη, Χαϊδάρι, Χανιά και Χρυσούπολη Καβάλας. 

Άμεσος στόχος είναι το περιοδικό από τριμηνιαίο, να κυκλοφορήσει σε διμηνιαία έκδοση 
και σε περισσότερα αντίτυπα, καθώς αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ∆ήμων-μελών 
και κατ’ επέκταση οι πολίτες που ενημερώνονται μέσω του «∆ήμων Υγεία».  

 
Για την κυκλοφορία του περιοδικού συνεργαζόμαστε με την εκδοτική εταιρεία KAFKAS 
PUBLICATIONS, η οποία έχει αναλάβει δωρεάν για μας, τη διαμόρφωση του 
περιοδικού, την συμπλήρωση της ύλης του, καθώς και την εκτύπωση και διανομή. 
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Ηλία Καυκά, ιδιοκτήτη της εταιρείας KAFKAS 
PUBLICATIONS και την κα Βάσω Χαλιώτη, υπεύθυνη συντονισμού ύλης, για την 
πολύτιμη αυτή συνεργασία και προσφορά τους. 
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ΕΞΩΦΥΛΛΑ 2008 
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SITE  
www.ddy.gr 

 

Η ιστοσελίδα του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 
(www.ddy.gr) δημιουργήθηκε το 2007, με σκοπό την εύκολη πρόσβαση στην 
πληροφορία, αλλά και για να προσκαλέσει ∆ήμους και άλλους φορείς σε συμμετοχή και 
συνεργασία με το ∆ίκτυο. 

Στόχος του δικτυακού τόπου του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας είναι κυρίως η ενημέρωση 
των ∆ήμων – μελών, ιατρών – επιστημόνων, αλλά και απλών πολιτών, για την 
«πρόληψη της υγείας» και αποτελεί έναν από τους 3 πυλώνες επικοινωνίας με το 
∆ίκτυο. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α 

Η αρχική σελίδα είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να κατατοπίζει τον επισκέπτη 
άμεσα και εύκολα. Είναι η σημαντικότερη γιατί τον εισάγει στον τρόπο πλοήγησης και 
δόμησης του περιεχομένου. Ακολουθεί μία παρουσίαση με τις ενότητες της αρχικής 
σελίδας. 

∆ΗΜΟΙ - ΜΕΛΗ   

Λίστα με όλους τους ∆ήμους-μέλη, με εξωτερικό σύνδεσμο (hypertext link) στο δικό τους 
δικτυακό τόπο. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε 136 ∆ήμους – Μέλη. 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

Στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας 
πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις από τους ∆ήμους-μέλη όπως ημερίδες, 
συνέδρια, και συνελεύσεις. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι προγραμματισμένες 
εκδηλώσεις, το αναλυτικό τους πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες κτλ. Οι ημερίδες που 
πραγματοποιήθηκαν το 2008 είναι: «Χοληστερίνη, ένας Επικίνδυνος Εχθρός. Νέες 
εξελίξεις», «Υπογονιμότητα: Σύγχρονες λύσεις για όλους», «Κάπνισμα: Απόλαυση 
και Πρόβλημα – Νεότερες Θεραπευτικές Επεμβάσεις», «Γλαύκωμα: Μια ύπουλη 
πάθηση που τυφλώνει…αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα», «Συνάντηση 
ευαισθητοποίησης για την Ηπατίτιδα Β΄». 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα Προγράμματα, που διοργανώνει το  ∆ίκτυο, σε 
συνεργασία με τους ∆ήμους-Μέλη, οργανωμένα σε τρέχοντα και σε αυτά που έχουν 
ολοκληρωθεί.  

Για το έτος  2008, αναφέρονται τα εξής προγράμματα: Μέτρηση Οστικής Μάζας και 
Ομιλία με θέμα την Οστεοπόρωση που πραγματοποιήθηκαν, με μεγάλη επιτυχία, στο 
∆ήμο Καρπάθου, Ευεργέτουλα Λέσβου και Σκάλας Λακωνίας, προγράμματα που 
έγιναν σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και τη ΜΚΟ ΠΡΩΤΑ 
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ΡΩΤΑ, για την ενημέρωση των πολιτών και κυρίως των νέων σε θέματα πρόληψης της 
υγείας: Ασφαλή χρήση του διαδικτύου, Ναρκωτικά και Σεξουαλική Υγεία και τέλος, 
προγράμματα Περιβαλλοντικού καθαρισμού που πραγματοποίησαν οι ∆ήμοι – Μέλη 
μας στα πλαίσια περιβαλλοντικής εκστρατείας και τέλος η Ενημερωτική Εκστρατεία 
για την Ηπατίτιδα Β΄ στη Θράκη. 

 

ΝΕΑ-ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 

Με την είσοδό του ο επισκέπτης στην ενότητα αυτή, ενημερώνεται για τα νέα- ειδήσεις, 
όπως ανακοινώσεις έναρξης– ολοκλήρωσης προγράμματος και αναγγελίες 
εκδηλώσεων, που πραγματοποιούν οι ∆ήμοι – Μέλη μας στην περιοχή τους και 
αφορούν σε θέματα Πρόληψης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος. 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ 
 
Το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.  εκδίδει κάθε τρίμηνο 
το περιοδικό «∆ήμων Υγεία». Το τρέχον και τα παλαιότερα τεύχη του περιοδικού, 
διατίθεται και online σε μορφή PDF. 
 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. δίνει μεγάλη σημασία 
στο ∆ικτυακό Τόπο (site) και υπέβαλλε πρόταση στο πρόγραμμα e-services της 
"Κοινωνίας της Πληροφορίας", με σκοπό την αναβάθμισή του σε ∆ικτυακή πύλη, για τη 
καλύτερη επικοινωνία με τους ∆ήμους μέλη. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε στο τέλος του 
2008 και θα υλοποιηθεί το επόμενο έτος. 

Βασικός σκοπός είναι η βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στο ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο 
Υγείας και στα μέλη του, επιταχύνοντας, όχι μόνο την ενημέρωση, αλλά και 
δημιουργώντας bloggs και υπηρεσίες wikki για την on line ανταλλαγή απόψεων και 
δεδομένων. Ελπίζουμε ότι αυτό θα αυξήσει την συμμετοχή και την συνεργασία μεταξύ 
των ∆ήμων μελών δίνοντας τη δυνατότητα για εύκολη και αποκεντρωμένη επικοινωνία. 
Θα αποτελέσει ακόμη την κεντρική γνωσιακή βάση, για το σύνολο των οργανωτικών και 
λειτουργικών διεργασιών του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και των μελών του, δίνοντας 
έτσι την δυνατότητα στα μέλη να αποτυπώνουν, να επεξεργάζονται και να βελτιώνουν 
τις δικές τους διεργασίες. Η προτεινόμενη αναβάθμιση του site απευθύνεται στο σύνολο 
των μελών του ∆ικτύου, λόγω της εύκολης πρόσβασης σε αυτή, αλλά κυρίως στα πιο 
δραστήρια μέλη, με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θέματα πληροφόρησης και συνεργασίας, 
καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. 

Παρότι οι χρήστες και το προσωπικό των μελών του ∆ικτύου  θεωρούνται εξοικειωμένοι 
με τις τεχνολογίες διαδικτύου, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται θα είναι 
σε γενικές γραμμές εύχρηστες και εύκολες στην χρήση τους, αλλά επιπλέον θα υπάρχει 
πρόβλεψη και για συνδέσεις με ενημέρωση και συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

Η ιστοσελίδα του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 
δημιουργήθηκε με την πολύτιμη βοήθεια της ∆ημοτικής Επιχείρησης Τεχνολογίας του 
∆ήμου Αμαρουσίου. (Created by: AMSAT (www.amsat.gr)  

Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την βοήθειά τους, τους 
υπαλλήλους του Τομέα Εκπαίδευσης κ. ∆ημήτριο Κριτσωτάκη, Υπεύθυνο 
∆ημιουργικού ∆.Ε.Τ.∆.Α. και τον κ. Ηρακλή Καλαμά, Υπεύθυνο ∆ικτύου Τομέα 
Εκπαίδευσης 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για δεύτερη χρονιά λειτουργεί στο ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ο.Τ.Α. το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας. Αποτελεί  το  σημείο εκκίνησης και 
διανομής πληροφοριών. Σκοπός του είναι να διατηρεί μια συνεχή επαφή, κυρίως  μέσα 
από την ηλεκτρονική πληροφόρηση, τόσο με τους ∆ήμους – μέλη του ∆ικτύου, όσο και 
με τον τοπικό τύπο, ενημερώνοντας  για τις δράσεις και τα τρέχοντα προγράμματα του 
∆ικτύου.  

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχει δημιουργηθεί ένα πλήρως διαμορφωμένο 
αρχείο, με όλα τα έντυπα των 136 ∆ήμων – μελών, το οποίο ενημερώνεται καθημερινά. 
Επίσης, στο address book υπάρχουν καταχωρημένες 1000 ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
των εφημερίδων και  των ∆ήμων – μελών του ∆ικτύου,  προκειμένου να γίνεται ομαδική 
αποστολή ∆ελτίων Τύπου. Η ομαδοποίηση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων βοηθάει 
στην ευκολότερη διατήρηση της επαφής με τους ∆ήμους – μέλη και συμβάλλει στην 
εύκολη πρόσβαση και επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε. 

Μέσα στο έτος του 2008, πραγματοποιήθηκε πλήθος επαφών, με σκοπό την ενημέρωση 
του τοπικού τύπου και των ∆ήμων – μελών. 

Από τον Ιανουάριο του 2008, ξεκίνησε η αποστολή ∆ελτίων Τύπου για το 4ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας. Συνολικά στάλθηκαν 2000 
∆ελτία Τύπου, 1000 με την ανακοίνωση τύπου του Συνεδρίου και 1000, μετά το πέρας 
του Συνεδρίου, με  τα αποτελέσματά του. 

Από το Φεβρουάριο μέχρι και το Μάιο του 2008 το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας 
πραγματοποίησε ημερίδες με θέμα: «Κάπνισμα: Απόλαυση και Πρόβλημα – 
Νεότερες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις», στους ∆ήμους Περιστερίου, Βριλησσίων, 
Μελισσίων, Καβάλας και Σερρών και στους ∆ήμους Αμαρουσίου, Κηφισιάς, 
Χαλανδρίου ημερίδες με θέμα: «Υπογονιμότητα: Σύγχρονες Λύσεις για Όλους». Για 
την έγκαιρη ενημέρωση των ∆ήμων, αλλά και του τοπικού τύπου, πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερες από 1000 επαφές. 

Επίσης, τον Απρίλιο του 2008 στάλθηκε πλήθος ∆ελτίων Τύπου (100) για τις ημερίδες 
που πραγματοποίησε το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας σε συνεργασία με τους ∆ήμους 
Καβάλας και Σερρών με θέμα: «Γλαύκωμα: μια ύπουλη πάθηση που τυφλώνει…αν 
δε διαγνωστεί έγκαιρα». 
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Στο τέλος Μαΐου και μέσα Ιουνίου, στάλθηκαν  ∆ελτία Τύπου  που αφορούσαν το 1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντισμού, με τις ανακοινώσεις, αλλά και τα αποτελέσματα  
του Συνεδρίου. Στην επαρχία στάλθηκαν 400 περίπου ∆ελτία Τύπου και στην Αττική 
600. Συνολικά στάλθηκαν 1000 περίπου ∆ελτία Τύπου. 

Τον Ιούλιο του 2008 το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας πραγματοποίησε Περιβαλλοντικό 
Καθαρισμό στο Κτήμα Καρέλλα του ∆ήμου Αμαρουσίου. Η ενημέρωση έγινε με την 
αποστολή 150 περίπου ∆ελτίων Τύπου από το Γραφείο Τύπου. 

Επίσης, το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας πραγματοποίησε Μετρήσεις Οστικής Μάζας και 
ομιλίες με θέμα την Οστεοπόρωση, τον Σεπτέμβριο στο ∆ήμο Καρπάθου, τον 
Οκτώβριο στο ∆ήμο Ευεργέτουλα Λέσβου και το ∆εκέμβριο στο ∆ήμο Σκάλας 
Λακωνίας. Οι όμοροι ∆ήμοι καθώς και ο τοπικός τύπος των ∆ήμων αυτών 
ενημερώθηκαν με  ∆ελτία Τύπου (200). 

Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2008, πραγματοποιήθηκαν ημερίδες με θέμα: 
«Συνάντηση Ευαισθητοποίησης για την Ηπατίτιδα Β΄»,  σε συνεργασία με το 
∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας, στους ∆ήμους Χαϊδαρίου, Περάματος, Περιστερίου, 
Πετρούπολης, Κέρκυρας, Καματερού, Αγ. Αναργύρων,  Ξάνθης,  Αγ. Βαρβάρας, 
Κομοτηνής, Κορυδαλλού, Αγ. ∆ημητρίου, Αλεξανδρούπολης.  Έγιναν γύρω στις 
2000 επαφές προκειμένου να δημοσιευτεί η ημερίδα. 

Τέλος, την περίοδο Νοεμβρίου – ∆εκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε Ενημερωτική 
Εκστρατεία για την Ηπατίτιδα Β΄ από το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας σε όλους τους 
νομούς της Θράκης. Ο  τοπικός τύπος και οι δήμοι των τριών νομών ενημερώθηκαν με 
∆ελτία Τύπου, τα οποία ξεπέρασαν τα 1500. 

Τα πρακτικά του ∆.Σ., το οποίο πραγματοποιείται κάθε μήνα, αποστέλλονται στα 
Γραφεία ∆ημάρχων και στους εκπροσώπους, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, 
αλλά και ενημέρωση για τις δράσεις και τα προγράμματα του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου 
Υγείας, σε κάθε μήνα. Με τον τρόπο αυτό, επίσης, μπορεί να υπάρξουν εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις δράσεις και τα προγράμματα του ∆ικτύου. 

Στις  επόμενες σελίδες ακολουθούν ενδεικτικά ορισμένες από τις αποδελτιώσεις με 
δημοσιεύματα του τοπικού τύπου. Οι δημοσιεύσεις αφορούν στις ημερίδες που 
πραγματοποίησε το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας στους ∆ήμους – μέλη του. 
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Στιγμιότυπο από την εκπαίδευση των 17 γιατρών  

VI. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.,  με τη χορηγία της 
Vodafone, την ευγενική συνεργασία του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και την εταιρεία 
Vidavo, υλοποιεί ένα πρόγραμμα Τηλεϊατρικής σε 17 ∆ήμους-μέλη του ∆ιαδημοτικού 
∆ικτύου. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το Μάρτιο του 2008, πιλοτικά. Οι 17 γιατροί που 
επέλεξαν οι ∆ήμοι για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, εκπαιδεύτηκαν πάνω στα 
μηχανήματα που παρέλαβαν και τα οποία αφορούν πνευμονολογικές και καρδιολογικές 
εξετάσεις. 

Σκοπός 

Οι ∆ήμοι – μέλη του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά 
κέντρα έχουν συνήθως Αγροτικά Ιατρεία, όπου πολλές φορές το ιατρικό προσωπικό 
τους δεν είναι ειδικευμένο. Το πρόγραμμα τηλεμετρίας είναι ένα πρόγραμμα, στο οποίο 
με πολύ απλές κινήσεις, οι γιατροί των αγροτικών ιατρείων μπορούν να στέλνουν τις 
εξετάσεις των ασθενών τους και να παίρνουν από ειδικευμένους ιατρούς στην Αθήνα, 
μια γνωμάτευση που τους βοηθάει στην διάγνωση του ασθενούς και στην ενδεχόμενη 
παραπομπή του στο νοσοκομείο. 

Οι ∆ήμοι – μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής: 

Οι 17 ∆ήμοι – μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής: Αλιβέρι Ευβοίας, 
Αμπελώνας Λάρισας, Ανθεμίων Ημαθίας, Άνω Πωγώνι Ιωαννίνων, Αρκάδι Ρεθύμνου, 
Γαύδος, ∆ημητσάνα Αρκαδίας, Θεραπνών Λακωνίας, Ευεργέτουλας Λέσβου, Κορμίστας 
Σερρών, Κύρρου Πέλλας, Πλατύ Ημαθίας, Λαμπεία Ηλείας, Ν. Σιδηροχώρι Ροδόπης, 
Παλλήνη Αττικής, Πόρος, Σταυρούπολη Ξάνθης. Οι ∆ήμοι επιλέχθηκαν κατόπιν μελέτης 
αναγκαιότητας του εξοπλισμού τηλεμετρίας 
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Επιλογή των ∆ήμων 

Η επιλογή των ∆ήμων που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα έγινε ύστερα από 
καταγραφή στοιχείων, που αφορούν στους ∆ήμους αυτούς. Αρχικά δόθηκε 
προτεραιότητα στους απομακρυσμένους ∆ήμους-μέλη, οι οποίοι το Καλοκαίρι του 2007 
επλήγησαν από τις φωτιές. Στη συνέχεια, έγινε καταγραφή των ∆ημοτικών 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 
∆ήμων αυτών από τα κοντινά τους Κεντρικά Νοσοκομεία.  

Οφέλη 

Τα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος είναι πολλαπλά για τους ασθενείς και 
τους ιατρούς. 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 ιατρούς 
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 με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Στο πρόγραμμα αυτό, αρχικής διάρκειας ενός έτους, που όμως επεκτάθηκε για ένα 
έτος ακόμα, δηλαδή έως το Μάρτιο του 2010,  χορηγός του οποίου είναι η Vodafone, 
το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο προμηθεύτηκε δεκαεπτά (17) συνολικά σετ συσκευών 
τηλεϊατρικής, καθένα από τα οποία περιείχε:  
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Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης  

Σπιρομέτρηση 

• PMP4 SelfCheck™ ECG – Καταγραφέας ηλεκτροκαρδιογράφηματος 1-απαγωγής 
ή/και 12-απαγωγών 

• PMP4 Oxy Pro – Οξύμετρο για τη μέτρηση του επιπέδου κορεσμού οξυγόνου στο 
αίμα και του σφυγμού. 

• PMP4 BP Pro – Πιεσόμετρο και Holter για τη μέτρηση της συστολικής και 
διαστολικής πίεσης και των σφυγμών.   

• PMP4 SpiroPro – Σπιρόμετρο για την 
καταγραφή πολλαπλών παραμέτρων της 
πνευμονικής λειτουργίας (SVC, FVC, 
FEV1, FEV 1/FVC, FEV3, FEV3/FVC, 
PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, and 
FEF25%-75%). 

• PMP4 SelfCheck™ Gluco – Μετρητής 
γλυκόζης αίματος  (συμπεριλαμβανομένων 
50 ταινιών λήψης δείγματος, 50 
συσκευών λήψης δείγματος και διαλύματος).  

• Συσκευή PDA εφοδιασμένη με κάρτα 
GPRS. 

 

Στα 17 περιφερειακά ιατρεία, το προσωπικό υγείας (π.χ. αγροτικός ιατρός, νοσοκόμα) 
καταγράφει τα ιατρικά σήματα ασθενών με χρόνιες παθήσεις (καρδιοπάθειες, 

πνευμονοπάθειες, υπέρταση, ζαχαρώδη διαβήτη, κλπ). Εν 
συνεχεία, οι μετρήσεις αποστέλλονται ανώνυμα μέσω 
GPRS στην κεντρική βάση δεδομένων (ή αλλιώς κεντρικός 
σταθμός διαχείρισης), στην οποία οι ειδικευμένοι ιατροί του 
Ιατρικού Αθηνών,  έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, 
μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με δυνατότητα 
πρόσβασης στο Internet.   
 
Τέλος, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, οι εξουσιοδοτημένοι 
ειδικευμένοι ιατροί  μελετούν τις καταγραφές, τα ζωτικά 
σήματα και παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες ως και 
υπηρεσίες ιατρικής συμβουλής από απόσταση, ενώ στην 

κεντρική βάση δεδομένων (ή αλλιώς κεντρικός σταθμός διαχείρισης) γίνεται η λήψη, 
αποθήκευση και αμφίδρομη διάχυση της πληροφορίας. Στο εκάστοτε περιφερειακό 

ιατρείο, το προσωπικό  λαμβάνει στη συσκευή PDA την 
απάντηση του εξειδικευμένου ιατρού.   

 
Στόχος 

Στόχος του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου είναι να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό σε 
περισσότερους των 17 ∆ήμων και να επεκταθεί και σε υπηρεσίες τηλε-πρόληψης, δηλ. 
υπηρεσίες προσυμπτωματικού ελέγχου υγιών ατόμων, που ανήκουν σε ομάδες 
πληθυσμού υψηλού κινδύνου για να προσβληθούν από ορισμένες ασθένειες.
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Το Δίκτυο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS» ενεργά στον καθαρισμό. 

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας στην παραλία του 
Ωρωπού. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΕΠΟΧΗΣ 

Το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. δείχνει μεγάλη 
ευαισθησία και σε θέματα Περιβάλλοντος, γιατί πιστεύει πως ένα «υγιές» Περιβάλλον 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καλή υγεία και στην καλή ποιότητα ζωής. 
Αναγνωρίζοντας αυτή τη πραγματικότητα, το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας συνεργάζεται με 
τοπικές εθελοντικές ομάδες, καθώς και με μεγαλύτερες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(Μ.Κ.Ο.), όπως το ∆ίκτυο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS», διοργανώνοντας διάφορες δράσεις, 
καθώς και μία μεγάλη περιβαλλοντική εκστρατεία κάθε χρόνο, την περίοδο Μαΐου-
Ιουλίου.  

Με πολύ μεγάλη, λοιπόν, επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε φέτος, στις 24 Μαΐου 2008, 
ο κεντρικός καθαρισμός στο ∆ήμο Ωρωπού, 
από το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και το 
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, στις παραλίες των 
πρώην φυλακών, Χαλκουτσίου και Βαρικού 
του ∆ήμου Ωρωπού. Ο  καθαρισμός έγινε στο 
πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας 
εθελοντικών  καθαρισμών των ακτών, του 
βυθού και άλλων φυσικών περιοχών, με τίτλο 
«ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» και αποτέλεσε 
τον κεντρικό καθαρισμό του ∆ικτύου 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για τους εθελοντές της Αττικής. 

Στον καθαρισμό συμμετείχαν εκπρόσωποι 
του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., το 1ο 
∆ημοτικό Σχολείο Ωρωπού, το 1ο και 2ο 
∆ημοτικό σχολείο Σκάλας και Νέων 
Παλατιών, το ∆ημοτικό και το Γυμνάσιο 
Χαλκουτσίου, η Ομοσπονδία Πολιτιστικών 
Συλλόγων Ωρωπού, συνεργάτες του ∆ήμου 
Ωρωπού, εργαζόμενοι του ξενοδοχειακού 
ομίλου Aldemar και της εταιρείας φυσικών 
προϊόντων Apivita και, φυσικά, συνεργάτες 
και εθελοντές του ∆ικτύου Μεσόγειος SOS. 
Το σύνολο των εθελοντών από τα παραπάνω 

σχολεία, συλλόγους και επιχειρήσεις έφτασε τους 200 περίπου. Τον καθαρισμό κάλυψε 
δημοσιογραφικά η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ενώ η Amstel - επίσημος χορηγός 
της εκστρατείας - προσέφερε στη διάρκεια της μέρας δροσερό νερό στους εθελοντές. Οι 
εκπρόσωποι του ∆ικτύου «Μεσόγειος SOS», αφού ενημέρωσαν τα άτομα του 
∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. και τους εθελοντές 
τους για την εκστρατεία καθώς και τους εθελοντές διαφόρων φορέων, τους διένειμαν 
σακούλες, γάντια και ενημερωτικά έντυπα, τα οποία αφορούσαν στον καθαρισμό των 
ακτών αλλά και στη σημασία της ανακύκλωσης. Οι σακούλες απορριμμάτων χωρίζονταν 
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Οι δημότες Αμαρουσίου εν δράσει στον καθαρισμό 
του κτήματος Καρέλλα.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Γ. Πατούλης δίνει οδηγίες για 
τον καθαρισμό του κτήματος Καρέλλα. 

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. Η περιβαλλοντική αυτή δράση 
ξεκίνησε στις παραλίες του Ωρωπού στις 
10:00 και ολοκληρώθηκε στις 13:30. Μετά τον 
καθαρισμό της παραλίας δόθηκε ένα έντυπο 
παρατήρησης των ακτών που έπρεπε να 
συμπληρώσουν όλοι οι εθελοντές. 

Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας, το 
∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας ζήτησε από τους 
∆ήμους να διοργανώσουν από μία 
περιβαλλοντική ενέργεια για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, είτε αυτή ήταν ένας 
περιβαλλοντικός καθαρισμός, είτε μια συναυλία ή μια οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση 
σχετική με το περιβάλλον. Στους ∆ήμους που  ενδιαφέρθηκαν, έγινε εκπαίδευση ενός 
εθελοντή-συντονιστή και δόθηκε εποπτικό υλικό (σακούλες, γάντια, καπέλα κλπ). 

Οι ∆ήμοι που συμμετείχαν στην περιβαλλοντική εκστρατεία του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. και πραγματοποίησαν περιβαλλοντικές 
δράσεις είναι ο ∆ήμος Αγίων Αναργύρων,  ο ∆ήμος Αμαρουσίου, ο ∆ήμος  
Αρκαδίου Ρεθύμνου, ο ∆ήμος Ευεργέτουλας Λέσβου, ο ∆ήμος Καματερού, ο 
∆ήμος Καρπάθου, ο ∆ήμος Νέας Ιωνίας, ο ∆ήμος Νέας  Κυδωνίας Χανίων, ο 

∆ήμος Χαϊδαρίου και ο ∆ήμος Σκάλας 
Λακωνίας. 

Αρχικά, με μεγάλη επιτυχία, 
πραγματοποιήθηκε, τη ∆ευτέρα 21 Ιουλίου 
2008, η περιβαλλοντική πρωτοβουλία του 
∆ήμου Αμαρουσίου, με τον καθαρισμό 
ενός από τους σημαντικότερους χώρους 
πρασίνου της πόλης, του κτήματος 
Καρέλλα, στα πλαίσια των 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιεί το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο 
Υγείας σε όλη τη χώρα. Περισσότεροι από 

100 πολίτες – εθελοντές και εργαζόμενοι του ∆ήμου Αμαρουσίου, ∆ημοτικοί Σύμβουλοι, 
αλλά και ο ίδιος ο ∆ήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου 
Υγείας κ. Γιώργος Πατούλης, συμμετείχαν στην οικολογική αυτή πρωτοβουλία, 
στέλνοντας το μήνυμα ότι το περιβάλλον είναι υπόθεση  όλων.   
     
Ο ∆ήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης, ευχαριστώντας όλους όσους 
συμμετείχαν στην πρωτοβουλία, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία όλων έχει καθαρά 
συμβολική αξία και ότι εκείνη την ημέρα δεν έκαναν απλά έναν καθαρισμό ενός χώρου 
πρασίνου, που είναι μια εύκολη υπόθεση. Η πρωτοβουλία αυτή έχει σαν στόχο να 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες του για την ανάγκη να αναλάβουν όλοι μαζί δράσεις, 
δημιουργώντας μια «ισχυρή πράσινη συμμαχία», που στόχο έχουν να αναδείξουν την 
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Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Νικολάου στον 
καθαρισμό της ακτής δυτικά του Πηγιανού Κάμπου. 

Η ομάδα εθελοντών «ΔΡΑΣΗ» του Δ. Αγίων 
Αναργύρων ενεργά στον καθαρισμό. 

προστασία του περιβάλλοντος σε ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας. Ο ∆ήμος 
Αμαρουσίου θέλει να περάσει το μήνυμα ότι το περιβάλλον δεν είναι υπόθεση μόνο του 
∆ήμου αλλά όλων των πολιτών. Όλοι οι πολίτες  έχουν το δικαίωμα να ζουν σε μια πόλη 
ανθρώπινη, το δικαίωμα σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Παράλληλα, ο ∆ήμος Νέας Ιωνίας, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκστρατείας, 
πραγματοποίησε εκδηλώσεις, οι οποίες 
σκοπό είχαν την ενημέρωση και 
ταυτόχρονα την ευαισθητοποίηση των 
κατοίκων της σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος.  Η πρώτη εκδήλωση έλαβε 
χώρα στο κλειστό γυμναστήριο στα 
Πευκάκια, στις 16 και στις 17 Μαΐου 2008, 
όπου και διεξήχθη συμβολικός καθαρισμός 
της περιοχής, όπως και δενδροφύτευση 
από μαθητές και φορείς. Επακολούθησαν 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, παιχνίδια και 
διαγωνισμοί ποιήματος και ζωγραφικής 
όπου στο τέλος της εκδήλωσης 
βραβεύτηκαν οι νικητές. Η εκδήλωση τέλειωσε με το χαιρετισμό του ∆ημάρχου της Νέας 
Ιωνίας κ. Γιάννη Χαραλάμπους, όπως και με τις ομιλίες του αντιδημάρχου 
Καθαριότητας κ. Παναγιώτη Μανούρη και του Προέδρου ΠΑ.ΚΟ.Ε κ. Παναγιώτη 
Χριστοδουλάκη (Χημικού-Γεωλόγου). 

Επίσης, στην πλατεία Σημηριώτη και στον πεζόδρομο της Μικράς Ασίας έγιναν 
παρουσιάσεις και ειδικές προβολές περιβαλλοντικού περιεχομένου, όπως επίσης, 
υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα για προσωπική ενημέρωση των πολιτών της 
Νέας Ιωνίας. Η δεύτερη εκδήλωση έγινε στις  6 και 7 Ιουνίου 2008, στον πεζόδρομο 
Παλαιών Πατρών Γερμανού, με γενικό τίτλο «Τα Παιδιά Μπαίνουν Μπροστά», κατά την 
οποία τον κύριο λόγο είχαν τα παιδιά. Η παιδική γιορτή για το περιβάλλον περιλάμβανε 

εκθέσεις βιβλίου και εργασιών των νηπίων 
του ΚΕΒΡΕΦΟ, ανάγνωση παραμυθιών, 
θεατρική παράσταση, εργαστηριακές 
ενασχολήσεις όπως και περιβαλλοντικά 
παιχνίδια.  

Με σύνθημα τη φράση «πάρε κι εσύ μέρος» 
στην εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού 
των Ακτών «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» ο 
∆ήμος Αρκαδίου Ρεθύμνου  διοργάνωσε, 
την Πέμπτη 22 Μαΐου 2008, καθαρισμό της 
ακτής δυτικά του Πηγιανού Κάμπου. Στη 
δραστηριότητα συμμετείχαν μαθητές του 
∆ημοτικού Σχολείου Αγ. Νικολάου (Έρφων), ο 

∆ήμος Αρκαδίου, εθελοντές του Συλλόγου Προστασίας της Θαλάσσιας Χελώνας Caretta 
Caretta. Συνολικά 72 άτομα συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή και τελικά από τον 
καθαρισμό της ακτής μαζεύτηκαν 93 μεγάλες σακούλες σκουπιδιών, περισσότερες από 
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κάθε άλλη φορά, με πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτιά, παλαιά σίδερα, σακούλες, 
χαρτιά γυαλιά, οικοδομικά υλικά κ.λ.π.  

Με στόχο  την φροντίδα του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών του 
∆ήμου Αγ. Αναργύρων, για την  καθαριότητα των πάρκων πραγματοποιήθηκε, με 
ιδιαίτερη  επιτυχία, την Κυριακή  6  Απριλίου  2008,  από την Ομάδα Εθελοντών 
«∆.Ρ.Α.Σ.Η.», συμβολικός καθαρισμός στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
«Αντώνης Τρίτσης». Παρ΄ όλες τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, μέλη της ομάδας 
ανταποκρίθηκαν στην προγραμματισμένη δράση και καθάρισαν τον χώρο στάθμευσης 
και την μπροστινή είσοδο του πάρκου από την Λεωφόρο ∆ημοκρατίας. Οι εθελοντές 
φορώντας για πρώτη φορά τις στολές που έδωσε ο ∆ήμος  Αγίων Αναργύρων, 
ευαισθητοποίησαν και  τους   επισκέπτες  για τη συμβολή τους στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Θερμός υποστηρικτής της παραπάνω προσπάθειας ήταν η 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Επικοινωνίας, και μέλος του ∆.Σ. του 
∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας κα Αργυρώ Γιαννάκη, η οποία είναι και ενεργό μέλος της 
Ομάδας.   

Την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008, Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος ο ∆ήμος Χαϊδαρίου 
οργάνωσε περιβαλλοντική εξόρμηση για τον καθαρισμό της Ακτής Σκαραμαγκά με τη 
συμμετοχή των κοινωνικών φορέων, των εκπαιδευτικών, την εκκλησίας και κυρίως των 
μαθητών της πόλης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε επίδειξη και 
εκπαίδευση στους μαθητές θαλάσσιου σπορ από γνωστούς Έλληνες αθλητές. Επειδή η 
Ακτή Σκαραμαγκά στο Χαϊδάρι αποτελεί την ∆υτική Πύλη εισόδου της πρωτεύουσας, ο 
∆ήμος Χαϊδαρίου και οι πολίτες του αγωνίζονται για την ανάπλαση της συγκεκριμένης 
περιοχής, τη συνολική αξιοποίηση της, με τη δημιουργία συνθηκών επισκεψιμότητάς 
της. Με τη συγκεκριμένη περιβαλλοντική εξόρμηση και ιδιαίτερα τον καθαρισμό της 
Ακτής Σκαραμαγκά, ήθελαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα ότι «αρκετά το Χαϊδάρι και 
η ∆υτική Αθήνα ανέχθηκε για χρόνια ρυπογόνες και οχλούσες χρήσεις που επιβάρυναν 
το περιβάλλον».      

Ο ∆ήμος Καματερού, η  ∆ημοτική Επιχείρηση Καματερού (∆.Ε.Π.Α.ΚΑΜ.) και ο 
∆ημοτικός Αθλητικός Οργανισμός (∆.Α.Ο)  συνδιοργάνωσαν,  με Αθλητικούς Φορείς και 
Πολιτιστικούς Συλλόγους της Πόλης μας, μια «περιπλάνηση» στο Ποικίλο Όρος, την 
Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2008, με στόχο να γνωρίσουν τον πολύτιμο θησαυρό που 
βρίσκεται δίπλα τους, να ανανεώσουν τους  δεσμούς τους με τη φύση, να αναβαθμίσουν 
την περιβαλλοντική τους ευαισθησία, να απολαύσουν τις φυσικές ομορφιές του Ποικίλου 
Όρους, καθώς και να βρεθούν μαζί, να μιλήσουν και να συμπορευτούν στα μονοπάτια 
του Ποικίλου Όρους, αλλά και στους κοινούς αγώνες για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων της ∆υτικής Αθήνας (απομάκρυνση χωματερής, 
σωτηρία - αξιοποίηση του Ποικίλου Όρους, ανάπτυξη του Πάρκου Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης κλπ.).  

Ο ∆ήμος Καματερού πιστεύει ακράδαντα ότι, με την πρωτοβουλία του αυτή, ικανοποιεί 
αίτημα πολλών συνδημοτών του, οι οποίοι  έδωσαν το παρόν. Φιλοδοξεί να εγκαινιάσει 
σειρά παρόμοιων δράσεων, όπως η οδοιπορία στα μονοπάτια της Πάρνηθας, που θα 
οδηγήσουν στη δημιουργία Ορειβατικού Συλλόγου στο ∆ήμο Καματερού. 
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Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας 
στον καθαρισμό της παραλίας Αγίας Μαρίνας. 

Στιγμιότυπο από τον καθαρισμό της παραλίας Αγίας 
Μαρίνας. 

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
αποτελεί βασική προτεραιότητα και του ∆ήμου 
Καρπάθου. Έτσι η κατάργηση ανεξέλεγκτων 
χωματερών και ταυτόχρονα η κατασκευή 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ) αποτελούν καθοριστική παρέμβαση 
για την προστασία του. Αν και ο ∆ήμος 
Καρπάθου βρίσκεται μακριά από το κέντρο, 
εφαρμόζει συστήματα ανακύκλωσης 
ελαστικών, συσσωρευτών ορυκτελαίων  
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, 
προχωρώντας παράλληλα στην υλοποίηση και 
των υπόλοιπων μορφών ανακύκλωσης για 
αλουμίνιο, χαρτί, νάιλον κλπ. Παράλληλα, ο ∆ήμος Καρπάθου χρησιμοποιεί 
χρηματοδοτούμενα έργα περιβαλλοντικού περιεχομένου, όπως η «Χρηματοδότηση 
Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας», έργο που αφορά στη χρηματοδότηση της 
στελέχωσης, του εξοπλισμού, της εκπόνησης διαχειριστικών μελετών, της δημοσιότητας 
και της λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Φορέα για την προστασία της περιοχής Natura, 
που περιλαμβάνει τη Βόρεια Κάρπαθο και τη νήσο Σαρία. 

Ένα από τα μεγαλύτερα και διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
σημερινές κοινωνίες είναι τα απορρίμματα και η πολιτική διαχείρισής τους, ιδιαίτερα σε 
ευαίσθητα  οικοσυστήματα όπως αυτά των παραθαλάσσιων περιοχών. Οι διαστάσεις 

του προβλήματος αυτού έχουν μεγεθυνθεί, 
κυρίως λόγω της κυρίαρχης τάσης της 
αυξανόμενης παραγωγής και της 
κατανάλωσης αγαθών, η οποία και τελικά 
αγνοεί την δραματική περιβαλλοντική 
διάσταση του θέματος. Έτσι, ο ∆ήμος Νέας 
Κυδωνίας Χανίων  διοργάνωσε σε 
συνεργασία με το ∆ημοτικό Σχολείο Αγίας 
Μαρίνας, στις 30 Μαΐου 2008, συμβολικό 
καθαρισμό της παραλίας  της Αγίας Μαρίνας  

και ζήτησε από τους μικρούς μαθητές την 
καταγραφή ενός λογοτύπου με θέμα 
«ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2008», 

δράσεις που  φιλοδοξούν να αποτελέσουν μια μικρή, αλλά ουσιαστική απόπειρα 
προστασίας του παραθαλάσσιου περιβάλλοντος .  

Στον καθαρισμό της παραλίας έλαβαν μέρος είκοσι (20) περίπου παιδιά της 4ης τάξης 
του ∆ημοτικού Σχολείου, παρουσία του δασκάλου τους και του ∆ιευθυντή του Σχολείου, 
μοιράστηκαν διαφημιστικά καπελάκια, αλλά και διαφημιστικό υλικό (έντυπα) 
περιβαλλοντικού περιεχομένου.  Συγκεντρώθηκαν πάνω από δεκαπέντε (15) σακούλες 
απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων πέντε (5) με έξι (6) περίπου ήταν με ανακυκλωμένα 
υλικά (αλουμίνιο- κυρίως κουτιά αναψυκτικών, χαρτί αλλά και γυαλί.)       
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Απώτερος σκοπός της παραπάνω δράσης είναι αφενός, η ενημέρωση και η αφύπνιση 
των μικρών παιδιών, αλλά και των πολιτών, σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η 
αλόγιστη εναπόθεση απορριμμάτων και αφετέρου, η συγκέντρωση και η απομάκρυνση 
αυτών από τους χώρους άσκησης των ζωτικών δραστηριοτήτων των πολιτών.  

Ο ∆ήμος Ευεργέτουλας Λέσβου εκφράζει το περιβαλλοντικό του ενδιαφέρον έχοντας 
δημιουργήσει ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο βρίσκεται στο 
παραδοσιακό χωριό Ασώματο του ∆ήμου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που 
οργανώνει και υλοποιεί, στοχεύουν στη δημιουργία ενός συνόλου αξιών και 
ενδιαφερόντων στους μαθητές για ενεργητική συμμετοχή, στην προστασία και τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και κατά 
συνέπεια, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

∆ράσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αφορούν στο σχεδιασμό και 
υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας 
και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού 
υλικού, στην οργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων και 
σεμιναρίων σχετικά με το περιβάλλον, στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με 
αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού, καθώς και στην προώθηση της έρευνας στο χώρο 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται είναι μονοήμερα και τριήμερα. Αρχικά, 
στα μονοήμερα προγράμματα εντάσσονται το πρόγραμμα «Μονοπάτι των Εποχών», 
από τον οικισμό του Ασώματου μέχρι και τους Αγ. Αναργύρους,  το πρόγραμμα  
«Ευεργέτουλας», το πρόγραμμα «Το ∆άσος και ο κόσμος του» και το πρόγραμμα «ο 
Καστανιώνας της Αγιάσου». Στα τριήμερα εντάσσεται το πρόγραμμα «Το περιβάλλον και 
Εκπαίδευση (Έλος Ντίπι, Ορεινός Όγκος Ολύμπου, Κόλπος Γέρας – NATURA 2000», το 
πρόγραμμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και το πρόγραμμα «Υγρότοποι της 
Λέσβου, μια πλούσια εθνική Κληρονομιά»   

Τέλος, στα πλαίσια περιβαλλοντικής του δράσης ο ∆ήμος Σκάλας έχει προβεί, για το 
έτος 2008, σε ενέργειες όπως η συμμετοχή στο δίκτυο Μεσόγειος SOS.  Όλη η αμμώδης 
παραλία, μήκους οκτώ (8) χιλιομέτρων από την παραλία (Τρίνησα) Σκάλας προς την 
παραλία (Πούγκα) Λεήμονα, καθαρίστηκε με τη συμμετοχή 300 περίπου πολιτών, 
μεταξύ των οποίων και μαθητές των σχολείων του ∆ήμου, τον Ιούνιο του 2008. Η 
εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης (περιλαμβάνει χαρτί, οικόσιτα λάδια σίδηρο, 
ηλεκτρικά είδη, πλαστικό, γυαλί). Στο ∆ήμο Σκάλας υπάρχουν ειδικοί κάδοι και οι πολίτες 
έχουν αναπτύξει σημαντικά το αίσθημα της ανακύκλωσης. 

Επομένως, η σταθερή και μακρόχρονη περιβαλλοντική δράση πρέπει να αποτελέσει 
παράδειγμα προς μίμηση, γιατί το περιβάλλον μας αφορά όλους. Σε όλη αυτήν την 
περιβαλλοντική προσπάθεια, το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ο.Τ.Α., μαζί με τους υπαλλήλους, που απασχολούνται με πρόγραμμα Stage, από τους 
∆ήμους-μέλη του, συμμετείχε ενεργά, ενημερώνοντας συνεχώς τους ∆ήμους-μέλη και  
προωθώντας τα ποικίλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.  Φροντίζοντας 
για τη φύση και το περιβάλλον γύρω μας, βελτιώνουμε την υγεία και την ποιότητα 
της ζωής μας.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 

Το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., σε συνεργασία με τη 
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, τον 
ΟΚΑΝΑ, τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Παράρτημα Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και 
το Ιατρείο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας της Α΄ Μαιευτικής και 
Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», 
αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία εκστρατείας με σκοπό αρχικά, την ενημέρωση και μετά 
την εκπαίδευση των παιδιών, των γονιών και των εκπαιδευτικών για την Aσφαλή 
Xρήση του ∆ιαδικτύου, για το πρόβλημα χρήσης των Ναρκωτικών και άλλων ουσιών 
από τους νέους, καθώς και την Σεξουαλική ∆ιαπαιδαγώγηση των νέων. Η εκστρατεία 
ξεκίνησε με ενημερωτικές ημερίδες σε 8 ∆ήμους – Μέλη, στους ∆ήμους Χανίων, 
Χαλκιδέων, Κορινθίων, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Μυκόνου, 
Πρεβέζης και Κερκυραίων, με μεγάλη επιτυχία.  

Συγκεκριμένα, η εκστρατεία ξεκίνησε στο ∆ήμο Χανίων στην αίθουσα του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου, στις 22 Ιουλίου 2008. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Αντιδήμαρχος Βύρωνα κ. Χρήστος Γώγος, Γενικός Γραμματέας του ∆ιαδημοτικού 
∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., ο οποίος στο χαιρετισμό του τόνισε: 
«Η νέα γενιά δεν είναι αρκετά ενημερωμένη πάνω σε θέματα όπως ο εθισμός στο 
διαδίκτυο, η σεξουαλική υγεία ο αλκοολισμός και η χρήση ναρκωτικών, γι’ αυτό και είναι 
σημαντικές και χρήσιμες αυτές οι ενημερωτικές εκδηλώσεις. Η παρουσία του ενεργού 
πολίτη, του εθελοντή, σε τέτοιου είδους μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κρίνεται 
απαραίτητη, αφού με την ευαισθησία του και την συμμετοχή του μεταφέρει τα μηνύματα 
που πρέπει να γίνουν γνωστά, πάντα με βάση τα επιστημονικά κριτήρια.   

Επίσης, στην εκδήλωση παρευρέθη και ο Αντιδήμαρχος Χανίων, κ. Σαματάς 
Ευάγγελος, ο οποίος τόνισε ότι με την ημερίδα αυτή ο ∆ήμος Χανίων προσφέρει 
σημαντική πληροφόρηση σε καίρια ζητήματα που απασχολούν την νεολαία της πόλης 
του και ευχαρίστησε τους εθελοντές, τα μέλη του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και το 
Τοπικό Συμβούλιο Νέων. Επιπλέον, στην ημερίδα συμμετείχε και το Τοπικό Συμβούλιο 
Νέων του ∆ήμου Χανίων, όπου ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Λαέρτης 
Μαρκογιαννάκης, σε δηλώσεις του υπογράμμισε  ότι η εκδήλωση αφορά άμεσα την 
καθημερινότητα της νεολαίας και όχι μόνο την υγιεινή με την στενή έννοια του όρου, 
αλλά την ψυχοσύνθεση και την εν γένει συμπεριφορά των νέων. Τέλος, στην εκδήλωση 
μίλησε και η εκπρόσωπος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «PRAKSIS», κα 
Παναγούλια Αικατερίνη. Μετά το τέλος των ομιλιών, που κράτησαν περίπου δύο ώρες,  
ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες πολίτες. 

Παράλληλα, στο ∆ήμο Χαλκιδέων οργανώθηκε ημερίδα με το ίδιο θέμα, στην αίθουσα 
του ∆ημοτικού Θεάτρου «Παπαδημητρίου», στις 26 Ιουλίου 2008. Το παρόν στην 
εκδήλωσε έδωσε ο Αντιδήμαρχος Χαλανδρίου και Αντιπρόεδρος του ∆ιαδημοτικού 
∆ικτύου Υγείας, κ. Ιωάννης Λαδόπουλος. Επίσης, παρευρέθη ο ∆ήμαρχος Χαλκιδέων, 
κ. Ζεμπίλης Αθανάσιος, ο εκπρόσωπος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 
«PRAKSIS», η υπεύθυνη Τμήματος Ενημερωτικών Προγραμμάτων – Ημερίδων των 
∆ήμων κα Σεβαστή Μαμούρη, η οποία ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση της 
εκδήλωσης. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Ποιότητας 
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Ζωής, κ. Γεώργιος Βοσκός. Η ανταπόκριση των κατοίκων υπήρξε εντυπωσιακή, αφού 
η αίθουσα του ∆ημοτικού Θεάτρου «Παπαδημητρίου» κατεκλύσθη από ανθρώπους κάθε 
ηλικίας, οι οποίοι προσήλθαν να ενημερωθούν για τα σημαντικά αυτά θέματα. Η 
εκδήλωση έκλεισε με ερωτήσεις από το κοινό. 

Στις 30 Ιουλίου 2008, στην Αίθουσα Θεάτρου ∆ημαρχείου Κορίνθου, οργανώθηκε 
ημερίδα πάνω στο ίδιο θέμα. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο ∆ήμαρχος Κορινθίων, 
κ. Αλέξανδρος Πνευματικός. Χαιρέτησαν ο Αντιδήμαρχος Νέας Ιωνίας και 
Αντιπρόεδρος του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., κ. 
Παναγιώτης Βλασσάς και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου, κ. 
Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου. Στην ομιλία που πραγματοποιήθηκε, μεταξύ άλλων 
παραβρέθηκαν η Νομαρχιακή Σύμβουλος και Πρόεδρος του Κέντρου Νέων Κορίνθου, 
κα Μαριλένα Σούκουλη, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, κ. Παύλος 
Πέππας, ο πολιτευτής κ. Στέλιος Μάρκελλος. Στην ομιλία του ο ∆ήμαρχος Κορινθίων, 
κ. Αλέξανδρος Πνευματικός είπε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο 
Υγείας για αυτή την προσπάθεια που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια. Εμείς είμαστε 
καινούριοι στο ∆ίκτυο, αλλά έχουμε πραγματικά εντυπωσιαστεί από την δραστηριότητά 
του όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί και νιώθουμε ικανοποίηση να συμμετέχουμε. Σε 
μια εποχή, που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος, τα θέματα υγείας είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Πιστεύω 
ότι τα θέματα που θα τεθούν σήμερα είναι πολύ ενδιαφέροντα και ζητήματα που θα 
πρέπει να τα κουβεντιάζουμε σαν κοινωνίες και να παίρνουμε αποφάσεις». Το κοινό 
παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον την Επιστημονική Ενημέρωση, η οποία κράτησε 
περίπου δύο ώρες, και είχε τη δυνατότητα να θέσει ερωτήματα.  

Η ημερίδα του ∆ήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου διεξήχθη στις 18 Αυγούστου 2008, 
στην αίθουσα του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου και οι χαιρετισμοί έγιναν από τον 
∆ήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος ήταν και 
ο συντονιστής της εκδήλωσης. Στην ομιλία παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρχος Χαλανδρίου 
και Αντιπρόεδρος του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας, κ. Ιωάννης Λαδόπουλος, ο 
Εκπρόσωπος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «PRAKSIS» και ο Εκπρόσωπος της 
Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. Η Αίθουσα του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου γέμισε από άτομα κάθε 
ηλικίας, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ∆ήμου να μιλήσουν γι’ αυτά τα τόσο 
σοβαρά ζητήματα. Οι ομιλητές ενημέρωσαν το κοινό για τα προβλήματα που προκαλούν 
τα ναρκωτικά, ο αλκοολισμός και η συχνή χρήση του διαδικτύου, τις επιπτώσεις και τους 
τρόπους αντιμετώπισης και απάντησαν στα ερωτήματα που ετέθησαν. 

Στις 19 Αυγούστου 2008, στην «Παπαχαραλάμπειο» Αίθουσα στο ∆ήμο Ναυπάκτου  
έλαβε χώρα η ομιλία με το ίδιο θέμα. Την εκδήλωση συντόνισε ο ∆ήμαρχος Ναυπάκτου, 
κ. Αθανάσιος Παπαθανάσης. Παρέστησαν και χαιρέτησαν ο Αντιδήμαρχος Χαλανδρίου 
και Αντιπρόεδρος του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας, κ. Ιωάννης Λαδόπουλος, ο 
Εκπρόσωπος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «PRAKSIS», και ο Εκπρόσωπος της 
Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. Το κοινό ενημερώθηκε από τους ομιλητές για τις επιπτώσεις της υπερβολικής 
χρήσης του διαδικτύου από τους νέους, για την χρήση των ναρκωτικών ουσιών και της 
κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και για την σεξουαλική υγεία των νέων. Το κοινό (80 
άτομα) παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επιστημονική εκδήλωση, που 
κράτησε περίπου δύο ώρες και είχε την δυνατότητα να θέσει ερωτήματα. 
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Παράλληλα, στο ∆ήμο Μυκόνου οργανώθηκε ημερίδα με το ίδιο θέμα, στο Αμφιθέατρο 
Γρυπάρειου Πολιτιστικού Κέντρου Περιοχή Αργύραινα Μυκόνου, στις 23 Αυγούστου 
2008. Την εκδήλωση συντόνισε ο ∆ήμαρχος Μυκόνου, κ. Χρήστος Βερώνης και το 
παρόν έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Χαλανδρίου και Αντιπρόεδρος του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου 
Υγείας, κ. Ιωάννης Λαδόπουλος, ο Εκπρόσωπος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 
«PRAKSIS», ο Εκπρόσωπος της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. κ.α. Για τον εθισμό στο διαδίκτυο, στα 
ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθώς και για την σεξουαλική υγεία των νέων μίλησαν ειδικοί 
επιστήμονες. Το κοινό των 100 περίπου ατόμων παρακολούθησε την ομιλία και είχε τη 
δυνατότητα να θέσει ερωτήματα στους ομιλητές. 

Επιπλέον, πάνω στο ίδιο θέμα οργανώθηκε ημερίδα στο ∆ήμο Κερκυραίων, στην Νέα 
Σκηνή του ∆ημοτικού Θεάτρου, στις 29 Αυγούστου 2008. Συντονιστής ήταν ο ∆ήμαρχος 
Κερκυραίων, κ. Σωτήριος Μικάλεφ και την εκδήλωση χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας 
του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., κ. Χρήστος Γώγος. Η 
ανταπόκριση των κατοίκων της πόλης της Κέρκυρας υπήρξε εντυπωσιακή, αφού η 
αίθουσα κατεκλύσθη από άτομα κάθε ηλικίας, οι οποίοι προσήλθαν να ενημερωθούν για 
τα σημαντικά αυτά θέματα. Το κοινό (100 άτομα) παρακολούθησε με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον την Επιστημονική Ομιλία, που κράτησε περίπου δύο ώρες, και είχε την 
δυνατότητα να αναπτύξει διάλογο με τους ομιλητές. Η εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία 
του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας του ∆ήμου Κερκυραίων, κ. Σπυρίδωνα 
Ζουμπουλίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα συμμετοχής στην ημερίδα όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού γονέων και εκπαιδευτικών, ώστε μέσα από το διάλογο 
να εξαχθούν χρήσιμα και εποικοδομητικά συμπεράσματα για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων, που καθημερινά παίρνουν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στους 
κόλπους της νεολαίας μας. 

Ομιλία πάνω στο ίδιο θέμα πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Κτιρίου 
«Παλιάς Λαϊκής Αγοράς», στο ∆ήμο Πρεβέζης, στις 26 Αυγούστου 2008. Συντονίστρια 
της ομιλίας ήταν η Αντιδήμαρχος Πρασίνου, κα Λαχανά. Το παρόν έδωσε και η  
υπεύθυνη Τμήματος Ενημερωτικών Προγραμμάτων – Ημερίδων του ∆ιαδημοτικού 
∆ικτύου Υγείας  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. κα Σεβαστή Μαμούρη, η οποία 
έδωσε συνέντευξη τύπου στον Τοπικό Τύπο και το Τοπικό Ραδιόφωνο, μιλώντας για το 
∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και την σημασία του Προγράμματος. 

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος 
Προώθησης του Εθελοντισμού. Σκοπός του προγράμματος  είναι η Εκπαίδευση 
Εθελοντών από το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.,  με 
τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων, μέσα στα πλαίσια των πολλαπλών 
συνεργασιών που έχει αποκτήσει με την Επιστημονική Κοινότητα (επιστημονικές 
εταιρίες, εξειδικευμένοι φορείς, κτλ), καθώς και η ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς και η 
παροχή γνώσεων για τα προαναφερθέντα  θέματα υγείας σε νέους και γονείς. 

Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί αρχικά στο ∆ήμο Χαλκιδέων και στη συνέχεια στο 
∆ήμο Ναυπάκτου. 
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Από αριστερά, η κα Κ. Γιακουμακάτου, ο κ. Μ. Ιωαννίδης, 
Δήμαρχος Καρπάθου, ο κ. Α. Παρτσινέβελος, η κα Κ. Σεβαστή 
στην Κάρπαθο. 

Η ομάδα εθελοντών του Δ. Αμαρουσίου εν δράσει 
στο Δ. Ευεργέτουλα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 

Στα πλαίσια των προγραμμάτων του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΟΤΑ, σε συνεργασία με το ∆ήμο Αμαρουσίου και το ∆ημοτικό Πολυϊατρείο 
του ∆ήμου Αμαρουσίου, πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «Μέτρηση Οστικής 
Μάζας» την περίοδο Αυγούστου - ∆εκεμβρίου 2008. Το πρόγραμμα αυτό έγινε στα 
πλαίσια της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της οστεοπόρωσης, συνοδευόμενο 
με ενημερωτικές ομιλίες, σχετικά με τη σιωπηλή αυτή ασθένεια. Ο δωρεάν προληπτικός 
έλεγχος μέτρησης οστικής μάζας και οι ενημερωτικές ημερίδες πραγματοποιήθηκαν σε 
τρεις ∆ήμους-Μέλη του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας, στο ∆ήμο Καρπάθου, στο ∆ήμο 
Ευεργέτουλα Λέσβου και στο ∆ήμο Σκάλας Λακωνίας.  

  Αρχικά, ο πρώτος προληπτικός 
έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο ∆ήμο 
Καρπάθου στις αρχές Σεπτεμβρίου 
2008,  στον οποίο συμμετείχαν 
εθελοντικά ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός 
Ιατρός και ∆ημοτικός Σύμβουλος, κ. 
Αντώνης Παρτσινέβελος και οι 
εργαζόμενες στο ∆ημοτικό Πολυϊατρείο 
του ∆ήμου Αμαρουσίου, κα Κων/να 
Γιακουμακάτου και κα Καίτη Σεβαστή.  
Η ανταπόκριση των κατοίκων της  

Καρπάθου για το δωρεάν αυτόν 
προληπτικό  έλεγχο ήταν πολύ μεγάλη, 
καθώς το ακριτικό νησί δε διαθέτει 

ορθοπαιδικό ιατρό. Εξετάστηκαν συνολικά 250 άτομα, στα οποία έγινε μέτρηση οστικής 
μάζας με υπερηχογράφημα πτέρνας και ιατρική εξέταση.   
     ∆εύτερος σταθμός της αποστολής του 
Πολυϊατρείου Αμαρουσίου και του ∆.∆.Υ. ήταν η 
ακριτική Λέσβος και συγκεκριμένα ο ∆ήμος  
Ευεργέτουλας Λέσβου, όπου 
πραγματοποιήθηκε ανάλογο πρόγραμμα 
μέτρησης οστικής μάζας, από τις 17 Οκτωβρίου 
έως και τις  20 Οκτωβρίου 2008. Στο 
πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν εθελοντικά ο 
Χειρουργός Ορθοπαιδικός Ιατρός και ∆ημοτικός 
Σύμβουλος, κ. Αντώνης Παρτσινέβελος, οι 

εργαζόμενες στο ∆ημοτικό Πολυϊατρείο του 
∆ήμου Αμαρουσίου, κα Πωλίνα ∆ημολιάνη και 
κα Καίτη Σεβαστή και η Υπεύθυνη 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ημερίδων ∆ήμων - Μελών του ∆.∆.Υ., κα Σέβη 
Μαμούρη. Και στον προληπτικό αυτόν έλεγχο οστικής μάζας η ανταπόκριση των 
κατοίκων του ∆ήμου Ευεργέτουλα ήταν άμεση και μεγάλη, καθώς ελέγχθηκαν 203 άτομα 
με ιατρική εκτίμηση των αποτελεσμάτων.   
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Ο Δήμαρχος Σκάλας, Ι. Γρυπιώτης με την αποστολή του 
Δ.Δ.Υ. 

Το πρόγραμμα των μετρήσεων, που διεξήχθη την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου έως και τη 
∆ευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008, στο Περιφερειακό Ιατρείο Ιππείου, συνοδεύτηκε με 
ενημερωτική ομιλία, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008, στην Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων του ∆ήμου Ευεργέτουλα, στα ΚΕΡΑΜΕΙΑ. Το θέμα της ομιλίας ήταν: 
«Οστεοπόρωση: μια σιωπηλή Επιδημία-Πρόληψη και Σύγχρονη Θεραπευτική 

Αντιμετώπιση», με ομιλητή τον κ. Αντώνη 
Παρτσινέβελο, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Μελέτης του Μεταβολισμού των Οστών.  Στην 
ενημερωτική αυτή ομιλία παρευρέθησαν ο 
∆ήμαρχος Ευεργέτουλα, κ. Μιχάλης 
Πολυπαθέλλης, ∆ημοτικοί Σύμβουλοι καθώς 
και κάτοικοι του ∆ήμου Ευεργέτουλα.  
    
Στο τέλος της εκδήλωσης, ο ∆ήμαρχος 
Μιχάλης Πολυπαθέλλης ευχαρίστησε τον 
Αντώνη Παρτσινέβελο, Χειρουργό 
Ορθοπαιδικό ιατρό, αλλά και την ομάδα από 
το Πολυϊατρείο Αμαρουσίου και το 
∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας  και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., που τον πλαισίωσε, τονίζοντας ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου 
προγράμματος είχε ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στο ∆ήμο του, ο οποίος έχει 
αυξημένες ανάγκες σε ό,τι αφορά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, λόγω της σύνθεσης 
του πληθυσμού του και της γεωγραφικής του θέσης.  
   
 Με την ίδια επιτυχία, συνεχίστηκε το πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Μάζας και στο 
∆ήμο Σκάλας Λακωνίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 12 ∆εκεμβρίου έως και 
τις 15 ∆εκεμβρίου 2008. Ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος έγινε εθελοντικά από το 
Χειρουργό Ορθοπαιδικό Ιατρό και ∆ημοτικό Σύμβουλο, κ. Αντώνη Παρτσινέβελο, την 
Υπεύθυνη Προγραμμάτων Πρόληψης του Πολυϊατρείου του ∆ήμου Αμαρουσίου, κα 
Καίτη Σεβαστή, την Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ημερίδων ∆ήμων 
Μελών του ∆.∆.Υ., κα Σέβη Μαμούρη, και τον Υπεύθυνο ∆ικτυακού Τόπου του ∆.∆.Υ., 
κ. Μιχάλη Αναστασίου.  
    
Οι κάτοικοι του ∆ήμου Σκάλας Λακωνίας έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα 
Μέτρησης Οστικής Μάζας και η ανταπόκρισή τους για να συμμετάσχουν ήταν άμεση.  
Η μέτρηση και ο έλεγχος της Οστικής Μάζας έγιναν με Υπερηχογράφημα Πτέρνας από 
το Σάββατο, 13/12/2008 έως και την Κυριακή, 14/12/2008. Εξετάσθηκαν 100 άτομα και 
παράλληλα, υπήρχε ιατρική εκτίμηση των αποτελεσμάτων.  
Επιπλέον, την Κυριακή, 14/12/2008  πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία στο 
Πνευματικό Κέντρο του ∆ήμου Σκάλας με θέμα: «ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ: Η ύπουλη απειλή. 
Η σημασία της Πρόληψης και νεώτερες αντιλήψεις στην αντιμετώπισή της», από 
τον Χειρουργό Ορθοπαιδικό κ. Αντώνη Παρτσινέβελο, ο οποίος μίλησε διεξοδικά για 
την Οστεοπόρωση. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για τη συμπτωματολογία της ασθένειας, 
τις διαγνωστικές μεθόδους, καθώς και τις σύγχρονες μορφές πρόληψης και  θεραπείας. 
Στην ενημερωτική αυτή ομιλία παρευρέθησαν ο ∆ήμαρχος Σκάλας, κ. Ιωάννης 
Γρυπιώτης, ∆ημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και κάτοικοι της Σκάλας. Στο τέλος της 
εκδήλωσης, ο ∆ήμαρχος Ιωάννης Γρυπιώτης ευχαρίστησε τον Αντώνη Παρτσινέβελο, 
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Ο  κ. Α. Παρτσινέβελος στο βήμα. 

Ο  κ. Α. Παρτσινέβελος στη Μέτρηση Οστικής 
Μάζας στη Σκάλα Λακωνίας. 

Χειρουργό Ορθοπαιδικό, Πρόεδρο του ∆ημοτικού Πολυϊατρείου και ∆ημοτικό Σύμβουλο 
Αμαρουσίου, αλλά και την ομάδα από το Πολυϊατρείο Αμαρουσίου και το ∆ιαδημοτικό 
∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., που τον πλαισίωσε.  
 
 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 2008  
 ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 
Συνολικά εξετάσθηκαν  552 ασθενείς, εκ των 
οποίων οι 49 ήταν άνδρες και οι 503 γυναίκες. 
Τα αποτελέσματα που βρέθηκαν ήταν τα εξής: 
φυσιολογικές τιμές είχαν οι 148, με οστεοπενία 
βρέθηκαν οι  192 και με οστεοπόρωση οι 39. 
∆όθηκε φαρμακευτική αγωγή και χρήζουν 
περαιτέρω αξιολόγηση και επανέλεγχο σε ένα 
έτος. 

 
To Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής   Μάζας, με 
υπερηχογράφημα πτέρνας, πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία το 2007 για πρώτη φορά στο ∆ήμο 
Αμαρουσίου, στα πλαίσια προγραμμάτων 

πρόληψης και προαγωγής της υγείας των κατοίκων. Φορέας υλοποίησης ήταν το 
∆ημοτικό Πολυϊατρείο του Αμαρουσίου, που πραγματοποίησε μετρήσεις σε 1000 
περίπου συμπολίτες μας, με τη συνδρομή προσωπικού και εθελοντών ορθοπαιδικών 
ιατρών. Η όλη προσπάθεια, που είχε χαρακτήρα 
ενημερωτικής εκστρατείας με τη διανομή 
εντύπου υλικού, ολοκληρώθηκε με σχετική 
επιστημονική ημερίδα για την οστεοπόρωση, 
στο χώρο του ∆ημαρχείου, στην οποία 
συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές. Λόγω της 
αυξημένης συχνότητας εμφάνισης της νόσου, το 
ανάλογο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε και το 
2008 στο ∆ήμο Αμαρουσίου, στο ∆ημοτικό 
Πολυϊατρείο, συνεχίζοντας το screening του 
πληθυσμού του Αμαρουσίου, για τη 
συγκεκριμένη πάθηση. To πρόγραμμα 
απευθύνεται σε δημότες και κατοίκους του 
Αμαρουσίου,  γυναίκες στην περίοδο της 
εμμηνόπαυσης και μετά από αυτή και άνδρες άνω των εξήντα. Η εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων διενεργείται από τους εθελοντές ορθοπαιδικούς του Πολυϊατρείου, κ. 
Βασίλειο Βασιλείου, κ. Χρήστο Ζαμπακίδη και κ. Αντώνη Παρτσινέβελο.  
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Μέτρηση Οστικής Μάζας στη Σκάλα Λακωνίας 

Ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Πρόεδρος της 
∆ημοτικής Επιχείρησης Παροχής Κοινωνικών 
Υπηρεσιών και Υπεύθυνος τους ∆ημοτικού 
Πολυϊατρείου του ∆ήμου Αμαρουσίου, κ. 
Αντώνης Παρτσινέβελος, δήλωσε ότι « η 
πρόληψη της νόσου, που δίκαια 
χαρακτηρίζεται ως «σιωπηλή επιδημία», 
καθόσον για μεγάλο διάστημα διαδράμει 
ασυμπτωματικά, είναι ιδιαίτερα σημαντική και 
μάλιστα σε ακριτικές περιοχές της χώρας 
μας, που λόγω έλλειψης ιατροτεχνικού 
εξοπλισμού η διάγνωση τίθεται συνήθως 
όταν συμβεί κάποιο κάταγμα.  
Στόχος δεν είναι μόνο η απλή διενέργεια κάποιων εξετάσεων και η εξαγωγή 
αποτελεσμάτων. Για αυτό η αποστολή μέτρησης οστικής μάζας ολοκληρώνεται με 
ενημερωτική ομιλία για τη σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου, τόσο 
σημαντική σε μέρη της Ελλάδας που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην ουσιαστική 
ενημέρωση».   
    
Παράλληλα, ο Πρόεδρος ∆.Σ. του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. και ∆ήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης, δήλωσε ότι «ως 
ιατρός Ορθοπαιδικός, μπορώ να επιβεβαιώσω τη μεγάλη σημασία που έχει η Πρόληψη 
ειδικά για ασθένειες όπως η οστεοπόρωση. Πρόληψη για μας σημαίνει Έγκριτη Γνώση 
και Προσυμπτωματικός Έλεγχος. Με βάση την αρχή αυτή, επιτυχημένα προγράμματα 
όπως αυτό της οστεοπόρωσης στο ∆ήμο Αμαρουσίου, πρέπει να επεκτείνονται σε 
όλους τους ∆ήμους – μέλη μας που ενδιαφέρονται μέσα από το πνεύμα εθελοντισμού, 
αλλά και μέσα από τη δικτύωση που προσφέρει το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.». 
   
Επομένως, στόχος του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας είναι οι μετρήσεις οστικής μάζας να 
επεκταθούν σταδιακά και σε άλλους ∆ήμους-Μέλη του ∆ικτύου, εντός και εκτός Αττικής, 
με τη συνεργασία του ∆ημοτικού Πολυϊατρείου και της ∆ημοτικής Αρχής του ∆ήμου 
Αμαρουσίου, ώστε οι κάτοικοι των δήμων αυτών να έχουν την ευκαιρία να εξετασθούν 
και να ενημερωθούν για τη σημασία της πρόληψης στη διατήρηση της υγείας και στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής.   
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Το βαν της Εκστρατείας στην Αλεξανδρούπολη 

Το βαν στο Νομό Έβρου. 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β΄ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 
 

Το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο 
των δράσεων έγκυρης ενημέρωσης του κοινού σε θέματα υγείας, με έμφαση στην 
πρόληψη, υλοποίησε μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού της 
Θράκης για την Ηπατίτιδα Β΄, υπό την αιγίδα του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης 
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), σε συνεργασία με το ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης - Τμήμα Ιατρικής και τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό (Περιφερειακό Τμήμα 
Ξάνθης). Χορηγός της εκστρατείας ήταν η 
Bristol-Myers Squibb Α.Ε.  Στόχοι της 
εκστρατείας  ήταν η ενημέρωση και η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την 
Ηπατίτιδα Β΄, καθώς και η ενθάρρυνση των 
πολιτών να αναζητήσουν περαιτέρω 
πληροφόρηση για την Ηπατίτιδα Β΄.  

Η ενημερωτική εκστρατεία για την Ηπατίτιδα Β΄ 
στη Θράκη δομήθηκε με ενημέρωση 

διαμορφωτών κοινής γνώμης, (Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιατρικές υπηρεσίες, 
πανεπιστημιακή κοινότητα), μέσω της διοργάνωσης τριών ημερίδων στις πρωτεύουσες 
των Νομών Ξάνθης, Έβρου και Ροδόπης, 
αλλά και με υπαίθρια κινητή μονάδα (βαν), η 
οποία ήταν ειδικά διαμορφωμένη και 
λογοτυπημένη και αποτέλεσε το σημείο 
αναφοράς για την εκστρατεία ενημέρωσης. 
Παράλληλα, το ειδικά διαμορφωμένο βαν 
στελεχώθηκε από εξειδικευμένο ιατρό, που 
κατηύθυνε περαιτέρω τους ενδιαφερόμενους 
προς τις κατά τόπους ιατρικές υπηρεσίες.  

Τα σημεία-κλειδιά για την υλοποίηση της 
εκστρατείας ήταν η έγκαιρη γνωστοποίηση των στόχων του προγράμματος προς τους 
Ιατρικούς Συλλόγους των τριών νομών, η αποστολή ενημερωτικών επιστολών και 
αδειοδοτήσεις από τους εκάστοτε ∆ήμους που επισκέφθηκε η κινητή μονάδα, το 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσιότητας και προβολής της εκστρατείας στα τοπικά 
μέσα και η συνεργασία με το ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Περιφερειακό 
Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ξάνθη.  

Η δράση της υπαίθριας κινητής μονάδας (βαν) αφορούσε στην περιοδεία της σε πόλεις 
και σε χωριά των τριών νομών της Θράκης, σύμφωνα με το προκαθορισμένο 
πρόγραμμα. Οι πολίτες ενημερώνονταν μέσω της διανομής εντύπου για την Ηπατίτιδα 
Β΄, ενώ μπορούσαν να λάβουν εξατομικευμένη πληροφόρηση, συμβουλές ή 
καθοδήγηση από τον ιατρό, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο διαμορφωμένο όχημα. Το 
ειδικό όχημα παρέμενε στα αστικά κέντρα όλη την ημέρα, στις κωμοπόλεις περίπου δύο 
(2) ώρες, ενώ στα χωριά στάθμευε τριάντα (30’) λεπτά για τη διανομή ενημερωτικών 
εντύπων.  
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Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γ. Αλεξανδρής 
στην Εκστρατεία για την Ηπατίτιδα Β΄. 

Για την προσέγγιση του κοινού-στόχου, ο τρόπος 
ενημέρωσης βασίστηκε σε ένα ευέλικτο 
συνδυασμό ενεργειών. ∆ιανομή εντύπων σε 
κεντρικά σημεία (πλατείες, κεντρικοί εμπορικοί  
δρόμοι), διανομή εντύπων πόρτα-πόρτα σε 
σπίτια,  σε καφενεία, σε υπηρεσίες,  ομιλία 
γιατρού εκτός του ειδικού οχήματος, σε ομάδες 
ατόμων (καφενεία, ΚΑΠΗ, υπηρεσίες), 
προσωπική ενημέρωση στο ειδικό όχημα ανά 
επισκέπτη. Στις περιπτώσεις που λόγω 
κακοκαιρίας ή άλλων παραγόντων, που δεν 
επέτρεπαν την προσέλευση του κόσμου στο 

ειδικό όχημα και απέτρεπαν τους πολίτες από το να βρίσκονται εκτός, αναπτύχθηκε 
ευελιξία από τον γιατρό και τα στελέχη της εκστρατείας, ώστε να προσεγγίσουν οι ίδιοι 
τους κατοίκους στα σπίτια τους, στα καφενεία, σε άλλους τόπους συνάθροισης. Στους 
τρεις νομούς διανεμήθηκαν 19.280 έντυπα. 1.717 άτομα συνολικά έλαβαν ενημέρωση 
για την Ηπατίτιδα Β΄, 745 άτομα έλαβαν γενική ενημέρωση από τα μέλη του 
πληρώματος και 972 άτομα έλαβαν εξειδικευμένη ενημέρωση από τον υπεύθυνο ιατρό.  

Οι  Σταθμοί με βάση το πρόγραμμα του ειδικού οχήματος με το εξειδικευμένο 
προσωπικό ήταν: 

Α) Νομός  Έβρου 
24/11/08: Αλεξανδρούπολη 
25/11/08: Ορεστιάδα 
26/11/08: Καβύλη-Νέα Βύσσα-Καστανιές-Κυπρίνος 
27/11/08: ∆ιδυμότειχο-Μεταξάδες 
28/11/08: Λάβαρα-Πρωτοκλήσι-Μικρό ∆έρειο-Ρούσσα  
29/11/08: Σουφλί-Προβατώνας-Τυχερό-Πέπλος 
30/11/08: Φέρες-Μοναστηράκι-Λουτρός-Αρίστηνο-  
Άνθεια-Αγνάντια-Απαλός  
Β) Νομός  Ροδόπης  
∆ευτέρα 8/12:  Ίασμος-Σώστης-Κοπτερό-Γαλήνη-Μωσαϊκό- 
Πολύανθος-Σάλπη  
Τρίτη 9/12: Αίγειρος-Παλλάδιο-Μεσούνη-Καλλίστη-Μέση- 
Φανάρι-Υφαντές 
Τετάρτη 10/12: Αρριανά-Ιάσιο-Μύστακας-Πρωτάτο 
Πέμπτη 11/12: Ν. Σιδηροχώρι-Ξυλαγανή-Ίμερος-Μαρώνεια 
Παρασκευή 12/12: Σάπες-Φιλλύρα-Αρίσβη-∆οκός-Γρατινή- 
Στυλάριο-Κάλχας 
Σάββατο 13/12: Κομοτηνή 
Γ) Νομός  Ξάνθης  
∆ευτέρα 1/12: Εχίνος-Κένταυρος 
Τρίτη 2/12: Ξάνθη-Σέλερο  
Τετάρτη 3/12: Μύκη-Σμίνθη  
Πέμπτη 4/12: Σέλερο-Ξάνθη-∆ιομήδεια 
Παρασκευή 5/12: Γλαύκη-Πάχνη 
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Το βαν στο Νομό Ροδόπης. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Δ.Υ., Γ. Πατούλης (στο κέντρο), με 
το Διευθυντή του Δ.Δ.Υ., Σ. Παπασπυρόπουλο (δεξιά) 
και το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Γ. Αλεξανδρή, 
στην συνέντευξη τύπου για την Εκστρατεία της 
Ηπατίτιδας Β΄.

Σάββατο 6/12: Ξάνθη-∆ροσερό 
Κυριακή 7/12: Εύλαλο-Γενισέα-Άβδηρα- 
Πόρτο Λάγος-Σταυρούπολη 
 
Η ενημερωτική αυτή εκστρατεία δημοσιοποιήθηκε 
μέσω ∆ελτίων Τύπων στα Τοπικά Μ.Μ.Ε. των 
τριών αυτών νομών, των οποίων η αποστολή έγινε 
σταδιακά. Συγκεκριμένα,  υπήρξαν Προεξαγγελτικά  
∆ελτία Τύπου, ένα για κάθε νομό,  Υπενθυμητικά 
∆ελτία Τύπου για κάθε νομό, με βαρύτητα στην 
παρουσία του ειδικού οχήματος στην πρωτεύουσα 
του εκάστοτε νομού,  ∆ελτία Τύπου & Πρόσκληση 
στα Μ.Μ.Ε. για τη Συνέντευξη Τύπου, καθώς και ∆ελτία Τύπου με έμφαση στην παροχή 
στοιχείων για την ασθένεια. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν καταχωρήσεις σε 
επιλεγμένες τοπικές εφημερίδες.  ∆ημιουργήθηκαν 3 καταχωρήσεις, μία για κάθε νομό. 
Παρείχαν σύντομη πληροφόρηση για την ασθένεια, καθώς και το πλήρες πρόγραμμα 
των επισκέψεων του ειδικού οχήματος σε ∆ήμους των τριών νομών, ανά ημέρα και 
δημοσιεύτηκαν σε επιλεγμένες ημερομηνίες, 3-4 ημέρες πριν την έναρξη της 
εκστρατείας, στον εκάστοτε νομό. 
Παράλληλα δημιουργήθηκαν τρία ραδιοφωνικά μηνύματα 40΄΄, ένα για κάθε νομό, τα 
οποία μεταδόθηκαν από επιλεγμένους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς του κάθε 
νομού. Η μετάδοσή τους πραγματοποιήθηκε για συνολικό διάστημα 10 ημερών σε κάθε 
νομό (5 ημέρες πριν την έναρξη & 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εκστρατείας). Τα 
μηνύματα παρείχαν επιγραμματική πληροφόρηση για την ασθένεια, τις ημερομηνίες της 
παρουσίας του ειδικού οχήματος στον κάθε νομό, ενώ γινόταν αναφορά στους 
συνεργαζόμενους φορείς.  
Τα αποτελέσματα της δημοσιότητας της ενημερωτικής εκστρατείας της Ηπατίτιδας Β΄ 
στη Θράκη ήταν πολύ σημαντικά καθώς υπήρξαν 17 δημοσιεύματα σε τοπικά & εθνικά 
website & portals,  12 ρεπορτάζ, τα οποία προβλήθηκαν σε δελτία ειδήσεων, 2 
συνεντεύξεις γιατρού σε δελτίο ειδήσεων και τηλεοπτική εκπομπή, 13 δημοσιεύματα σε 
τοπικές & εθνικές εφημερίδες.  
Μεγάλης σημασίας, όμως,  ήταν και η 
Συνέντευξη Τύπου του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ η οποία 
πραγματοποιήθηκε για την επίσημη ανακοίνωση 
των στόχων και του προγράμματος της 
εκστρατείας στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, 
στις 28 Νοεμβρίου 2008. Ομιλητές ήταν ο 
Πρόεδρος του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ, ∆ήμαρχος 
Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλης, ο ∆ήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης κ. Γ. Αλεξανδρής και ο 
∆ιευθυντής του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας κ. Σ. Παπασπυρόπουλος. Στη 
Συνέντευξη Τύπου παρευρέθησαν εκπρόσωποι όλων των τηλεοπτικών σταθμών των 
τριών νομών, δημοσιογράφοι τοπικών εφημερίδων των τριών νομών, καθώς και 
δημοσιογράφος της ΕΡΑ Ορεστιάδας. Η κάλυψη, ειδικά για τα τοπικά δεδομένα, κρίθηκε 
απόλυτα ικανοποιητική και επιτυχής.  
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VII.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΩΝ 

 
Οι ετήσιες Συνδρομές των ∆ήμων Μελών του ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας αποτελούν 
τους κύριους πόρους κάλυψης των λειτουργικών εξόδων του ∆ικτύου. Για να 
διεκπαιρωθεί η πληρωμή της συνδρομής πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα: 

• Συμβούλιο Ειδική απόφαση έγκρισης του χρηματικού εντάλματος από το 
∆ημοτικό Συμβούλιο 
 

• Έγκριση της απόφασης αυτής από τον επίτροπο 
 

• Ένταλμα λογιστηρίου 
 

• Κατάθεση χρημάτων στην τράπεζα και αποστολή με φαξ ( 210-8067155) του 
καταθετηρίου, στο ∆.∆.Υ. 

Οι εκπρόσωποι-συνεργάτες των ∆ήμων Μελών μας συνδράμουν στην ολοκλήρωση των 
προσπαθειών μας για την καλή λειτουργία μας και ταυτόχρονα της διάδοσης του 
σημαντικού έργου που επιτελείται από το ∆ιαδημοτικό ∆ίκτυο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. Ολοκληρώνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους έμπρακτα 
στηρίζουν τις προσπάθειες μας. 

Ακολουθούν πίνακες με τις συνδρομές που έχει καταβάλει ο κάθε ∆ήμος – μέλος 
ξεχωριστά. 

 

Α/Α ∆ΗΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ  
2007 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 
2008 

1  ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1100  ∆/Κ 
2  ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  Νέος ∆ήμος 
3  ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 300 1700 1700 
4  ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
5  ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1500 1480 
6  ΑΙΓΑΛΕΩ 300 1900 1900 
7  ΑΛΙΜΟΥ 1250 1100 
8  ΑΛΥΖΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 300 500 500 
9  ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 300 500 460 
10  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1700 1700 
11  ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ 300 484 
12  ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ 300 500 498,5 
13  ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 300 480 
14  ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 300 483 
15  ΑΝΟΙΞΗΣ 300 500 
16  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  Νέος ∆ήμος 
17  ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 300 500 495 
18  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1100 1100 
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19  ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 300 500 500 
20  ΑΡΚΑ∆ΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  ∆/Κ ∆/Κ  
21  ΑΥΛΩΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 300 500 498,5 
22  ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 300 500 
23  ΒΑΣΣΙΛΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 300 500 500 
24  ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Νέος ∆ήμος  
25  ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ 300 900 
26  ΒΥΡΩΝΑ 1700 1700 
27  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1490 1500 
28  ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 300 700 680 
29  ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 300 2100 
30  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 300 700 700 
31  ∆ΑΦΝΗΣ 900 900 
32  ∆ΑΦΝΟΥΣΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ  ∆/Κ  ∆/Κ ∆/Κ 
33  ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 300 480 
34  ∆ΟΪΡΑΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 300 500 
35  ∆ΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 300 500 500 
36  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 700 700 
37  ΕΥΡΓΕΤΟΥΛΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 300 500 
38  ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 300 500 500 
39  ΕΥΡΩΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 300 500 500 
40  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1900 1900 
41  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1900 1900 
42  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 300 1300  ∆/Κ 
43  ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
44  ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 300 500 499,2 
45  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΩΝΩΝ 300 500 500 
46  ΙΩΛΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 300 500 500 
47  ΚΑΒΑΛΑΣ 300 1700 1698,5 
48  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 900 900 
49  ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 300 500 500 
50  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1500 900 
51  ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΡΟ∆ΟΥ  Νέος ∆ήμος 
52  ΚΑΡΠΑΘΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ  ∆/Κ ∆/Κ 
53  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
54  ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 300 1499,2 
55  ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 300 500 484 
56  ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ∆/Κ  ∆/Κ ∆/Κ 
57  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1300 1300 
58  ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Νέος ∆ήμος 
59  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 300 1098,5 
60  ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
61  ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 1700 1700 
62  ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
63  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 300 500 500 
64  ΚΡΩΠΙΑΣ   ∆/Κ  ∆/Κ ∆/Κ 
65  ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ  ΧΑΝΙΩΝ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
66  ΚΥΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 300 500 500 
67  ΛΑΓΚΑ∆ΙΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 300 500 500 
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68  ΛΑΜΠΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 300 500 500 
69  ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Νέος ∆ήμος 
70  ΛΕΥΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 300 500 
71  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 500 500 
72  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙ∆ΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 300 500 500 
73  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 300 500 498,5 
74  ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 300 498,5 
75  ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  Νέος ∆ήμος 
76  ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
77  ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ 700 700 
78  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
79  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 883 896,5 
80  ΜΟΒΡΗΣ ΑΧΑΙΑΣ  300 ∆/Κ  498,5 
81  ΜΥΚΟΝΟΥ 300 500 500 
82  Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 900 900 
83  Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 300 700 ∆/Κ  
84  Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1700 1700 
85  Ν.ΜΑΚΡΗΣ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
86  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 300 700  ∆/Κ 
87  ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
88  ΝΙΑΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  ∆/Κ ∆/Κ 

89 
ΝΕΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 300 500 491 
90  ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 500 500 
91  ΝΙΣΗΡΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 300 500 494 
92  ΞΑΝΘΗΣ 300 1500 1500 
93  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 300 1700 
94  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 700 700 
95  ΠΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 300 500 500 
96  ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 300 700 ∆/Κ 
97  ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 300 500 500 
98  ΠΕΙΡΑΙΑ 300 4098,5 
99  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
100  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1800 1500 
101  ΠΕΥΚΗΣ 700 700 
102  ΠΗΝΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 300 500 
103  ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 300 700 700 
104  ΠΛΩΜΑΡΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Νέος ∆ήμος 
105  ΠΟΡΟΥ 950 480 
106  ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Νέος ∆ήμος     
107  ΠΡΕΒΕΖΑΣ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
108  ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 300 500 500 
109  ΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 300 699,2 
110  ΣΕΡΡΩΝ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
111  ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ∆/Κ ∆/Κ 
112  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  Νέος ∆ήμος   ∆/Κ 
113  ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 300 500 
114  ΣΠΑΤΩΝ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
115  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ 300 500 
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116  ΤΑΜΥΝΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 300 500 
117  ΤΗΛΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ  300 500  ∆/Κ 
118  ΤΗΝΟΣ 300 500 
119  ΤΡΙΚΑΙΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 300 1500 
120  ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 300 500 
121  Υ∆ΡΑΣ  ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
122  Υ∆ΡΟΥΣΑΣ ΑΝ∆ΡΟΥ 484 484 
123  ΥΜΗΤΤΟΥ 300 700 700 
124  ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 300 700 698,5 
125  ΦΙΛΟΘΕΗ Νέος ∆ήμος  
126  ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ 1300 1283 
127  ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 1900 1894 
128  ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 300 500 500 
129  ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ  ∆/Κ ∆/Κ 
130  ΧΑΝΙΩΝ ∆/Κ ∆/Κ ∆/Κ 
131  ΧΟΛΑΡΓΟΣ 300 1100 
132  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέος ∆ήμος
133  ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 300 700 698,5 
134  ΨΥΧΙΚΟΥ 150 700 
135  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 300 700 

ΣΥΝΟΛΑ 21.000 € 62.707 € 78.231,10 € 
 
Δ/Κ= δεν καταβλήθηκε συνδρομή ή εγγραφή 

= δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής συνδρομής ή εγγραφής 

 

 

Άλλα Έσοδα:        

1. ∆ωρεά για το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής από τη VODAFONE: 6.000€ 

2. Κατανομή χρηματοδότησης από το έργο                                                         
Μονάδα Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ: 
30.000€ 

3. Ανάληψη χορηγίας για την Ενημερωτική Εκστρατεία για την Ηπατίτιδα Β΄                           
από τη BRISTOL:  7.500€ 
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Επιμέλεια Κειμένων : Αναστασίου Μιχάλης 

                                          Αραπάκη Κωνσταντίνα 

                            Μαμούρη Σέβη 

                                           Μελαχροινού Αγγελίνα 

                             Ρέντα Χριστίνα 

                             Φοινίτση Ελίζα 

 

 Συντονισμός Ύλης : Ρέντα Χριστίνα 
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