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Σν Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. ηδξχζεθε ην 2005, 

έρνληαο ζθνπφ ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Πξναγσγή ηεο Τγείαο θαη σο ζήκεξα αξηζκεί 150 

Γήκνπο – κέιε.  

Ζ έιιεηςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ πξφιεςεο ηεο πγείαο 

δηακέζνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αλέδεημε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο Γηαδεκνηηθνχ 

Γηθηχνπ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζψπσλ απφ φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Διιάδαο. θνπφο 

ηνπ Γ.Γ.Τ. είλαη ε ζπλέλσζε ησλ δπλάκεσλ ησλ Γήκσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο ηεο 

πγείαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ε 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ Πξφιεςεο ηεο Τγείαο ζηνπο Γήκνπο – κέιε, θαζψο θαη ε 

παξνρή, ζηνπο δεκφηεο θαη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Γήκσλ – κειψλ, ησλ απαξαίηεησλ 

επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ αιιά θαη ππεξεζηψλ Πξφιεςεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο 

ηνπο. Ζ έλλνηα ηεο Πξφιεςεο πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο δηεπηζηεκνληθέο: ηαηξηθέο, 

παξαταηξηθέο, δηαηξνθηθέο, πξνλνηαθέο, πεξηβαιινληηθέο, ζπκβνπιεπηηθέο αθφκα θαη 

νηθνλνκηθέο. 

ην πιαίζην απηφ, ην Γίθηπν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο δηνξγαλψλνληαο Δπηζηεκνληθέο 

Ζκεξίδεο θαη Δθζηξαηείεο Δλεκέξσζεο ηφζν ζηελ Αηηηθή, φζν θαη ζηελ Πεξηθέξεηα. 

Δπίζεο, αλαπηχζζεη Πξνγξάκκαηα ηειεταηξηθήο, πξφιεςεο νζηενπφξσζεο, 

Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα θιπ. 
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Φαιρετισμός Προέδρου 
 

Φίιεο θαη Φίινη, 

 

Έλαο αθφκε ρξφλνο, ην 2009, νινθιεξψζεθε κε πιήζνο δξάζεσλ θαη 

πξνγξακκάησλ απφ ηε κεξηά ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. –ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Πξναγσγή ηεο Τγείαο 

ησλ πνιηηψλ – ε νπνία αξηζκεί ζήκεξα 150 Γήκνπο κέιε. 

 

Απφ ην 2005, έηνο ίδξπζεο ηνπ Γηθηχνπ, κέρξη ζήκεξα παξακέλεη 

ζηαζεξή ε πεπνίζεζή καο φκσο φηη ε Πξφιεςε θαη ε Πξναγσγή ηεο Τγείαο είλαη ην 

θαηεμνρήλ εξγαιείν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε Πξσηνβάζκηα 

πεξίζαιςε ε νπνία γεληθά αλήθεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Πνιηηείαο, θαη φπνπ νη Γήκνη, ίζσο 

λα εκπιέθνληαη κφλν γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ. ηε θαηεχζπλζε απηή 

πξνζπαζνχκε, ζε αληίμνεο πνιιέο θνξέο ζπλζήθεο, θαη πεηπραίλνπκε ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνγξακκάησλ πξφιεςεο.   

 

ηνλ θεηηλφ απνινγηζκφ ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα γλσξίζεηε αλαιπηηθά ηηο δξάζεηο καο 

ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο. Γξάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ έλα κεγάιν εχξνο ζεκαηνινγίαο θαη 

αλαπηχζζνληαη ζε πιήζνο Γήκσλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηελ 

αληαπνθξηζηκφηεηα ηνπο. Γξάζεηο πνπ, εθηφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ σθειεηψλ πνπ 

επηθέξνπλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, επειπηζηνχκε πάληνηε φηη ζα απνηειέζνπλ 

παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο γηα ηε Πνιηηεία ψζηε λα αμηνπνηεζεί επξχηεξα γηα ηε ρψξα 

ε κέρξη ζήκεξα πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ζα επηζπκνχζακε κεγαιχηεξε εκπινθή ηεο Πνιηηείαο ζηελ 

ππνβνήζεζε, ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ επέθηαζε πξνγξακκάησλ Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο 

ηεο Τγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Κη‟ απηφ δελ αθνξά κφλν ζην 

επίπεδν ηεο λνκνζεζίαο, φπνπ πξέπεη λα αξζνχλ ηα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα ζηηο 

ζπιινγηθέο δξάζεηο ησλ Ο.Σ.Α. αιιά θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζεζκνί θαη κεραληζκνί 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ Κξάηνπο. Αθνξά θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ κε απνθεληξσηηθή δηάζεζε, φηαλ απηά έρνπλ απνδείμεη 

πξσηίζησο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, αιιά θαη φηη ειθχνπλ καδηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ 

δεκνηψλ. Αλ ππάξμεη ζπγθεθξηκέλν ελδηαθέξνλ απφ ηε Πνιηηεία γηα ηα πξνγξάκκαηά καο 

φπσο, γηα παξάδεηγκα, απηά ηεο πξφιεςεο ηεο νζηενπφξσζεο, ηεο ηειεταηξηθήο, ηεο 

πξφιεςεο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο, ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θιπ (πνπ ζήκεξα 

πινπνηνχληαη απνθιεηζηηθά κε ηδησηηθνχο πφξνπο ρνξεγψλ θαη ζπλδξνκεηψλ) ηφηε, 

είκαζηε βέβαηνη πσο ζα βξεζνχλ ηα κέζα ζπλνιηθφηεξεο αμηνπνίεζήο ηνπο αιιά θαη ζα 

θαζνξηζζνχλ κνληκφηεξνη ηξφπνη γεληθφηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Πνιηηείαο θαη Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

 

ήκεξα ινηπφλ, εθηφο απφ ηε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε, καο δίδεηαη κηα λέα ζεζκηθή 

επθαηξία. ήκεξα εηδηθά πνπ κηα λέα Κπβέξλεζε, κε ηε ζεκαληηθή ζηήξημε ηνπ Διιεληθνχ 

ιανχ, βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία είλαη ε ζηηγκή λα δεκηνπξγήζνπκε λένπο ζεζκνχο 

ζπλεξγαζίαο. Ζ αδξάλεηα δελ ζα σθειήζεη ζε ηίπΟ.Σ.Α. δηφηη δελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο 

λα δξάζεη ζηε ζέζε καο αλ εκείο (Πνιηηεία θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε) ην ακειήζνπκε. Απφ 

ηε κεξηά καο πάλησο, σο Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α.,  
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ππνζρφκαζηε πσο ζα ζπλερίζνπκε κε ηελ ίδηα δηάζεζε θαη καρεηηθφηεηα πνπ κέρξη 

ζήκεξα εξγαδφκαζηε κε ηελ ελίζρπζε ησλ 150 Γήκσλ κειψλ καο απφ νιφθιεξε ηε ρψξα 

αιιά θαη κε ηνπο λένπο Γήκνπο κέιε καο πνπ ζα ζειήζνπλ λα καο ζπλαληήζνπλ ζηε λέα 

ρξνληά. 

 

Με ζεξκνχο θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο, 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ, 

 

Γηψξγνο Παηνχιεο 

Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ  

 

Φαιρετισμός Διευθυντή 
 

Αμηφηηκνη πλεξγάηεο, 

 

Δπαλεξρφκαζηε, κε ην θιείζηκν άιιεο κηαο ρξνληάο, ηεο 5εο απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. γηα λα παξνπζηάζνπκε ηνλ Απνινγηζκφ καο ηνπ 

έηνπο 2009, ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μειψλ. ήκεξα 

έρνπκε ήδε θζάζεη ηνπο 150 Γήκνπο κέιε, κηα αχμεζε θαηά 10% 

πεξίπνπ απφ ηε πεξζηλή ρξνληά, πνπ δείρλεη ηελ ζηαζεξή 

εκπηζηνζχλε ησλ Ο.Σ.Α. ζην έξγν καο, ηελ αλάδεημε δειαδή ηεο 

Πξφιεςεο ζε αμία πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, ζε ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο αλαληηθαηάζηαην γηα ηε δηαθχιαμε ηφζν ηεο πξνζσπηθήο φζν θαη ηεο 

δεκφζηαο πγείαο.  

Έρνληαο απηφ σο βάζε, είκαζηε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη γηα ην γεγνλφο φηη, ε ρξνληά πνπ 

έθπγε ζθξαγίζηεθε απφ ηελ ζπλεξγαζία καο κε ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηελ 

έγθξηζε απφ ην ΔΠΑ, ηεο κειέηεο γηα ηα Αλνηρηά Κέληξα Πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο ζηνπο 

Γήκνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα λέα δνκή, έλα ζχγρξνλν Γεκνηηθφ Κέληξν Πξφιεςεο, έλα είδνο 

«ΚΔΠ Τγείαο», πνπ νξακαηηδφκαζηε λα δεκηνπξγεζεί ζηνπο Γήκνπο, σο κέξνο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Μηα δνκή πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηνπο πγηείο πνιίηεο, ζα 

ηνπο ελεκεξψλεη θαη ζα πξνζηαηεχεη ηελ πγεία ηνπο, ζα έρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ζα 

δηελεξγεί ηνπηθέο κεηξήζεηο δεκφζηαο πγείαο ψζηε λα αλαγλσξίδεη εγθαίξσο ηνπο 

απεηιεηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πγεία. Σν Γεκνηηθφ Κέληξν Πξφιεςεο ζα ππάγεηαη ζην 

Γήκν θαη ζα απνηειεί ηνλ ζχλδεζκν ηνπ κε ην ΔΤ. Μπνξεί λα ζηειερσζεί κε 

επαλαθαηάξηηζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη λα ζηεγαζζεί ζε δνκέο πνπ ζα 

θαηαξγεζνχλ ή ζα ζπγρσλεπζνχλ. Δάλ πηνζεηεζεί απφ ηε Πνιηηεία, ζα είλαη ν θνληηλφηεξνο 

ζηνλ πνιίηε ζεζκφο Τγείαο, ζα απνθνξηίζεη ηα Κέληξα Τγείαο ψζηε λα δψζνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζην ζεξαπεπηηθφ ζθέινο ηεο Πξσηνβάζκηαο Τγείαο θαη ζα ζπληνλίδεηαη κε 

ηηο πνιηηηθέο πγείαο πνπ ζα ζρεδηάδνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Απφ ηε κεξηά καο, πξνρσξήζακε ζε κηα πξψηε αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο καο, 

www.ddy.gr,  ψζηε λα κπνξνχκε λα ππνδερφκαζηε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο 

ησλ Μειψλ καο, αιιά θαη λα πξνβάινπκε ηε δξάζε ηνπο κε πην άκεζν ηξφπν. Έηζη 

ζήκεξα πηα, κέζα απφ ηελ εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε e-services ηνπ Γ‟ ΚΠ, φινη νη Γήκαξρνη 

θαη νη Δθπξφζσπνη ησλ Γήκσλ ζην Γ.Γ.Τ. έρνπλ έλα θσδηθφ κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ 

λα «αλεβάδνπλ» ζηελ ηζηνζειίδα καο δξάζεηο, πξνγξάκκαηα αιιά θαη γλψκεο ή εξσηήζεηο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Γήκν ηνπο. 

Δθηφο απφ ηηο θαηλνηφκεο απηέο δξάζεηο, ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο ζπλέρηζε θαη θαηά  
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ην 2009 ηε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηνπο δχν ζηξαηεγηθνχο ππιψλεο πνπ έρνπκε 

βαζίζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεηηθά κε ηε Πξφιεςε: ηνλ Ππιψλα ηεο Δλεκέξσζεο θαη ηνλ 

Ππιψλα ησλ Πξνγξακκάησλ Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο.  

 

Ο πξψηνο Ππιψλαο πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ ηελ επηζηεκνληθή ελεκέξσζε κέζα απφ ην 

εηήζην Παλειιήλην πλέδξηφ καο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα ηεο ΔΓΤ ή ηελ 

Αηγίδα καο ζε άιια έγθξηηα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. Δπίζεο ε επηζηεκνληθή ελεκέξσζε  

πεξηιακβάλεηαη, σο κέξνο, ζε πνιιά απφ ηα ηαηξηθά πξνγξάκκαηά καο. Δπηπιένλ φκσο 

θέηνο είρακε θαη παξνπζηάζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο, ην νπνίν σο 

έλαο θαηλνηφκνο ζεζκφο νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην ελδηαθέξνλ πνπ πξνζειθχεη ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, φπσο κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη κέζα απφ ηνλ Απνινγηζκφ 

απηφλ. Γηα δεχηεξε κάιηζηα ζπλερή ρξνληά πξνζθιεζήθακε θαη ζπκκεηείρακε ζην πλέδξην 

Τγηψλ Πφιεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, φπνπ θαη θαηαζέζακε αίηεζε έληαμήο 

καο ζην δίθηπν απηφ ηνπ Π.Ο.Τ. 

 

ηνλ ηνκέα ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερίδνπκε γηα 3ε ρξνληά ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Σειεταηξηθήο πνπ ήδε πινπνηείηαη ζε 17 Γήκνπο κέιε καο απφ φιε ηε 

ρψξα κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Vodafone θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Vidavo ελψ ην Ηαηξηθφ 

Αζελψλ πξνζθέξεη ηνπο εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο πνπ ζηεξίδνπλ ηα πεξηθεξεηαθά καο 

ηαηξεία. Δπίζεο ζεκεηψλνπκε ηε ζπκκεηνρή καο γηα 3ε ζπλερή ρξνληά, ζην Πξφγξακκα 

Δζεινληηθνχ Καζαξηζκνχ πεξηνρψλ απφ φιε ηε ρψξα, πνπ νξγάλσζε ην θαινθαίξη ε 

Μεζφγεηνο SOS, θαζψο θαη ζηε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πνπ αθνινχζεζε. 

Οινθιεξψζακε ηα ηδηαίηεξα θηιφδνμα πηινηηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο λέσλ 

εζεινληψλ ζηελ απνθπγή ηεο εμάξηεζεο απφ ην Γηαδίθηπν θαη ζε άιια ζέκαηα λεαληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο θαη ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη επειπηζηνχκε ζηελ αλαλέσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, αθνχ ππήξμαλ 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ. Δπαλαιάβακε 

επίζεο ηε κεγάιε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα ηελ Ζπαηίηηδα Β, απηή ηε ρξνληά ζηε 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζηε Γπηηθή Αηηηθή κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Ηαηξηθψλ ρνιψλ 

Παηξψλ θαη Αζήλαο. Σέινο, ηππνπνηήζακε ηα Πξνγξάκκαηα Πξφιεςεο Οζηενπφξσζεο 

θαη κπνξέζακε έηζη λα ηα εμαπιψζνπκε ζε Γήκνπο απφ φιε ηε ρψξα, φπνπ ππήξμε 

πξάγκαηη κεγάιν ελδηαθέξνλ. 

Αλαπηχμακε φκσο θαη λέεο ζπλεξγαζίεο θαηαξρήλ ζε πηινηηθφ ζηάδην ή θαη απιψο ζε 

επίπεδν αξρηθψλ ζπκθσληψλ, θαη ειπίδνπκε λα απνηειέζνπλ ηα λέα παξαγσγηθά 

«νρήκαηα» πνπ ζα πξνζηεζνχλ ζηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Τγείαο ζηα επφκελα ρξφληα. Ο αλαγλψζηεο ζα έρεη έηζη ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζεί γηα ηηο 

πξψηεο δξάζεηο καο ζην ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο αιιά θαη 

γεληθφηεξα ζηε παηδηαηξηθή πξφιεςε ζηελ πγεία. Δπίζεο, ζα δηαπηζηψζεη πξνγξάκκαηα 

εκβνιηαζκνχ θαη ζπκθσλίεο γηα Πξνγξάκκαηα Πξφιεςεο γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία. 

ηακαηνχκε εδψ ηνλ Απνινγηζκφ απηφλ, κε ηε πεπνίζεζε πσο έλαο απνινγηζκφο δελ 

νινθιεξψλεηαη πνηέ, δηφηη εκπεξηέρεη ήδε ηνπο ζπφξνπο ηεο θαηλνχξηαο αξρήο κέζα απφ 

ηε ζπλέρεηα ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ. Άιισζηε, ε λέα 

ρξνληά, ρξνληά Γεκνηηθψλ Δθινγψλ, ρξνληά αλαδηάξζξσζεο, ίζσο, ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζα καο θξαηήζεη ζίγνπξα ελεξγφ θαη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλδηακφξθσζεο κηαο ηνπηθήο πνιηηηθήο πγείαο. 

 

Με εγθάξδηνπο ραηξεηηζκνχο 

 

σηήξεο Παπαζππξφπνπινο 

Γηεπζπληήο 
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Γηώξγνο Παηνύιεο 

Πξφεδξνο Γ.., 

Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ 

 

 

ΜΕΛΗ  

         Διοικητικού υμβουλίου 
        

 

                                 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                                   

  

    

                                                       

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

      

                  

 

 

 

                              

 

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

                                    

  

                                                                                     

                                                      
                                              

 

                            

 Παλαγηώηεο Βιαζζάο  

 Αληηπξφεδξνο Γ..,  

 Αληηδήκαξρνο Γ.  Ν. Ησλίαο                                                                                                                  

               

  

 

Ησάλλεο Λαδόπνπινο 

Αληηπξφεδξνο Γ..,  

Αληηδήκαξρνο Γ. Υαιαλδξίνπ 

Υξίζηνο Γώγνο  

Γεληθφο Γξακκαηέαο Γ.. 

Πξφεδξνο Γ.. Γ. Βχξσλα 

Δπάγγεινο θξίλεο    
Δηδηθφο Γξακκαηέαο Γ..,  
Αληηδήκαξρνο Γ. Αξγπξνχπνιεο                                       

Παλαγηώηεο Καλέιινο  
Σακίαο Γ..,  

 Αληηδήκαξρνο Γ. Πεχθεο                                

Αγγειηθή Σξηαληαθύιινπ – Πηηίδε                                          
Αλαπιεξψηξηα Σακίαο Γ..,                                                  

Δθπξφζσπνο Γ. Κεθηζηάο 

 

Μηράιεο Γαβξάο 

Μέινο Γ..,  

Γεκνηηθφο χκβνπινο         

Γ. Αγ. Παξαζθεπήο       

Αξγπξώ Γηαλλάθε                                    
Μέινο Γ..,  
Αληηδήκαξρνο   Γ. Αγ. Αλαξγχξσλ 
           

                                              

 

Αλδξέαο Κνλδύιεο   
Μέινο Γ..,                              

Πξφεδξνο Γ.Π.. Γ. Αιίκνπ 
                                    
                                 

Φώηεο Υξπζηθόο  

Μέινο Γ..,   
Αληηπξφεδξνο Γ.. Γ. Μειηζζίσλ 
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Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας  &  Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Ο.Τ.Α.                                                

ΔΗΜΟΙ – ΜΕΛΗ,  ΔΗΜΑΡΦΟΙ 

1 
ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΣΣΗΚΖ   

Γηώξγνο Καπιάλεο 26 
ΑΤΛΧΝΑ ΔΤΒΟΗΑ            

Γεκήηξηνο Καηζνύιεο 51 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ                    

ηαύξνο Γεσξγόπνπινο 

2 
ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΣΣΗΚΖ  
Βαζίιεηνο Γηαλλαθόπνπινο 27 

ΑΥΔΛΧΟ ΚΑΡΓΗΣΑ  
Αζαλάζηνο Οηθνλόκνπ 52 

ΘΔΡΑΠΝΧΝ ΛΑΚΧΝΗΑ              
Ησάλλεο Ράιιεο 

3 
ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ ΑΣΣΗΚΖ 

Νηθόιανο αξάληεο 28 
ΒΑΡΓΟΤΗΑ ΦΧΚΗΓΟ  

Βαζίιεο Νηθνιέηνο 53 
ΘΗΝΑΛΗΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ                       

πύξνο Βάξειεο 

4 

ΑΓΗΟΗ ΘΔΟΓΧΡΟΗ 
ΚΟΡΗΝΘΗΑ                      

Γεώξγηνο νθηάο 29 
ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ                 

Βάηνο Εηάθαο 54 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΔ 
ΑΣΣΗΚΖ                            

Δπζύκηνο Οηθνλόκνπ 

5 
ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 

ππξίδσλ Σξηβύδαο  30 
ΒΡΑΥΝΑΗΨΚΑ ΑΥΑΨΑ 
Βαζίιεηνο Σνγαληδήο  55 

ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΑΗΣ/ΝΗΑ                                

Ησάλλεο Αλαγλσζηόπνπινο 

6 
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΣΣΗΚΖ  

Νηθόιανο Λαδαξόπνπινο 31 
ΒΡΗΛΖΗΑ ΑΣΣΗΚΖ            
Κσλ/λνο Ησαλλίδεο 56 

ΗΧΛΚΟ ΜΑΓΝΖΗΑ                           
Παξίζεο Μνπηζηλάο 

7 
ΑΗΓΑΛΔΧ ΑΣΣΗΚΖ             

Γεκήηξεο Καινγεξόπνπινο 32 
ΒΤΡΧΝΑ ΑΣΣΗΚΖ         
Νηθόιανο Υαξδαιηάο 57 

ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ                          
Κσλ/λνο ηκηηζήο 

8 
ΑΗΠΔΗΑ ΜΔΖΝΗΑ       

Νηθόιανο Αλαζηαζόπνπινο  33 
ΓΑΛΑΣI ΑΣΣΗΚΖ              
Κπξηάθνο Σζίξνο 58 

ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΑΣΣΗΚΖ                     
πύξνο Σδόθαο 

9 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ ΖΜΑΘΗΑ 
Υαξάιακπνο Γθηόλνγινπ  34 

ΓΑΣΟΤΝΖ ΖΛΔΗΑ                         
Αιέμηνο Καζηξηλόο 59 

ΚΑΛΛΟΝΖ ΛΔΒΟΤ                       
Γεκήηξηνο Φαλαξαδέιεο 

10 
ΑΛΗΒΔΡΗ ΔΤΒΟΗΑ              
Καηεξίλα Καξάπα 35 

ΓΑΤΓΟ ΥΑΝΗΧΝ                
ηξαηήο Λακπάθεο 60 

ΚΑΜΑΣΔΡΟ ΑΣΣΗΚΖ                       
Νηθήηαο Κακαξηλόπνπινο 

11 
ΑΛΗΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                 

Αζαλάζηνο Οξθαλόο 36 
ΓΛΤΦΑΓΑ ΑΣΣΗΚΖ                                            

Ησάλλεο Θενδσξόπνπινο 61 
ΚΑΜΔΗΡΟ ΡΟΓΟΤ            
Γεκήηξηνο Κξεηηθόο 

12 
ΑΛΤΕΗΑ ΑΗΣ/ΝΗΑ                  

Γεκήηξεο Σξηπνηζέξεο 37 
ΓΡΔΒΔΝΑ ΓΡΔΒΔΝΧΝ                                           

Γεώξγηνο Ννύηζνο 62 
ΚΑΡΠΑΘΟ ΓΧΓ/ΟΤ                    

Μηραήι Ησαλλίδεο 

13 
ΑΛΤΚΔ ΕΑΚΤΝΘΟΤ           
Αληώλεο Γθνύζθνο 38 

ΓΑΦΝΖ ΑΣΣΗΚΖ                             
Μηραήι  ηαπξηαλνπδάθεο 63 

ΚΑΡΠΔΝΖΗ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ         
Βαζίιεο Καξακπάο 

14 
ΑΜΑΡΟΤΗΟ ΑΣΣΗΚΖ            
Γεώξγηνο Παηνύιεο 39 

ΓΑΦΝΟΤΗΧΝ ΦΘΗΧΣΗΓΑ                
Αλέζηεο Μαπξνεηδήο 64 

ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΗΔΡΗΑ                    
άββαο Υηνλίδεο 

15 
ΑΜΠΔΛΧΝΑ ΛΑΡΗΑ  

Αζαλάζηνο Υξπζνβέξγεο 40 
ΓΖΜΖΣΑΝΑ ΑΡΚΑΓΗΑ 

Αλαζηάζηνο Βιάρνο 65 
ΚΑΣΧ ΟΛΤΜΠΟ ΛΑΡΗΑ     
Νηθόιανο Βαιζακόπνπινο 

16 
ΑΜΦΗΑ ΦΧΚΗΓΑ           

Αζεκάθεο Αζεκαθόπνπινο 41 
ΓΟΨΡΑΝΖ ΚΗΛΚΗ                            

Γεώξγηνο Καιπαθίδεο 66 
ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ            

σηήξεο Μηθάιεθ 

17 
ΑΝΑΒΤΟ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ 

άββαο Γθέξαιεο 42 
ΓΡΤΜΑΛΗΑ ΝΑΞΟΤ                            

Ησάλλεο Μπαξδάλεο 67 
ΚΖΦΗΗΑ ΑΣΣΗΚΖ                

Νηθόιανο Υησηάθεο 

18 
ΑΝΘΔΜΗΧΝ ΖΜΑΘΗΑ       

Γεκήηξηνο ηδεξόπνπινο 43 
ΓΤΜΖ ΑΥΑΨΑ       

ΓΚΟΣΟΤΛΗΑ ΓΗΟΝΤΗΟ 68 
ΚΟΝΣΟΒΑΕΑΗΝΖ ΑΡΚΑΓΗΑ                     

Ζιίαο Απνζθίηεο  

19 
ΑΝΟΗΞΖ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ     
Ησάλλεο Νηθεηόπνπινο 44 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΣΣΗΚΖ                   
Υξήζηνο Κνξηδίδεο 69 

ΚΟΡΗΝΘΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ     
Αιέμαλδξνο Πλεπκαηηθόο 

20 
ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ                  

Υξήζηνο Παππνύο 45 
ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ ΛΔΒΟΤ            

Μηράιεο Πνιππαζέιεο 70 

ΚΟΡΜΗΣΑ ΔΡΡΧΝ         
Αιέμαλδξνο 

Kαξακπνγηνύθαο 

21 
ΑΝΧ ΠΧΓΧΝΗ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

Ησάλλεο Νηόληεο  46 
ΔΤΡΤΜΔΝΧΝ ΛΑΡΗΑ                    

Γεκήηξηνο Σζηηζέο 71 
ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ ΠΔΗΡΑΗΑ        

ηαύξνο Καζηκάηεο 

22 
ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ ΑΣΣΗΚΖ 
Γεκήηξηνο Δπζηαζηάδεο        47 

ΔΤΡΧΠΟ ΚΗΛΚΗ                        
Δπζύκηνο Κνπξηδαλίδεο 72 

ΚΡΟΚΔΔ ΦΧΚΗΓΟ         
Γεκήηξηνο Νηαιηάλεο  

23 
ΑΡΚΑΓΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟΤ         
ηπιηαλόο Μπνδίθεο 48 

ΕΑΚΤΝΘΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 
Γηνλύζηνο Αθηύπεο  73 

ΚΡΤΑ ΒΡΤΖ ΠΔΛΛΑ          
Γεώξγηνο Ναπξνδίδεο 

24 
ΑΡΚΑΓΗ ΡΔΘΤΜΝΟΤ       

Δκκαλνπήι Μαλσιαθάθεο 49 
ΕΧΓΡΑΦΟΤ ΑΣΣΗΚΖ                        

Ησάλλεο Καδάθνο 74 
ΚΡΤΟΝΔΡΗ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ                          

Ησάλλεο Καιαθαηέιεο 

25 
ΑΡΣΔΜΗΓΑ ΜΑΓΝΖΗΑ 
Γεκήηξηνο Αιεμόπνπινο   50 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΑΣΣΗΚΖ                       
Ησάλλεο Αλαγλώζηνπ 75 

ΚΡΧΠΗΑ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ 
Θεόδσξνο Αζαλαζόπνπινο 



76 
ΚΤΡΡΟΤ ΠΔΛΛΑ      

Θενθύιαθηνο Ησαλλίδεο 101 
ΝΔΣΟΡΟ ΜΔΖΝΗΑ             
Αλαζηάζηνο Σζνξώλεο 126 

ΚΑΛΑ ΛΑΚΧΝΗΑ                
Ησάλλεο Γξππηώηεο 

77 
ΛΑΓΑΝΑ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 
Γηνλύζηνο Κνκησηήο 102 

ΝΗΑΣΑ ΛΑΚΧΝΗΑ                        
Γεώξγηνο Νηόβνινο 127 

ΠΑΣΑ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ          
Αζαλάζηνο Σνύληαο 

78 
ΛΑΓΚΑΓΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ         

Δπζηάζηνο Κνύιεο 103 
ΝΗΤΡΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ                
Νίθνο Καξαθσλζηαληίλνο 128 

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ ΞΑΝΘΖ    
Γεώξγηνο Καξαζαθαιίδεο 

79 
ΛΑΜΠΔΗΑ ΖΛΔΗΑ               

Παλαγηώηεο Παπαδαθείξεο 104 
ΞΑΝΘΖ  ΞΑΝΘΖ                                          

Μηράιεο ηπιηαλίδεο 129 
ΣΖΛΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
Αλαζηάζηνο Αιηθέξεο 

80 
ΛΑΗΧΝΟ ΖΛΔΗΑ        

Βαζίιεηνο Παπαληώλεο  105 
ΠΑΛΑΗΟ ΦΑΛΖΡΟ ΑΣΣΗΚΖ                          

Γηνλύζεο Υαηδεδάθεο 130 
ΣΖΝΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ                    

ίκνο Οξθαλόο 

81 
ΛΔΤΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ                
Γηάλλεο Γξαθάθεο 106 

ΠΑΛΗΚΖ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ                        
Νόπε Αιεμαλδξνπνύινπ 131 

 ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΡΗΚΑΛΧΝ                         
Μηραήι Σακήινο 

82 
ΛΤΚΟΒΡΤΖ ΑΣΣΗΚΖ      
Γεκήηξηνο Φσθηαλόο 107 

ΠΑΛΛΖΝΖ ΑΣΣΗΚΖ                                         
ππξίδσλ Κσλζηαληάο 132 

ΣΤΥΔΡΟ ΔΒΡΟΤ                  
Γεώξγηνο Γεκνύηζεο 

83 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ ΖΜΑΘΗΑ 

Ησάλλεο Γάιιαο 108 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΔ/ΚΖ                

Ηγλάηηνο Κατηεδίδεο 133 
ΤΓΡΑ ΠΔΗΡΑΗΑ                                    

Κσλ/λνο Αλαζηόπνπινο 

84 
ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ ΦΘΗΧΣΗΓΑ 

Κσλ/λνο Κξεηηθόο 109 
ΠΑΞΟΗ ΚΔΡΚΤΡΑ                 

πύξνο Μπόγδαλνο 134 
ΤΓΡΟΤΑ ΑΝΓΡΟΤ                     

Κπξηάθνο Θσκάο 

85 
ΜΑΡΓΑΡΗΣΗ ΘΔΠΡΧΣΗΑ        

Ησάλλεο Λώινο 110 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΗΣ/ΝΗΑ                    
Βαζίιεο Καπέξδαο 135 

ΤΜΖΣΣΟ ΑΣΣΗΚΖ                        
Υξήζηνο Ενύπαο 

86 
ΜΔΓΑΝΖΗ ΛΔΤΚΑΓΑ        
Δπζηάζηνο Εαβηηζάλνο 111 

ΠΔΗΡΑΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ                                     
Παλαγηώηεο Φαζνύιαο 136 

ΦΗΛΗΑΣΔ ΘΔΠΡΧΣΗΑ    
Μελάο Νηνπκάδηνο 

87 
ΜΔΛΗΚΖ ΖΜΑΘΗΑ                   
Κσλ/λνο Καξέιεο 112 

ΠΔΡΑΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ                        
Ησάλλεο Γιύθαο 137 

ΦΗΛΗΠΠΧΝ ΚΑΒΑΛΑ                   
Λάδαξνο Σζαηαικπαζίδεο 

88 
ΜΔΛΗΗΑ ΑΣΣΗΚΖ         

Δκκαλνπήι Γξαθάθνο 113 
ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ ΑΣΣΗΚΖ                              

ηέθαλνο Βιάρνο 138 
ΦΗΛΟΘΔΖ ΑΣΣΗΚΖ        

Θεόθξαζηνο Οηθνλνκίδεο 

89 
ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΑΣΣΗΚΖ              

Γεκήηξηνο Σδίηδηθαο 114 
ΠΔΤΚΖ ΑΣΣΗΚΖ                          

Ησάλλεο Θενδσξαθόπνπινο 139 
ΥΑΨΓΑΡΗ ΑΣΣΗΚΖ                            

Γεκήηξηνο Μαξαβέιηαο 

90 
ΜΖΛΔΧΝ ΜΑΓΝΖΗΑ           

Απόζηνινο Αξέζαο  115 
ΠΖΝΔΗΑ ΖΛΔΗΑ                                

Βαζίιεο Παπαδόπνπινο 140 
ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΣΣΗΚΖ                  

Γξεγόξηνο Εαθεηξόπνπινο 

91 
ΜΟΒΡΖ ΑΥΑΨΑ                       

Αλδξέαο Παλαγησηόπνπινο 116 
ΠΛΑΣΤ ΖΜΑΘΗΑ                      

Φώηηνο Γεκεηξηάδεο 141 
ΥΑΛΚΔΗΑ ΑΗΣ/ΝΗΑ                               

Νηθόιανο ηακπνπιόπνπινο 

92 
ΜΤΚΟΝΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ                               
Αζαλάζηνο Κνπζαζαλάο 117 

ΠΛΧΜΑΡΗ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
Γεκήηξηνο Βαξβαγηάλλεο  142 

ΥΑΛΚΗΓΑ ΔΤΒΟΗΑ              
Αζαλάζηνο Εεκπίιεο 

93 
ΝΑΤΠΑΚΣΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ                

Αζαλάζηνο Παπαζαλάζεο 118 

ΠΟΡΟ ΠΔΗΡΑΗΑ                          
Αλδξέαο - Γεκήηξηνο 

ηξαηεγόο 143 
ΥΑΝΗΑ ΚΡΖΣΖ                            

Κπξηάθνο Βηξβηδάθεο 

94 
ΝΔΑ ΑΡΣΑΚΖ ΔΤΒΟΗΑ              
Αλαζηάζηνο Πξαηζόιεο 119 

ΠΟΣΑΜΗΑ ΛΑΡΗΑ         
Αζαλάζηνο Μίζηνο  144 

ΥΟΛΑΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ        
Γεκήηξηνο Νηθνιάνπ 

95 
ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ ΑΣΣΗΚΖ                         

Ησάλλεο Υαξαιάκπνπο 120 
ΠΡΔΒΔΕΑ                                          

Μηιηηάδεο - Ζιίαο Κιάπαο 145 
ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΘΔ/ΚΖ                    

Μηραήι Γεξάλεο 

96 
NΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ                   
Μαλώιεο ηακαηάθεο 121 

ΠΤΛΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ                  
Κσλ/λνο Κνπθνγάδνο 146 

    ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ ΚΑΒΑΛΑ       
άββαο Μηραειίδεο 

97 
 ΝΔΑ ΜΑΚΡΖ ΑΣΣΗΚΖ                        

Ηνξδάλεο Λνπίδνο 122 
ΡΗΟ ΑΥΑΨΑ                           

Υξήζηνο Ληαθόπνπινο 147 
ΦΤΥΗΚΟ ΑΣΣΗΚΖ                              
Δηξήλε Καηζαξνύ 

98 
ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ                     

ηαύξνο Κνληόο 123 
ΔΡΡΔ                                  

Ησάλλεο Βιάρνο 148 
ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ           

Νηθόιανο Μπάηνο 

99 
ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΑΣΣΗΚΖ                        

Γεώξγηνο Απνζηνιάθεο 124 
ΖΣΔΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ                         

Νίθνο Κνπξνππάθεο 
  

100 
ΝΔΟ ΗΓΖΡΟΥΧΡΗ ΡΟΓΟΠΖ                  

Κσλ/λνο Βαξβάηνο 125 
ΗΚΤΧΝΗΧΝ ΚΟΡΗΝΘΗΑ        
Άγγεινο Σζνπινύθαο    
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Προσωπικό Δ.Δ.Τ. στους Δήμους – μέλη 
Δδψ θαη ηξία ρξφληα (2006-έσο θαη ζήκεξα)ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. θαηάθεξε λα παξάζρεη εξγαζηαθή εκπεηξία  ζε 300 άηνκα ειηθίαο 22-

40 εηψλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο  stage ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Σα άηνκα απηά απαζρνιήζεθαλ 

ζηνπο Γήκνπο – Μέιε καο, αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπο θαη πξνζθέξνληαο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη δχν αλαιπηηθνί πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο 

αλαθέξνληαη νη εηδηθφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ  απαζρνινχληαλ ζηνλ θάζε Γήκν ρσξηζηά, νη 

νπνίνη πξνζειήθζεζαλ  ην 2008 θαη ζπλέρηζαλ ην πξφγξακκα θαηά ην 2009. 

ΓΖΜΟΗ ΑΣΣΗΚΖ 

A/A 
ΓΖΜΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ 

1 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ / 1 ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 

2 ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

3 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ  ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

4 ΑΗΓΑΛΔΧ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ / 1 ΔΠΟΠΣΖ ΤΓΔΗΑ 

5 ΑΛΗΜΟΤ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

6 ΑΝΑΒΤΟ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

7 ΒΡΗΛΖΗΑ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ  ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

8 ΒΤΡΧΝΑ 3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ  ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ/1ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΟ/1 ΦΤΥΟΛΟΓΟ 

9 ΓΑΛΑΣΗ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

10 ΓΛΤΦΑΓΑ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

11 ΓΑΦΝΖ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ / 1 ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΟ 

12 ΕΧΓΡΑΦΟΤ 6 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ  

13 ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 1 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ / 1 ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 

14 ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΔ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

15 ΚΑΜΑΣΔΡΟ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

16 ΚΖΦΗΗΑ 1 ΦΤΥΟΛΟΓΟ 

17 ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 1 ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΟ 

18 ΚΡΤΟΝΔΡΗ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

19 ΚΡΧΠΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

20 ΜΑΡΟΤΗ 16 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

21 ΜΔΛΗΗΑ 1 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ  

22 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

23 Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

24 Ν.ΗΧΝΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ / 1 ΦΤΥΟΛΟΓΟ 

25 Ν. ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

26 Ν. ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 1 ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΟ 

27 Π. ΦΑΛΖΡΟ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

28 ΠΑΛΛΖΝΖ 1 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ 

29 ΠΔΗΡΑΗΑ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

30 ΠΔΡΑΜΑ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

31 ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 5 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

32 ΠΔΤΚΖ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ / 1 ΝΟΖΛΔΤΣΖ 

33 ΠΑΣΧΝ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ / 1 ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΟ 

34 ΤΜΖΣΣΟΤ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ / 1 ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 

35 ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ 8 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

36 ΥΑΛΑΝΓΡΗ  2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

37 ΥΟΛΑΡΓΟΤ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ  ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ / 1 ΝΟΖΛΔΤΣΖ 

38 ΦΤΥΗΚΟΤ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

  ΤΝΟΛΟ 95 ΑΣΟΜΑ 



 
ΓΖΜΟΗ  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

Α/Α ΓΖΜΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ 

1 ΑΓΗΟΗ ΘΔΟΓΧΡΟΗ ΚΟΡΗΝΘΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

2 ΑΛΤΕΗΑ ΑΗΣΧΛ/ΝΗΑ 1 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

3 ΑΛΤΚΧΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

4 ΑΝΧ ΠΧΓΧΝΗ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

5 ΑΝΘΔΜΗΧΝ ΖΜΑΘΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

6 ΑΡΚΑΓΗΟΤ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

7 ΑΡΚΑΓΗΧΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

8 ΑΤΛΧΝΟ ΔΤΒΟΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

9 ΑΥΔΛΧΟΤ ΚΑΡΓΗΣΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

10 ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ  1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

11 ΓΑΣΟΤΝΖ ΖΛΔΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

12 ΓΡΔΒΔΝΧΝ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

13 ΓΑΦΝΟΤΗΧΝ ΦΘΗΧΣΗΓΟ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

14 ΓΖΜΖΣΑΝΑ ΑΡΚΑΓΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

15 ΓΟΗΡΑΝΖ ΚΗΛΚΗ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

16 ΓΡΤΜΑΛΗΑ ΝΑΞΟΤ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

17 ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ ΛΔΒΟΤ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

18 ΔΤΡΧΠΟΤ ΚΗΛΚΗ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

19 ΘΔΡΑΠΝΧΝ ΛΑΚΧΝΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

20 ΘΗΝΑΛΗΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

21 ΗΔΡΑ ΠΟΛΔΧ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

22 ΗΧΛΚΟΤ ΜΑΓΝΖΗΑ 1 ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 

23 ΚΑΒΑΛΑ  1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

24 ΚΑΜΔΗΡΟΤ ΡΟΓΟΤ 1 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ 

25 ΚΑΛΛΟΝΖ ΛΔΒΟΤ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

26 ΚΑΡΠΔΝΖΗ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

27 ΚΑΡΠΑΘΟ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

28 ΚΑΣΔΡΗΝΖ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

29 ΚΔΡΚΤΡΑΗΧΝ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

30 ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

31 ΚΟΡΜΗΣΑ ΔΡΡΧΝ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

32 ΚΡΤΑ ΒΡΤΖ ΠΔΛΛΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

33 ΚΤΡΡΟΤ ΠΔΛΛΑ 1 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

34 ΛΑΓΚΑΓΗΧΝ ΑΡΚΑΓΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

35 ΛΑΜΠΔΗΑ ΖΛΔΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

36 ΛΑΗΧΝΟ ΖΛΔΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

37 ΛΔΤΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

38 ΜΑΡΓΑΡΗΣΗΟΤ ΘΔΠΡΧΣΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

39 ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ ΖΜΑΘΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

40 ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ ΦΘΗΧΣΗΓΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

41 ΜΔΓΑΝΖΗ ΛΔΤΚΑΓΑ 1 ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ 

42 ΜΔΛΗΚΖ ΖΜΑΘΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

43 ΜΟΒΡΖ ΑΥΑΗΑ 2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

44 ΜΤΚΟΝΟ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 



 

45 ΝΑΤΠΑΚΣΟ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

46 Ν. ΑΡΣΑΚΖ ΔΤΒΟΗΑ 1 ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΡΗΑ 

47 Ν.ΚΤΓΧΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

48 Ν.ΗΓΖΡΟΥΧΡΗΟΤ ΡΟΓΟΠΖ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

49 ΝΔΣΟΡΟ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

50 ΝΗΑΣΑ ΛΑΚΧΝΗΑ 1ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

51 ΝΗΤΡΟ  1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

52 ΞΑΝΘΖ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

53 ΠΑΛΗΚΖ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

54 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΗΣ/ΝΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

55 ΠΛΑΣΔΧ ΖΜΑΘΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

56 ΠΟΡΟΤ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

57 ΠΡΔΒΔΕΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

58 ΠΤΛΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

59 ΡΗΟ ΑΥΑΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

60 ΔΡΡΧΝ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

61 ΖΣΔΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

62 ΚΑΛΑ ΛΑΚΧΝΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

63 ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ ΞΑΝΘΖ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

64 ΣΑΜΤΝΔΧΝ ΔΤΒΟΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

65 ΣΖΛΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΧΝ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

66 ΣΖΝΟ 1ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

67 ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

68 ΣΤΥΔΡΟ ΔΒΡΟΤ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

69 ΤΓΡΑ 1ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

70 ΤΓΡΟΤΑ ΑΝΓΡΟΤ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

71 ΦΗΛΗΠΠΧΝ ΚΑΒΑΛΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

72 ΥΑΛΚΔΗΑ ΑΗΣ/ΝΗΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

73 ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

74 ΥΑΝΗΧΝ 1 ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΤΓΔΗΑ 

75 ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

76 ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ 1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

ΤΝΟΛΟ 78 ΑΣΟΜΑ 
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Δικτυακή Πύλη 
www.ddy.gr 

 

Ζ Πχιε ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. 

(www.ddy.gr ) ιεηηνπξγεί γηα 3ε ζπλερή ρξνληά κε θχξην ζηφρν ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ Γήκσλ – κειψλ, ησλ ηαηξψλ θαη ησλ άιισλ 

επηζηεκφλσλ πγείαο αιιά θαη ησλ απιψλ πνιηηψλ. Πάγηνο ζθνπφο ηνπ Γηθηπαθνχ Σφπνπ 

είλαη λα πξνζειθχζεη Γήκνπο θαη άιινπο θνξείο ζε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία κε ην 

Γίθηπν. 

  

Σν Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. κε ζθνπφ  ηελ θαιχηεξε 

επηθνηλσλία κε ηνπο Γήκνπο κέιε ηνπ, δηακέζσ ηνπ Γηθηπαθνχ ηφπνπ (site), ππέβαιιε 

πξφηαζε πνπ εγθξίζεθε απφ ην πξφγξακκα  ηεο "Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο", κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζή ηνπ ζε Γηθηπαθή πύιε.  

 

Με ηε δεκηνπξγία ηεο δηθηπαθήο πχιεο βειηηψλεηαη ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζην 

Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη ζηα κέιε ηνπ, επηηαρχλνληαο, φρη κφλν ηελ ελεκέξσζε, 

αιιά θαη δεκηνπξγψληαο blogs θαη ππεξεζίεο wiki γηα ηελ on line αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

δεδνκέλσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηελ ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ Γήκσλ κειψλ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα εχθνιε θαη απνθεληξσκέλε 

επηθνηλσλία. Απνηειεί αθφκε ηελ θεληξηθή γλσζηαθή βάζε, γηα ην ζχλνιν ησλ 

νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη ησλ 

κειψλ ηνπ, δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ζηα κέιε λα απνηππψλνπλ, λα επεμεξγάδνληαη 

θαη λα βειηηψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο δηεξγαζίεο.  

 

Ζ αλαβάζκηζε ηνπ site απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ, ιφγσ ηεο εχθνιεο 

πξφζβαζεο ζε απηή, αιιά θπξίσο ζηα πην δξαζηήξηα κέιε, κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζε 

ζέκαηα πιεξνθφξεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Απηή 

ηε ζηηγκή ηα εγγεγξακκέλα καο κέιε θηάλνπλ ηνπο 300 θαη νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη 

θαζεκεξηλά. 

 

Οη δήκνη κέιε καο έρνπλ ήδε πιήξε παξνρή δπλαηφηεηαο αλάξηεζεο ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ηεο Νέαο Ηζηνζειίδαο www.ddy.gr ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. 

 

Γηα λα κπνξεί ν Γήκαξρνο ή/θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ λα ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο 

ππεξεζίεο ηεο Ηζηνζειίδαο καο, ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγεί ην φλνκα ρξήζηε (username)  

θαη ην θσδηθφ πξφζβαζεο (password) πνπ ηνπ έρεη ήδε απνζηαιεί απφ ην Γ.Γ.Τ.. Απφ 

ηελ ζηηγκή απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο αιιά θπξίσο λα αλαξηά άκεζα ζηελ ηζηνζειίδα καο άξζξα 

επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, πγείαο, θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, πεξηβάιινληνο θαζψο 

επίζεο θαη φια ηα Νέα θαη ηηο Δθδειψζεηο πνπ αθνξνχλ πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ ηνπ. 

 

Πσο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηελ ππεξεζία πξνο όθεινο ηνπ Γήκνπ 

ζαο; 

 

Ζ αλάξηεζε άξζξσλ ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Γ.Τ. γίλεηαη από ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ 

εθπξόζσπό ηνπ  κέζσ κηαο απιήο δηαδηθαζίαο. Μφιηο θάλεη εγγξαθή (log in) ζχκθσλα  
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κε ηα αλσηέξσ, επηιέγεη ην πεδίν «Νέα» θαη ζηελ ζπλέρεηα ζην πεδίν «Απνζηνιή Νέσλ», 

επηιέγεη ηελ εληνιή  «submit news». Μφιηο επηιέμεη «submit news», αλνίγεη κηα εηδηθή 

ειεθηξνληθή ζειίδα κέζα ζηελ νπνία κπνξεί πιένλ λα επηζπλάςεη ην θείκελν πνπ 

επηζπκεί. Μφιηο ηειεηψζεη, παηάεη «save». 

 

Γηα νπνηνδήπνηε ηερληθφ ή άιιν πξφβιεκα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

Site ηνπ Γ.Γ.Τ. θ. Μηράιε Αλαζηαζίνπ (Σει: 210-8067888, Fax: 210-8067155, e-mail: 

manastasiou@ddy.gr) θάζε κέξα 9πκ έσο 4κκ. 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ αλαβάζκηζε ηνπ Γηθηπαθνχ Σφπνπ ζε Πχιε ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. δεκηνπξγήζεθε θαη ζπληεξείηαη κε ηελ επγεληθή ζπλεξγαζία ηεο εηαηξίαο  

. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά γηα ηελ βνήζεηά ηνπο, 

ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο θ. Θενδόζην Πακπξή θαη θ. Κσλζηαληίλν άπθα, Customer 

Service Representatives. 
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ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

Παρουσιάσεις Δράσεων Δ.Δ.Τ.… 

…στην Ιωλκό Μαγνησίας 
 

ηηο 20 Ηνπλίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ 

Ησιθνχ, Ζκεξίδα γηα ηελ Οζηενπφξσζε, 

ζηελ νπνία ν Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ 

Γηθηχνπ Τγείαο θαη Γήκαξρνο 

Ακαξνπζίνπ, θ. Γηώξγνο Παηνύιεο, 

παξνπζίαζε ηηο δξάζεηο ηνπ Γηθηχνπ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξναγσγήο 

ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. ηελ εθδήισζε 

παξεπξέζεζαλ εθπξφζσπνη ηνπ 

πνιηηηθνχ θφζκνπ, ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, 

ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη 

Γεκφηεο.  

 

Υαηξεηηζκφ απεχζπλαλ ν Α‟ 

Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο, θ. Γ.  νύξιαο, ν Ννκάξρεο Μαγλεζίαο, θ. Α. Παπαηόιηαο, ν 

Γήκαξρνο Ησιθνχ, θ. Π. Μνπηζηλάο θαη ην κέινο Γ.. ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ 

Μαγλεζίαο, θ. Κ. Μαηζηώιεο.  

 

 

Ο θ. Γ. Παηνύιεο παξνπζίαζε ην πιήζνο 

ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη ην 

Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. απφ ην 2003 πνπ 

ηδξχζεθε κέρξη ζήκεξα, πνπ πιένλ αξηζκεί 

150 Γήκνπο κέιε. 

 

ρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ν θ. Παηνύιεο 

αλαθέξζεθε ζηελ ζπλέλσζε ησλ 

δπλάκεσλ  ησλ Γήκσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξφιεςεο, ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο ελφο 

εληαίνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο, ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ δηεθδίθεζε 

θξαηηθψλ θαη Δπξσπατθψλ πφξσλ. 

 

Δηδηθφηεξα, ηφληζε φηη «ζθνπφο  είλαη ε παξνρή ζηνπο δεκφηεο θαη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ 

Γήκσλ-κειψλ ησλ  απαξαίηεησλ  επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ππεξεζηψλ πξφιεςεο γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπο». 

ηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ηηο δξάζεηο ηνπ Γηθηχνπ πνπ αθνξνχλ πξνγξάκκαηα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο. 

 

 

 

Από αριςτερά ο Δήμαρτος Ιωλκού, κ. Π. Μοσηζινάς, ο 

Πρόεδρος ηοσ Δ.Δ.Υ. & Δήμαρτος Αμαροσζίοσ, κ. Γ. 

Παηούλης και ο Υπεύθσνος ηοσ Δημοηικού Πολσϊαηρείοσ 

Αμαροσζίοσ, κ.  Α. Παρηζινέβελος. 

Ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου και Πρόεδροσ του Διαδθμοτικοφ Δικτφου 

Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Γιϊργοσ Πατοφλθσ με τον Α’ 

Αντιπρόεδρο τθσ Βουλισ Γ. οφρλα και τον Νομάρχθ Μαγνθςίασ Α. 

Παπατόλια ( δεξιά ), κακϊσ και με τον Πρόεδρο του Ιατρικοφ 

υλλόγου Ν. Μαγνθςίασ Λ. Μαυρογιάννθ και τον Διμαρχο Ιωλκοφ Π. 

Μουτςινά ( αριςτερά ), ςτθν θμερίδα παρουςίαςθσ του  

Διαδθμοτικοφ Δικτφου ςτο Διμο Ιωλκοφ. 
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Ο κ. Π. Μουτςινάσ, 

Διμαρχοσ Ιωλκοφ. 

Ο κ. Ιωάννθσ Γρυπιϊτθσ, 

Διμαρχοσ κάλασ. 

 

…στη κάλα Λακωνίας 
 

Με επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

παξνπζίαζε ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Τγείαο ζηηο 4 Ηνπιίνπ 2009 ζηε θάια 

Λαθσλίαο, ζηνλ Άτ - Γηαλλάθε Σξηλήζσλ. Ο 

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. 

θαη Αληηδήκαξρνο Νέαο Ησλίαο, θ. 

Παλαγηώηεο Βιαζζάο, παξνπζίαζε ηηο 

δξάζεηο ηνπ Γ.Γ.Τ. ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο πξνάζπηζεο ηεο πγείαο 

ησλ πνιηηψλ. 

 

 

 

Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν 

Βνπιεπηήο Λαθσλίαο θ. Γξεγόξεο Απνζηνιάθνο ν 

Γήκαξρνο θάιαο θ. Ησάλλεο Γξππηώηεο, δεκνηηθνί θαη 

ηνπηθνί παξάγνληεο, εθπξφζσπνη θνξέσλ θαη ζπιιφγσλ 

θαη πιήζνο θφζκνπ. 

 

Ο θ. Παλαγηώηεο Βιαζζάο ζηελ νκηιία ηνπ, ηφληζε ην 

ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ Γηθηχνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο δεκηνπξγίαο ηνπ, παξνπζηάδνληαο 

ηηο δξάζεηο ηνπ Γηθηχνπ πνπ αθνξνχλ ζε Δπηζηεκνληθέο 

Ζκεξίδεο, Δθζηξαηείεο Δλεκέξσζεο, θαζψο θαη ζε 

Πξνγξάκκαηα, πνπ πινπνηνχληαη ζηνπο Γήκνπο – κέιε 

ηνπ ζε φιε ηελ Διιάδα. Σν Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο 

αξηζκεί ζήκεξα 150 Γήκνπο κέιε. 

 

Δπραξηζηνχκε ζεξκά ηνπο Γεκάξρνπο ησλ 

δχν πφιεσλ γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ 

έδσζαλ ζην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο λα 

παξνπζηάζεη ηηο δξάζεηο ηνπ ζηα φξηα ηεο 

επξχηεξεο γεσγξαθηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο. 

ηηο δχν εθδειψζεηο παξεπξέζεζαλ 

Γήκαξρνη, εθπξφζσπνη ηεο πνιηηείαο θαη 

επηζηεκνληθνί θνξείο απφ ηελ πεξηθέξεηα, 

θαζψο επίζεο θαη πνιιά ηνπηθά ΜΜΔ. 

Δπραξηζηνχκε ηνπο Γεκάξρνπο ησλ δχν 

πφιεσλ θ. Πάξε Μνπηζηλά, Γήκαξρν 

Ησιθνχ θαη θ. Ησάλλε Γξππηώηε, Γήκαξρν θάιαο.   

 

 

 

 

τιγμιότυπο από τθν εκδιλωςθ παρουςίαςθσ του Δ.Δ.Τ. ςτθ 

κάλα Λακωνίασ. Δεξιά ο Διμαρχοσ κάλασ, κ. Ιωάννθσ 

Γρυπιϊτθσ. 

Ο Αντιπρόεδροσ του Δ.Δ.Τ. και 

Αντιδιμαρχοσ Νζασ Ιωνίασ, κ. 

Παναγιϊτθσ Βλαςςάσ ςτο Βιμα. 
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…στην Κύπρο 

Ζ δξάζε ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. 

παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Κύπξν, ζε εκεξίδα 

ζην Γήκν Λαθαηάκηαο, ζηηο 4 Ηνπιίνπ 2009, κε ζηφρν ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γηθηχνπ ζηελ θππξηαθή 

θνηλσλία. Σελ εκεξίδα δηνξγάλσζαλ ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν 

Τγείαο θαη ε Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Λάξλαθαο κε ηε ζηήξημε 

ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ θαη ηνπ Γήκνπ Λεκεζνχ, ηνπ νπνίνπ 

ν Γήκαξρνο θ. Αλδξέαο  Υξίζηνπ είλαη Πξφεδξνο ηεο 

Έλσζεο Γήκσλ ηεο Κχπξνπ. 

Ζ εκεξίδα θηινμελήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζην Ακθηζέαηξν 

«Πεχθηνο Γεσξγηάδεο», γηα 

ζπκβνιηθνχο ιφγνπο θαζψο ζην 

Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγεί ην 

λεντδξπζέλ ηκήκα Ννζειεπηηθήο, 

κε έληνλν εξεπλεηηθφ πξνθίι 

ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο ηεο 

πγείαο. 

         

ηελ νκηιία ηνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ 

Γηώξγνο Παηνύιεο παξνπζίαζε ηηο δξάζεηο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ 

Γηθηχνπ Τγείαο θαη αλέιπζε ηηο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζηελ 

Κππξηαθή θνηλσλία κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο 

ηνπ δηθηχνπ. Παξάιιεια θάιεζε ηνπο παξεπξηζθφκελνπο 

εθπξνζψπνπο Γήκσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δίθηπν, ψζηε λα 

δηεπξχλνπλ ηε δξάζε ηνπο ζε λέα πεδία ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξφιεςεο πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ ηνπο. 

Ο Γήκαξρνο Λαθαηάκηαο θ. Λνπθάο 

Ηαηξνύ παξνπζίαζε, σο πξαθηηθφ 

παξάδεηγκα ηεο αμίαο ζπκκεηνρήο ζην 

Γίθηπν, ηε δξάζε ηνπ Γηθηχνπ ζην Γήκν 

ηνπ θαη δήισζε φηη επηζπκεί λα είλαη ν 

πξψηνο Γήκνο πνπ ζα εληαρζεί.  

Δπίζεο, παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  ην έληνλν 

ελδηαθέξνλ ηνπο εθδήισζαλ θαη νη 

παξεπξηζθφκελνη Γήκαξρνη θαη 

Πξφεδξνη Κνηλνηήησλ ηεο Κχπξνπ. 

Υαηξεηηζκφ επίζεο ζηελ εκεξίδα 

απεχζπλαλ ν Αληηπξχηαλεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θ. Μαληάο θαη εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

   

 

Ο Πρόεδροσ του Δ.Δ.Τ. & Διμαρχοσ Αμαρουςίου κ. Γιϊργοσ 

Πατοφλθσ επικεφαλισ τθσ αντιπροςωπείασ του Διμου που 

επιςκζφκθκε τθν Κφπρο με τον Διμαρχο Λεμεςςοφ & Πρόεδρο τθσ 

Ζνωςθσ Διμων Ανδρζα Χρίςτου ( δεξιά ) και  με Δθμάρχουσ και 

Κοινοτάρχεσ τθσ Κφπρου. 

Ο Πρόεδρος ηοσ Δ.Δ.Υ. & 

Δήμαρτος Αμαροσζίοσ κ. Γιώργος 

Παηούλης με ηον Δήμαρτο 

Λεμεζζού και Πρόεδρο ηης 

Ένωζης Δήμων ηης Κύπροσ 

Ανδρέα Φρίζηοσ ανηαλλάζζοσν 

αναμνηζηικά δώρα καηά ηην 

παροσζίαζη ηοσ Δ.Δ.Υ. ζε 

εκπροζώποσς ηης Τοπικής 

Ασηοδιοίκηζης. 

Ο κ. Γιϊργοσ Πατοφλθσ ςτο 

βιμα παρουςιάηει τισ δράςεισ 

του Δ.Δ.Τ. 
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…στη Ρωσία 
 

ην 2ν Διιελνξσζηθφ Κνηλσληθφ Φφξνπκ, νη 

εξγαζίεο ηνπ νπνίνπ έγηλαλ ζηηο 15-16 Ηνπλίνπ 

ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε ηεο Ρσζίαο, έιαβε κέξνο 

ν Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ θαη Πξφεδξνο ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. θ. Γηώξγνο Παηνύιεο. 

 

Ο θ. Παηνύιεο κίιεζε ζηελ Β‟ Δλφηεηα ηνπ 

πλεδξίνπ κε ζέκα «Παηδεία, πξνζηαζία πγείαο» 

θαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο ηεο ΣΔΓΚΝΑ, παξνπζίαζε 

ζηνπο ζπλέδξνπο ηηο δνκέο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Τγείαο. Ο θ. Παηνύιεο ραξαθηήξηζε σο πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο ην Φφξνπκ, ην νπνίν 

«εληζρχεη ηνπο δεζκνχο θηιίαο ησλ δχν ιαψλ, ηνπ Διιεληθνχ θαη ηνπ Ρσζηθνχ, θαη 

ελδπλακψλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ θαη ηηο ζρέζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί». 

 

Σν 2ν Διιελνξσζηθφ θφξνπκ, ην νπνίν είλαη έλα γεγνλφο παγθφζκηαο θιίκαθαο, έγηλε ζην 

ηζηνξηθφ Παιάηη ηεο Σαπξίδνο ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε, δεκηνπξγψληαο κηα εηήζηα 

παξάδνζε, πνπ μεθίλεζε ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην κε ηελ πξψηε, ηδξπηηθή ζχγθιηζή ηνπ, 

ζην Εάππεην Μέγαξν. 

 

ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ δηαβάζηεθαλ 

κελχκαηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ Γεκήηξε ηνύθα απφ ηνλ πξφεδξν 

ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο θηιίαο Διιάδαο - 

Ρσζίαο ίκν Κεδίθνγινπ θαη ηεο ππνπξγνχ 

Δμσηεξηθψλ Νηόξαο Μπαθνγηάλλε, πνπ 

δηαβάζηεθε απφ ηνλ Έιιελα πξεζβεπηή ζηε 

Μφζρα Μηράιε πηλέιιε, ελψ κήλπκα ηνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ Ηεξσλχκνπ κεηέθεξε ν Μεηξνπνιίηεο Εαθύλζνπ Υξπζόζηνκνο. 

 

Απφ ξσζηθήο πιεπξάο κελχκαηα θαη ραηξεηηζκνχο απεχζπλαλ ν πξφεδξνο ηεο Κξαηηθήο 

Γνύκαο Μπαξίο Γθξηδιόθ, ν Ρψζνο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ εξγθέη Λαβξόθ, νη 

θπβεξλήηεο Μφζραο θαη Αγίαο Πεηξνχπνιεο Γηνύξη Λνπζθόθ θαη Βαιεληίλα Μαηβηέλθν 

(πξψελ πξέζβεηξα ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα). 

 

ηηο εξγαζίεο ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη απφ 400 ζχλεδξνη, επηζηήκνλεο, επηρεηξεκαηίεο, 

δεκνζηνγξάθνη, ζηειέρε θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη εθπξφζσπνη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ησλ δχν ρσξψλ, εθ ησλ νπνίσλ 150 ήηαλ απφ ηελ Διιάδα. 
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…στο υνέδριο ΚΕΔΚΕ με συμμετοχή του Δ.Δ.Τ. 

 
ην πλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ κε ζέκα «Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαη Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα 

Τγείαο» πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηεο 7εο Έθζεζεο 

POLIS 2009, ζπκκεηείρε κε νκηιία ηνπ ν 

Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη 

ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο 

ΣΔΓΚΝΑ θ. Γηώξγνο Παηνύιεο, Γήκαξρνο 

Ακαξνπζίνπ. 

  

 

Ο θ. Παηνύιεο κίιεζε ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Πνιηηηθέο πλεξγαζίαο ησλ Ο.Σ.Α. γηα ηελ 

Πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο», ηνλίδνληαο φηη «ε Τγεία θαη ε Πξφιεςε ζα πξέπεη λα 

απνηεινχλ βαζηθφ άμνλα κηαο Γεκνηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη κε 

επίθεληξν ηνλ πνιίηε, ζην πιαίζην ράξαμεο κηαο νινθιεξσκέλεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο» 

ελψ επεζήκαλε ην ζεκαληηθφ έξγν πνπ επηηεινχλ ηα Γεκνηηθά Ηαηξεία θαη ηα Κέληξα 

Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο. 

 

Ηδηαίηεξα αλαθέξζεθε ζην ζέκα ησλ δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, φπσο απηφ πξνβάιεη κε 

ηε δεκηνπξγία ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο, 

ιέγνληαο φηη «ην επφκελν κεγάιν βήκα πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπκε ζηνπο πνιίηεο, ζηνπο 

ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 

πξφλνηαο,  κπνξεί λα γίλεη φρη κέζα απφ ηελ 

κεκνλσκέλε δξάζε θαζελφο Ο.Σ.Α. μερσξηζηά, 

αιιά κέζα απφ ηελ αλάιεςε θνηλψλ δξάζεσλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ. Σν κνληέιν ησλ δηαδεκνηηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ κπνξεί λα απνδεηρζεί θαζνξηζηηθφο πνιιαπιαζηαζηήο ηζρχνο ζηελ 

πξνζπάζεηα καο λα γίλνπκε απνηειεζκαηηθφηεξνη ζηηο δηεθδηθήζεηο καο θαη ρξεζηκφηεξνη 

ζηηο ηνπηθέο καο θνηλσλίεο».  

 

Παξάιιεια, ηφληζε γηα κηα αθφκε θνξά ηε ζεκαζία πνπ έρεη «ε ζέζπηζε απφ ηελ Πνιηηεία 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα θαζνξίδεη ηα λέα φξηα θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ, πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε φζα ηζρχνπλ ζήκεξα ζε φιε ηελ 

Δπξψπε, δειαδή ζηε ζέζπηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, ζηελ πξφβιεςε γηα παξνρή 

δπλαηφηεηαο ζπληαγνγξάθεζεο, ζηηο αξκνδηφηεηεο, θιπ., θάηη πνπ δελ έρεη γίλεη σο ηψξα, 

κε επζχλε ηεο Κεληξηθήο εμνπζίαο».  

 

ηελ εκεξίδα παξαβξέζεθαλ θαη απεχζπλαλ ραηξεηηζκνχο ε Δπίηξνπνο Τγείαο ηεο Δ. Δ. θ. 

Αλδξνύια Βαζηιείνπ, ν Πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΚΔ θαη Γήκαξρνο Αζελαίσλ θ. Ν. 

Καθιακάλεο, ν Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο θ. Β. Παπαγεσξγόπνπινο, ν Πξφεδξνο ηεο 

ΔΝΑΔ θ. Γ. Γξάθνο, ελψ ηελ θήξπμε ησλ εξγαζηψλ έθαλε ε Τπνπξγφο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Μαξηιίδα Ξελνγηαλλαθνπνύινπ.  
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ΑΙΓΙΔΕ 

        Μεσογειακό Forum για την Τγεία 
 

Με επηηπρία νινθιεξψζεθε ην Forum «Τγεία γηα Όινπο» πνπ 

δηνξγάλσζε ην Μεζνγεηαθό Forum γηα ηελ Τγεία & ην Πεξηβάιινλ, φπνπ πεξηειάκβαλε 

4 επηζηεκνληθέο εκεξίδεο.  

 

Oη εθδειψζεηο ηνπ Forum «Yγεία γηα Όινπο» θηινμελήζεθαλ ζην «2ν Φεζηηβάι 

Δζεινληηζκνύ Υσξίο ύλνξα», πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Δπξσπατθό Γίθηπν 

Δζεινληηζκνύ, ζην Κεληξηθό πνιππλέδξην Έθζεζε «Green Money Show» ζην 

μελνδνρείν Hilton ζηηο 19 & 20 Γεθεκβξίνπ 2009. 

 

Σν  άββαην 19 Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εκεξίδεο:  

 

«Νεόηεξεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 

ζηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο»,  

κε νκηιεηή ηνλ θ. Παηεληαιάθε  Μηράιε, 

Πλεπκνλνιφγν, Γηεπζπληή Μνλάδνο 

Δπαγγεικαηηθψλ Νφζσλ, ηνπ Ηαηξείνπ 

Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο ηζκαλνγιείνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

 

«ΗΟ  Ζ1Ν1.  Δλεκέξσζε γηα ηε Νέα 

Γξίπε – Πξνθπιάμεηο  θαη ρεηξηζκνί ηεο 

παλδεκίαο» κε νκηιεηέο ηνπο :  

θ. Γεκεξηδή   Πάλν,  Γηεπζπληή Δ..Τ., 3ε Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. 

“ΧΣΖΡΗΑ” θαη ηελ 

θ. Γελλεκαηά Γήκεηξα,  Φαξκαθνπνηφ, Ph.D.,  Μέινο Γ.. ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο 

Φαξκαθνπνηψλ Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ. 

 

Σε Κπξηαθή 20 Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εκεξίδεο: 

 

Ρνραιεηό & Άπλνηα. «Έλα νβαξό Πξόβιεκα Τγείαο κε Κνηλσληθέο Πξνεθηάζεηο», 

κε πληνληζηή ηνλ θ. Α. Παπαβαζηιείνπ, ΧΡΛ - Πξφεδξν ηεο Διιεληθήο ΧΡΛ Δηαηξίαο, 

Πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Ρηλνινγηθήο Δηαηξίαο θαη νκηιεηέο ηνπο :  

θ. Γ. ΠΟ.Σ.Α.κίηε, ΧΡΛ - Πξφεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο Πξ. Πεξίζαιςεο,  

θ. Ο. Κεζζίδνπ, ΧΡΛ - Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο ΧΡΛ,  

θ. Γ. Βαξνπράθε, Πλεπκνλνιφγν, Γ/ληε ΠΝ Δξξ. Νηπλάλ θαη ηνλ  

θ. Π.Καζαξηδηάλ, Φαξκαθνπνηφ, Πξόεδξν ηνπ Μεζνγεηαθνύ Forum γηα ηελ Τγεία & ην 

Πεξηβάιινλ.  

 

«Αληηζύιιεςε θαη Νένη» κε νκηιεηή ηνλ θαζεγεηή Αξηζηείδε Αληζαθιή, Γηεπζπληή ηεο 

Α‟ Μαηεπηηθήο & Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Πξφεδξν ηεο 

Διιεληθήο Μαηεπηηθήο & Γπλαηθνινγηθήο Δηαηξίαο. 

 

Σν Forum «Yγεία γηα Όινπο» πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ Αηγίδα:  

Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α.  

.Φ.Δ.Δ. - πλδέζκνπ Φαξκαθεπηηθώλ Δηαηξηώλ Διιάδνο θαη  

Π.Δ.Φ. - Παλειιήληα Έλσζε Φαξκαθνπνηώλ, 

κε ηελ επγεληθή πξνζθνξά ησλ εηαηξηψλ PFIZER, UNI-PHARMA, PHARMAQ θαη BAYER. 
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Σηλεματικές Εφαρμογές στην Χυχική Τγεία 
 

Σν 1ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηθήο Τγείαο θαη Σειεκαηηθψλ Δθαξκνγψλ,   

πξαγκαηνπνίεζε, ηελ Κπξηαθή 17 Μαΐνπ, ζε θεληξηθφ μελνδνρείν ηεο Αζήλαο, ε 

Γηεπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φπρνινγηθήο 

Παξέκβαζεο «ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ», ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, ηνπ 

Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α., ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηεο Διιεληθήο 

Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο.  

 

ην πλέδξην απεχζπλε ραηξεηηζκφ θαη ν  

Γηεπζπληήο ηνπ Γ.Γ.Τ. θ. σηήξεο 

Παπαζππξόπνπινο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε 

ζηε αλαγθαηφηεηα ησλ Σειεκαηηθψλ 

Δθαξκνγψλ γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Τγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Φπρηθήο Τγείαο, θαη 

αλαθέξζεθε ζηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί αιιά θαη ζρεδηάδεη ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν 

Τγείαο κε ηε ζπκβνιή ησλ Σειεκαηηθψλ Δθαξκνγψλ. Αθφκα αλαθέξζεθε θαη ζηελ ίδξπζε 

ηνπ ΚΟΗΠΔ 5νπ Σνκέα απφ θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηεο Φπρηαηξηθήο 

Κνηλφηεηαο θαη ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν.    

 

ην πλέδξην ζπκκεηείραλ θνξείο απφ φιν ην θνηλσληθφ θαη επηζηεκνληθφ θάζκα, φπσο  

ηα Ννζνθνκεία Αηγηλήηεην, Φπρηαηξηθφ Αηηηθήο - 

18 Άλσ, ηξαηνχ - 414 ΝΔΝ «σηεξία», 

Μνλάδα Σειεταηξηθήο, ηζκαλφγιεην, Μνλάδα 

Σειεταηξηθήο, Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνχ» - 

Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο, ν Οξγαληζκφο Καηά 

ησλ Ναξθσηηθψλ (ΟΚΑΝΑ), ην Κέληξν  

Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΚΔΘΔΑ), ην 

Ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη Θεξαπείαο ηεο 

πκπεξηθνξάο (ΗΔΘ), νη ΜΚΟ Υακφγειν ηνπ 

Παηδηνχ, PRAKSIS, SafeLine, Γξακκή Εσήο, 

Αιιειεγγχε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, 

Διιεληθφο Κφκβνο Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ, 

Διιεληθφ Γίθηπν Γπλαηθψλ Δπξψπεο, Κιίκαθα, ην 

Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Δξεπλψλ - Μνλάδα Θεξαπείαο πκπεξηθνξάο, νη Ηαηξηθέο 

Δηαηξίεο Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κιάδνο Σειεςπρηαηξηθήο, Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο Παηδηνχ 

θαη Δθήβνπ (ΔΦΤΠΔ), Αληηξεπκαηηθνχ Αγψλα (ΔΛΔΑΝΑ), θαζψο θαη νη Γεκφζηνη Φνξείο 

Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Ίδξπκα 

Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο - Ηλζηηηνχην Πιεξνθνξηθήο (ΗΣΔ-ΗΠ.), Δξεπλεηηθφ 

Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο (ΔΠΗΦΤ) θαη Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. 

 

Οη εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε βάζε  9 ζηξνγγπιά ηξαπέδηα φπνπ 

απαξηίδνληαλ απφ εηδηθνχο ηαηξνχο, θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη επηζηήκνλεο ζε ζέκαηα 

Φπρηθήο Τγείαο θαη ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξα απφ 400 άηνκα. 

 

Ο θ. Βιάζεο Σνκαξάο, Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο, 

ζην πλέδξην Φπρηθήο Τγείαο. 

ηηγκηφηππν απφ ην θνηλφ ζην 1
ν
 Παλειιήλην 

πλέδξην Φπρηθήο Τγείαο 
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ΤΝΕΔΡΙΑ 

5ο Πανελλήνιο υνέδριο Διαδημοτικού 

Δικτύου Τγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α. 

   
Σν 5ν Δηήζην Παλειιήλην πλέδξην ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. πξαγκαηνπνίεζεθε ηελ Παξαζθεπή 

3 & ην άββαην 4 Απξηιίνπ 2009 ζην Μέγαξν ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Πεηξαηώο 

(Ο.Λ.Π.), κε ζέκα: «Ζ Πξφιεςε γηα ηελ Τγεία, αξκνδηφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». 

 

Σν πλέδξην ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη 

απεχζπλαλ ραηξεηηζκφ ν Τπνπξγφο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θ. Γεκήηξεο 

Αβξακόπνπινο, ν θηινμελψλ Γήκαξρνο 

Πεηξαηά, θ. Παλαγηώηεο Φαζνύιαο, ν Πξφεδξνο 

ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη Γήκαξρνο 

Ακαξνπζίνπ, θ. Γηώξγνο Παηνύιεο, νη 

βνπιεπηέο Ν.Γ., θ. Παλαγηώηεο Μειάο θαη 

Κσλζηαληίλνο Σζηάξαο, ε θα Νηθνιέηα 

Μεζσλίνπ, Μέινο ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο & 

Πξφλνηαο ηεο Κεληξηθήο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

ΚΚΔ, ν θ. Γηάλλεο Σόιηνο, Μέινο ηεο 

Παλειιαδηθήο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

ΤΡΗΕΑ, ε θα Γήκεηξα Αξάπνγινπ, Βνπιεπηήο 

ΛΑΟ, ν θ. Γηνλύζηνο Μπερξάθεο, Πξφεδξνο ΟΛΠ, ν θ. Γξεγόξεο Εαθεηξόπνπινο, 

Γήκαξρνο Υαιαλδξίνπ, Δθπξφζσπνο ΚΔΓΚΔ, ε θα Βαξβάξα Αλεκνδνύξα, Πξφεδξνο Γ.. 

Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Πεηξαηά, ν θ. Κσλζηαληίλνο Κνύβαξεο, Πξφεδξνο Γ.. Φαξκαθεπηηθνχ 

πιιφγνπ Πεηξαηά θαη ν θ. Γεκήηξεο Μαπξίδεο, Πξφεδξνο Οδνληηαηξηθνχ πιιφγνπ 

Πεηξαηά.  

 

Κεληξηθφο νκηιεηήο ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ ν θ. Άγηο 

Σζνπξόο, Γηεπζπληήο ηνπ ηνκέα Με Μεηαδηδφκελσλ 

Ννζεκάησλ, Σξφπσλ Εσήο & Πεξηβάιινληνο θαη 

Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ γηα ηελ Τγεία ζην Αζηηθφ 

Πεξηβάιινλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο- 

Δπξσπατθφ Γξαθείν, κε ζέκα: «Ζ ζηξαηεγηθή ηεο 

Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο γηα ηα κε κεηαδηδφκελα 

λνζήκαηα & ε πινπνίεζή ηεο κέζα απφ ηνπο Ο.Σ.Α.».  

 

ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΙ-ΟΜΙΛΙΔ 

Ο Τπνπξγφο Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Γεκήηξεο Αβξακόπνπινο ζηελ νκηιία 

ηνπ κεηαμχ άιισλ ηφληζε φηη: «Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

αλαγλσξίδεη θαη πξνζβιέπεη ζηε ζπλδξνκή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

κεγάινπ καο εγρεηξήκαηνο, ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο  

Ο κ. Άγισ Σςουρόσ ςτθν ομιλία του ςτο 

5ο Παν/νιο υνζδριο 

Από αριςτερά ο Διμαρχοσ Πειραιά, κ. Παν. Φαςοφλασ, 

ο Πρόεδροσ του Διαδθμοτικοφ Δικτφου Τγείασ και 

Διμαρχοσ Αμαρουςίου, κ. Γ. Πατοφλθσ και ο Τπουργόσ 

Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κ. Δθμ. 

Αβραμόπουλοσ 
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Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο. Γη‟ απηφ ζηεξίδνπκε ζεζκηθά θαη ελδπλακψλνπκε ην Γηαδεκνηηθφ 

Γίθηπν Τγείαο». 

 

ην ραηξεηηζκφ ηνπ, ν θηινμελψλ Γήκαξρνο Πεηξαηά θ. 

Παλαγηώηεο Φαζνύιαο ζεκείσζε φηη: «Ζ 

Απηνδηνίθεζε θαη κπνξεί θαη ζέιεη λα ζπιιεηηνπξγήζεη 

κε ηελ Πνιηηεία, αιιά κπνξεί ηαπηφρξνλα λα 

απνθαζίδεη κφλε ηεο γηα ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηνπο πνιίηεο, ηνπο δεκφηεο. Όιν θαη 

πεξηζζφηεξνη ζπκπνιίηεο καο έρνπλ αλάγθε απφ ηε 

ζηήξημε ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Πνιηηείαο. 

Οπνηεζδήπνηε πξσηνβνπιίεο, φπσο απηή ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Με απηέο ηηο ζθέςεηο ζα πεξηκέλσ κε ελδηαθέξνλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ πλεδξίνπ ζαο θαη θπξίσο γηα 

ην πψο νη Γήκνη ζα κπνξέζνπλ λα ζηεξίμνπλ 

πνιηηηθέο γηα ηελ Τγεία θαη ηελ πξφιεςε». 

  

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη 

Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ θ. Γηώξγνο Παηνύιεο 

αλαθέξζεθε κε ηε ζεηξά ηνπ, ζηε ζπλέρηζε ησλ 

ζεκαληηθψλ δξάζεσλ ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Τγείαο, κε ηελ έγθξηζε κειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία 

Κέληξσλ Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο 

Τγείαο ζηνπο Γήκνπο, ζέηνληαο ηελ πξφιεςε σο ην 

θαηεμνρήλ πεδίν αλαθνξάο ησλ Γήκσλ. Δπίζεο, 

αλαθέξζεθε ζε νξηζκέλεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ηνπ Γ.Γ.Τ. φπσο ηελ αλαλέσζε 

θαη επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Σειεταηξηθήο ζε 17 Γήκνπο-κέιε ηνπ, ηα πξνγξάκκαηα 

ελεκέξσζεο ηεο Νέαο Γεληάο, θαζψο θαη ην πξφγξακκα πξφιεςεο ηεο Οζηενπφξσζεο. 

Αλαθέξζεθε ζηελ παλειιαδηθή Δθζηξαηεία Δλεκέξσζεο γηα ηελ Ζπαηίηηδα Β΄, ε νπνία 

κεηά ηε Θξάθε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Γπηηθή Αηηηθή θαη ζηε Γπηηθή Διιάδα.  

 

Σέινο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.Γ.Τ. ηφληζε ηελ αλάγθε ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο, ψζηε κε ην ζπληνληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο λα 

αλαιακβάλεη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο παλειιαδηθά. «Γλσξίδνληαο κάιηζηα ην πσο 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ηα ζπζηήκαηα πξφιεςεο γηα ηελ πγεία, 

πηζηεχνπκε πσο ήξζε επηηέινπο ε ψξα θαη ζηε ρψξα καο νη Ο.Σ.Α. λα αλαιάβνπλ 

αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζηε δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη πξφιεςεο γηα ηελ 

πγεία. Σν λνηθνθχξεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ε κείσζε 

ησλ δαπαλψλ πγείαο πεξλά κέζα απφ ηε ζεκειίσζε 

ελφο ελεξγεηηθνχ θαη πξνιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, 

πνπ δελ πεξηνξίδεηαη απιά ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

αιιά ζα δίλεη βάξνο ζηελ πξφιεςε ησλ θξίζεσλ θαη 

ζα αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζηε δηεπξπκέλε δήηεζε 

γηα πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο». 

 

 

 

 

 

 

 

Ο φιλοξενϊν Διμαρχοσ, Παν. Φαςοφλασ 

απευκφνει χαιρετιςμό. 

Ο Πρόεδροσ του Δ.Δ.Τ. και Διμαρχοσ Αμαρουςίου, 

Γ. Πατοφλθσ ςτο βιμα. 

τιγμιότυπο από τθ βράβευςθ  του 

Προζδρου του υλλόγου «Χαμόγελο του 

Παιδιοφ», κ. Κ. Γιαννόπουλου. 
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ΒΡΑΒΔΤΗ 

Καηά ηελ επίζεκε έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ, βξαβεχηεθε ν Πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ 

«Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ» θ. Κώζηαο 

Γηαλλόπνπινο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ  

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη Γήκαξρν 

Ακαξνπζίνπ, θ. Γηώξγν Παηνύιε.  

   

ΔΝΑΡΞΗ ΤΝΔΓΡΙΟΤ – ΟΜΙΛΙΔ - 1Ζ ΖΜΔΡΑ 

ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ άξρηζαλ ηελ 

Παξαζθεπή 3 Απξηιίνπ κε ην 1ν ζηξνγγπιφ 

ηξαπέδη πνπ είρε ζέκα: «Ζ Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη νη 

Δπηπηψζεηο ηεο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Τγείαο 

θαη ηεο Πξφλνηαο». Οκηιεηέο ήηαλ νη θ.θ. Κώζηαο Σζηάξαο, Βνπιεπηήο Ν.Γ. Ν. Καξδίηζαο, 

Νηθνιέηα Μεζσληνύ, Μέινο ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηεο Κεληξηθήο Πνιηηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Κ.Κ.Δ. θαη Γηάλλεο Σόιηνο, Μέινο ηεο Παλειιαδηθήο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α., Γηδάθησξ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, κε ζπληνληζηέο ηνπο θ.θ. 

Νίθνο Καξβνπλάο, Γ.. Πεηξαηά, Πξφεδξνο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 

Πεηξαηά (ΓΔ.ΚΟ.ΜΔ.Π.) θαη Υξίζηνο Γώγνο, 

Πξφεδξνο Γ.. Βχξσλα, Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Γ.. Γ.Γ.Τ. 

  

2Ζ ΖΜΔΡΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 

Σε δεχηεξε εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ 

νξγαλψζεθαλ έμη ζηξνγγπιά ηξαπέδηα. Σν 2ν 

ζηξνγγπιφ ηξαπέδη είρε ζέκα: «Ο ξφινο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξναγσγή 

ηεο Τγείαο». Οκηιεηέο ήηαλ νη θ.θ. Άλλπ 

Μεηξνπνύινπ, Γηεπζχληξηα Γηθηχνπ 

ΜΔΟΓΔΗΟ S.O.S., Αιέμαλδξνο Παληαδίδεο, Βηνιφγνο PhD, Δθπαηδεπηηθφο, Πξφεδξνο 

Διιεληθήο Δηαηξίαο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαη ηέθαλνο Σζηπνπξάθεο, Μέινο Γ.. ηνπ 

πιιφγνπ Πξνζηαζίαο Απνθαηάζηαζεο Πεληέιεο 

(.Π.Α.Π.), Γεκνηηθφο χκβνπινο Ακαξνπζίνπ, κε 

ζπληνληζηή ηνλ θ. Γεκήηξε Βξόλην, Αληηδήκαξρν 

Πξαζίλνπ θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Πεηξαηά. 

 

Σν 3ν ζηξνγγπιφ ηξαπέδη είρε ζέκα: «Πξφιεςε 

Αηπρεκάησλ θαη Οζηενπφξσζε». Οκηιεηέο ήηαλ νη 

θ.θ. Άγεο 

Σεξδίδεο,  

Παηδίαηξνο, 

Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγάηεο Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο 

θαη Ηαηξηθήο ηαηηζηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη 

Αληώληνο Παξηζηλέβεινο, Υεηξνπξγφο  

Οξζνπαηδηθφο, Τπεχζπλνο Πνιπταηξείνπ θαη 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Ακαξνπζίνπ, κε ζπληνληζηέο 

ηνλ θ. Μαλώιε  

Υξπζνθάθε, Γ.. Πεηξαηά, Ηαηξφο θαη ηελ θα 

Αγγειηθή Σξηαληαθύιινπ – Πηηίδε, Δθπξφζσπνο Γ. Κεθηζηάο, Μέινο Γ.. Γ.Γ.Τ., 

Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Ηαηξηθήο ρνιήο. 

1ο τρογγυλό Σραπζηι με κζμα: «Θ Οικονομικι 

Κρίςθ και οι Επιπτϊςεισ τθσ ςτον Προχπολογιςμό 

τθσ Τγείασ και τθσ Πρόνοιασ» 

2ο ςτρογγυλό τραπζηι με κζμα: «Ο ρόλοσ τθσ 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν Προαγωγι τθσ 

Τγείασ» 

3ο ςτρογγυλό τραπζηι με κζμα: «Πρόλθψθ 

Ατυχθμάτων και Οςτεοπόρωςθ» 

4ο ςτρογγυλό τραπζηι με κζμα: «Διατροφι και 

Καρδιαγγειακά νοςιματα» 
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5ο ςτρογγυλό τραπζηι με κζμα: «ακχαρϊδθσ Διαβιτθσ: 

θ ςφγχρονθ μεταβολικι επιδθμία» 

6ο ςτρογγυλό τραπζηι με κζμα: «Νεότερα Δεδομζνα 

ςτθν Πρόλθψθ των Γυναικολογικϊν καρκίνων» 

 

Σν 4ν ζηξνγγπιφ ηξαπέδη είρε ζέκα: «Γηαηξνθή θαη Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα». Οκηιεηέο 

ήηαλ νη θ.θ. Γεκήηξεο Ρίρηεξ, Καξδηνιφγνο, Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο 

Δπξσθιηληθήο Αζελψλ θαη Γέζπνηλα 

Μαξζέιινπ, Γηαηηνιφγνο Γηαηξνθνιφγνο BSc, 

Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζην Γεσπνληθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, κε ζπληνληζηέο ηνπο 

θ.θ. Φώηεο Υξπζηθόο, Γ.. Γ. Μειηζζίσλ, 

Μέινο Γ.. Γ.Γ.Τ. θαη Νηθόιανο Λεγάθεο, 

Γ..Πεηξαηά, Αλ. Καζεγεηήο Υεηξνπξγηθήο 

Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Κιηληθήο ΗΑΗ 

Πεηξαηά. 

 

Σν 5ν ζηξνγγπιφ ηξαπέδη είρε ζέκα: 

«αθραξψδεο Γηαβήηεο: ε ζχγρξνλε κεηαβνιηθή επηδεκία». Οη νκηιεηέο ήηαλ, απφ ην 

Γηαβεηνινγηθφ Κέληξν Γ.Ν. Πεηξαηά, νη θ.θ. Αλδξέαο Μειηδώλεο, Παζνιφγνο-

Γηαβεηνιφγνο, Γηεπζπληήο, Αιέμαλδξνο 

Κακαξάηνο, Παζνιφγνο-Γηαβεηνιφγνο, 

Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο θαη ηέιια 

Ζξαθιεηαλνύ, Παζνιφγνο-Γηαβεηνιφγνο, 

Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα, κε ζπληνληζηέο 

ηνπο θ.θ. σηήξεο Παπαζππξόπνπινο, 

Ηαηξφο-Τγηεηλνιφγνο, Φπρίαηξνο, Γηεπζπληήο 

Γ.Γ.Τ. θαη Κπξηάθνο Μαλσιάθνο, Ηαηξφο, 

Γ Πεηξαηά η. Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθψλ 

Τπεξεζηψλ, Ηδξπηήο Γεκ. Δπηρείξεζεο 

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Πεηξαηά. 

 

Σν 6ν ζηξνγγπιφ ηξαπέδη είρε ζέκα: 

«Νεφηεξα Γεδνκέλα ζηελ Πξφιεςε ησλ Γπλαηθνινγηθψλ θαξθίλσλ». Οκηιεηέο ήηαλ νη θ.θ. 

Δύε Παλνηνπνύινπ-Φιακπνπξάθε, Τπεχζπλε Σκήκαηνο Ηνινγίαο, ΚΟΔΠΥ Γ. 

Παπαληθνιάνπ, ΑΟΝΑ Αγ. άββαο, Θάιεηα Σζαραιίλα, Phd, MRCOG, Γπλαηθνιφγνο-

Ογθνιφγνο, Γηεπζχληξηα Μνλάδνο Υεηξνπξγηθήο Γπλαηθνινγηθήο Ογθνινγίαο Ννζ. Δξξίθνο 

Νηπλάλ, Υξήζηνο Μαξθόπνπινο, MD, 

MPhil(UK), Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Υεηξνπξγηθήο Ηαηξηθήο ρνιήο 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κε ζπληνληζηή ηνλ 

θ. Γηώξγν Παηνύιε, Πξφεδξνο Γ.. Γ.Γ.Τ, 

Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ. 

 

Σν 7ν ζηξνγγπιφ ηξαπέδη είρε ζέκα: 

«Γξάζεηο Πξφιεςεο ζηνπο Γήκνπο». 

Οκηιεηέο ήηαλ νη θ.θ. Ησάλλεο Ράιιεο, 

Γήκαξρνο Θεξαπλψλ Λαθσλίαο, Ησάλλεο 

Γξππηώηεο, Γήκαξρνο θάιαο Λαθσλίαο, 

Γξ. Νίθνο Υξεζηίδεο, Φπρίαηξνο-

Φπραλαιπηήο, η. Δπηκειεηήο de l‟hôpital PITIE-SALPETRIERE, Ησάλλεο Υξεζηίδεο, 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Ξάλζεο, Γηώξγηνο Κνξκάο, Γηαηξφο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο 

κνλάδαο Δθεβηθήο Τγείαο Β‟ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πύξνο 

Καζηδηάξεο, Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο θαη Μαίξε Καξακπέηζνπ, Δξγνζεξαπεχηξηα, 

Τπεχζπλε Κέληξνπ Δξγνζεξαπείαο θαη Γνκψλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Γήκνπ Ζξαθιείνπ  

7ο ςτρογγυλό τραπζηι με κζμα: «Δράςεισ Πρόλθψθσ ςτουσ 

Διμουσ». 
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Αηηηθήο, κε ζπληνληζηέο ηελ θα Θενλίηζα Βιαζζνπνύινπ, Πξφεδξνο Γ.. Πεηξαηά θαη ηνλ 

θ. Μηράιε Γαβξά, Γ.. Αγ. Παξαζθεπήο, Μέινο Γ.. Γ.Γ.Τ. 

   

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ηηο δχν εκέξεο 

ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Γεληθή ήηαλ ε παξαδνρή απφ φινπο ηνπο 

νκηιεηέο θαη ηνπο ζπλέδξνπο φηη ηα ζέκαηα πξφιεςεο θαη πξναγσγήο πγείαο πξέπεη λα ηα 

ρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ είλαη ν θνληηλφηεξνο ζεζκφο ζηνπο 

πνιίηεο. ην πιαίζην απηφ, ε πνιηηεία πξέπεη λα δψζεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, κέζα απφ ηα θπνθνξνχκελα λνκνζρέδηα γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα πγεία. Απφ ηε κεξηά ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη κέζα απφ ηε 

κειέηε γηα ηα Γεκνηηθά Κέληξα Πξφιεςεο, πνπ θάλνπκε κε ηελ ΔΓΤ, ζα εμεηδηθεχζνπκε 

πεξηζζφηεξν ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάιεςε απηνχ ηνπ ξφινπ απφ ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

 

Γεληθφηεξα, φιεο νη εηζεγήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πλεδξίνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

Βηβιίν Πξαθηηθψλ πνπ εθδίδεη θάζε ρξφλν ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. 

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ ζεκείσζαλ κεγάιε επηηπρία θαη ππήξμε πξσηνθαλήο 

ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ θαη 

ησλ δεκνηψλ ηνπ Πεηξαηά. 

Σν δηήκεξν ζπλέδξην 

παξαθνινχζεζαλ 300 

θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο 

απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

Σ.Δ.Η., Η.Δ.Κ. θαη απφ ηε 

ηβηηαλίδεην ρνιή Σερλψλ 

θαη Δπαγγεικάησλ. 

πλνιηθά 

παξαθνινχζεζαλ 

πεξηζζφηεξνη απφ 600 

ζχλεδξνη, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ Γήκαξρνη, 

Αληηδήκαξρνη θαη 

Γεκνηηθνί χκβνπινη απφ 

φινπο ζρεδφλ ηνπο 136 

Γήκνπο- κέιε ηνπ 

Γηθηχνπ. Σέινο, έγηλαλ 

λέεο αηηήζεηο γηα ηελ 

έληαμε ζην Γίθηπν λέσλ Γήκσλ-κειψλ απ‟ φιε ηε ρψξα. 
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Εκδήλωση .Υ.Ε.Ε. 
 

Μλεκφλην πλεξγαζίαο αλάκεζα ζε Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη χλδεζκν 

Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο (.Φ.Δ.Δ.) 

 

Σε ζεκαληηθή δξάζε ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α 

ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, παξνπζίαζε ν πξφεδξνο ηνπ 

Γηθηχνπ θαη Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ 

Γηψξγνο Παηνχιεο ζε κέιε ηνπ 

πλδέζκνπ  Φαξκαθεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο ( .Φ.Δ.Δ.), ζην 

πιαίζην εθδήισζεο κε ζέκα «Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε & Πξνγξάκκαηα 

Πξφιεςεο», πνπ έγηλε ηελ Πέκπηε  19 

Μαξηίνπ 2009, ζην μελνδνρείν Divani 

Caravel. 

 

 

ηφρνο ηεο εθδήισζεο ήηαλ λα 

αλαπηπρζνχλ θνηλέο δξάζεηο θνηλσληθήο                                                

ππεπζπλφηεηαο αλάκεζα ζην Γηαδεκνηηθφ 

Γίθηπν Τγείαο θαη ηηο εηαηίεο κέιε ηνπ .Φ.Δ.Δ.  

 

Απφ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ ε ππνγξαθή Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη ηνλ .Φ.Δ.Δ., ην νπνίν ζ‟ αλνίμεη  λένπο 

δξφκνπο ζηε ζπλεξγαζία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

        

Σελ εθδήισζε ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη 

απεχζπλε νκηιία ν Πξφεδξνο ηνπ .Φ.Δ.Δ., CEO Lilly, θ. 

Γηνλύζηνο Φηιηώηεο. Δπίζεο, νκηιεηέο ζηελ εθδήισζε 

ήηαλ ν θ. Αληώλεο Καξόθεο, Government and Public 

Affairs Manager, Wyeth ε θα Δηξήλε Φύξξα, 

Government Affairs & Access Director, Bristol – Myers 

Squibb Α.Δ., ε θα Λέλα Λπκπεξνπνύινπ, Government  

Affairs Director, GlaxoSmithKline Α.Δ.Β.Δ., ε θα Μαξία 

Μαπξίθνπ, Public Affairs & Communication Manager, 

ΒΗΑΝΔΞ Α.Δ., ν θ. Γεκήηξεο Γθόηζεο, Scientific & 

Public Affairs Director, Pfizer Hellas Α.Δ., ν θ. 

Απόζηνινο Παπαιόεο, Γηεπζπληήο Δξεπλεηηθνχ 

Πεηξακαηηθνχ Κέληξνπ ΔΛΠΔΝ Α.Δ., Αλαπι. Καζεγεηήο 

Παλ/κίνπ Παηξψλ θαη ε θα Αξγπξώ Μαξθνπξή, 

Marketing Manager, Schering Plough ΑΦΒΔΔ, κε 

ζπληνληζηή ηνλ θ. σηήξε Παπαζππξόπνπιν, 

Γηεπζπληή ηνπ Γ.Γ.Τ. Παξεπξέζεθαλ ζπλνιηθά εθπξφζσπνη απφ 60 Φαξκαθεπηηθέο 

Δηαηξίεο.  

   

 

 

Ο κ. Γ. Πατοφλθσ ςτο Βιμα ςτθν εκδιλωςθ 

.Φ.Ε.Ε.. 

τιγμιότυπο από τθν εκδιλωςθ του υνδζςμου 

Φαρμακευτικϊν Επιχειριςεων. 
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Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Γ.Τ. θαη Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ, θ. Γηώξγνο Παηνύιεο ζηελ νκηιία 

ηνπ, ηφληζε φηη «ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα νινθιεξσκέλεο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ .Φ.Δ.Δ. 

θαη Γ.Γ.Τ. ηφζν ζε ζεζκηθφ φζν θαη ζε εηαηξηθφ επίπεδν. θνπφο είλαη ε θνηλή ζηξαηεγηθή 

γηα ηελ εμππεξέηεζε  ζπγθεθξηκέλσλ θαη κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ ζε πξνγξάκκαηα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη θαηαγξαθήο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, ε γεληθφηεξε 

πξνψζεζε ζην θνηλφ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ πξντφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πξφιεςε, 

αιιά θαη ε αλάδεημε κέζα απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ ελεξγεηψλ καο, ηνπ 

θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα».  

 

Παξάιιεια ν θ. Παηνύιεο πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία θνηλήο επηηξνπήο .Φ.Δ.Δ. & Γ.Γ.Τ. 

γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αξρψλ πνπ ζα δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο θαη ηνπο άμνλεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ δχν απηψλ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο 

πνπ ζα ζέζεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα κηα κνληκφηεξε ζπλεξγαζία.  

 

ην ραηξεηηζκφ ηνπ, ν Πξφεδξνο ηνπ .Φ.Δ.Δ., θ. 

Γηνλύζεο Φηιηώηεο, κεηαμχ άιισλ ηφληζε: « Δκείο ε 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, νη 

πνιίηεο θαη νη θνξείο ησλ Γήκσλ, κπνξνχκε κέζα 

απφ κνξθέο ζπλεξγαζίαο λα δεκηνπξγήζνπκε λέεο 

δνκέο δξάζεο, λα πάξνπκε πξσηνβνπιία θαη λα 

θάλνπκε πξάμε ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο καο. Ζ επζχλε 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηα γηγαληηαία 

επζχλε. Γελ πξνζθέξνπκε απιψο πξντφληα ή  

ππεξεζίεο, αιιά ίζσο ην πην θξίζηκν, πνιχηηκν θαη 

επαίζζεην θνηλσληθφ αγαζφ, πνπ είλαη ην θάξκαθν». 

Αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ πξφιεςε σο ηξφπν δσήο 

θαη ππνζηήξημε φηη ε πξφιεςε δελ είλαη θαζφινπ 

αληίζεηε απφ ηνλ θφζκν ησλ θαξκάθσλ, φπσο κπνξεί 

θάπνηνη εζθαικέλα λα ππνζέζνπλ. «Πξφιεςε 

ζεκαίλεη φηη πξνζέρνπκε ηε δηαηξνθή καο θαη ηε 

θπζηθή καο θαηάζηαζε θαη πξφιεςε επίζεο ζεκαίλεη λα γλσξίδνπκε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο καο θαη λα πξνιαβαίλνπκε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

αθνινπζψληαο ηηο ελδεδεηγκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζεξαπείεο», θαηέιεμε.  

 

Σν  ζπλεξγάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο κε ηηο 

εμήο εηαηξίεο – κέιε ηνπ  :  
 

 

 

 
 

Ο Πρόεδροσ του .Φ.Ε.Ε., κ. Διονφςθσ 

Φιλιϊτθσ  απευκφνει χαιρετιςμό. 
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υμμετοχή του Διαδημοτικού Δικτύου Τγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α. στο Πανελλήνιο 

υνέδριο για τη γρίπη Η1Ν1 

Σηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο,  παξνπζίαζε ν Πξφεδξφο ηνπ θαη Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ θ. 

Γηώξγνο Παηνύιεο, ζην πιαίζην ηεο νκηιίαο ηνπ ζην Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ λέα 

γξίπε , πνπ δηνξγάλσζε ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο θαη ην Κέληξν Διέγρνπ θαη 

Πξφιεςεο Ννζεκάησλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζηηο 7-8 επηεκβξίνπ. 

Ο  θ. Παηνύιεο κίιεζε γηα  ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ 

κπνξεί λα παίμεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο θαη παξνπζίαζε ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο 

ηνλίδνληαο  φηη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

λέαο γξίπεο ζα θξηζεί θπξίσο ζην πεδίν ηεο 

πξφιεςεο. Ζ κάρε ζα δνζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη κε φπια ηελ γλψζε θαη ηελ 

ζσζηή νξγάλσζε.  Δπίζεο, ηφληζε φηη ε λφζνο 

κεηαδίδεηαη πάξα πνιχ εχθνια απφ έλα άηνκν πνπ 

πάζρεη ζε έλα άιιν, κέζσ ζηαγνληδίσλ πνπ 

απνβάιινληαη θαηά ην βήρα ή ην θηάξληζκα. 

ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο πεξηιακβάλνληαη ε έγθπξε θαη 

έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Γήκσλ, ε πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ ε 

ζπιινγή επηδεκηνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε έγθαηξε αλίρλεπζε αζζελψλ ζηελ 

αξρηθή δηαινγή θαη ε απνηξνπή ηεο κεηάδνζεο ηεο ζε άιινπο αζζελείο. 

 

Δηδηθφηεξα ην ρέδην Γξάζεο πνπ παξνπζίαζε ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.Γ.Τ. πξνβιέπεη  ηνλ 

Οξηζκφ ελφο Κεληξηθνχ Οξγάλνπ ζε θάζε Γήκν, κηα Δπηηξνπή Γξίπεο πνπ ζα θαζνξίζεη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα 

αλαιεθζνχλ, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ δεκνηηθψλ ππάιιεισλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ζην ρέδην Γξάζεηο πξνβιέπεηαη  ε δπλαηφηεηα 

χπαξμεο ππνδνκψλ γηα εξγαδφκελνπο πνπ κπνξνχλ λα αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

απφ απφζηαζε (π.ρ. ηεο ηειεξγαζίαο), ειαζηηθφ σξάξην εξγαζίαο κε θιηκαθσηέο βάξδηεο, 

ε παξνρή πφξσλ γηα ηελ πξνζηαζία δεκνηψλ, ππαιιήισλ, κειψλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ 

Γήκνπ, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο θαη ε 

πξνιεπηηθή εμέηαζε φζσλ δηαηξέρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ πξνβιέπεηαη  ε ελεκέξσζε  ησλ 

εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, ε  δηαλνκή γξαπηψλ νδεγηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

λφζνπ θαη ηελ απνθπγή εμάπισζεο ηεο, ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ παηδηψλ ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ε άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ επηηξνπή γξίπεο 

ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε ζπξξνήο θξνπζκάησλ ζε έλα ζρνιείν ή κηα ηάμε. 

ηφρνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο Ο.Σ.Α. θαη ησλ 150 Γήκσλ-Μειψλ ηνπ είλαη ε 

πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο σο ηξφπνπ δσήο. Ζ γλψζε θαη ε νξγάλσζε απνηεινχλ ηα 

βαζηθφηεξα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ.           

Ο κ. Γιϊργοσ Πατοφλθσ ςτο βιμα, 

παρουςιάηοντασ τισ δράςεισ του Δ.Δ.Τ. 
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υνέδριο Τγιών Πόλεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Τγείας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ «Healthy Cities» ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Τγείαο είλαη λα απνηειέζεη κηα δπλακηθή θηλεηήξηα δχλακε ζε πνιιέο Δπξσπατθέο πφιεηο 

πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηνπο πνιηηηθνχο, ηνπο δεκφζηνπο θαη άιινπο θνξείο λα πηνζεηήζνπλ 

θαη λα πινπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμαλφκελεο 

πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ζηηο πφιεηο. Απφ ην 1988 πνπ ηδξχζεθε ην Γίθηπν έρεη 

ηέζζεξα πξσηαξρηθά ζεκεία δξάζεσλ:  

- ηελ πξνψζεζε ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο θαη νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο 

γηα ηελ πγεία,  

- ηελ έληαμε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πγεία ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αηδέληα ησλ 

πφιεσλ,  

- ηε πξνψζεζε θαη νινθιήξσζε ησλ Δπξσπατθψλ θαη παγθφζκησλ 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ηε δεκφζηα πγεία,  

- ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ζε ηνπηθφ επίπεδν 

ζην πιαίζην πξνψζεζεο ησλ αξρψλ ηεο πγείαο γηα φινπο.  

Οη πφιεηο-κέιε ηνπ Γηθηχνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα δηαθξαηηθφ πξφγξακκα αληαιιαγήο 

θαιψλ πξαθηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ αζηηθήο 

πγείαο θαη δεκηνπξγίαο ηθαλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο ζην ηνκέα ηεο αζηηθήο πγείαο. 

Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμή ηνπ, ην Δπξσπατθφ Γίθηπν «Healthy Cities» ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο ζθνπφ έρεη: 

 

 

Ο Διευκυντισ του Δ.Δ.Τ. κ. . Παπαςπυρόπουλοσ και ο Δρ. Άγισ Σςουρόσ, 

Διευκυντισ του Σομζα μθ Μεταδιδόμενων Νοςθμάτων, Σρόπων Ηωισ και 

Περιβάλλοντοσ, Διευκυντισ του Κζντρου για τθν Τγεία ςτο Αςτικό 

Περιβάλλον, Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ Ευρωπαϊκό Γραφείο με το 

επιτελείο του Διμου Αμαρουςίου, ςτο υνζδριο Τγιϊν Πόλεων. 
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α) Σελ αλάπηπμε θνηλψλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο ζην πεδίν ηεο 

πνηφηεηαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ λεσηεξηζκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε-

δεκφηε θαη  

β) Σελ πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο εκπεηξίαο δηνηθεηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ηδηαίηεξα ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ακεζφηεξεο, απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε-δεκφηε, κε ηελ επεμεξγαζία θνηλψλ κνληέισλ θαη 

πνιηηηθψλ γηα ηε ηνπηθή θνηλσλία θαη εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ θαη πνιηηψλ.  

ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Healthy Cities ζπκκεηέρνπλ ζεκαληηθέο πφιεηο απφ πνιιέο 

επξσπατθέο ρψξεο (Μπέιθαζη Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, Γξέζδε Γεξκαλίαο, Έιζηλκπνξγθ 

νπεδίαο, Μπνχξζα Σνπξθίαο, Λίβεξπνπι Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, Λνηδ Πνισλίαο, Ρελ 

Γαιιίαο, Μάληζεζηεξ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, Όζηθνιλη Ννξβεγίαο, Οπληίλε Ηηαιίαο, έημαι 

Πνξηνγαιίαο,  θ.α.) θαζψο θαη εζληθά δίθηπα ρσξψλ.  Απφ ηελ Διιάδα κέιε είλαη  ν Γήκνο 

Αζελαίσλ θαη ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ. 

 

Σν Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο Ο.Σ.Α. παξεπξέζεθε ζην Δηήζην πλέδξην Τγεηψλ Πφιεσλ 

ηεο Π.Ο.Τ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Πνξηνγαιία ζηηο 18-20 Ηνπλίνπ 2009. Σν Γίθηπν 

Τγεηψλ Πφιεσλ ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο πεξηιακβάλεη 80 πεξίπνπ πφιεηο απφ  

φιε ηελ Δπξψπε θαη ηελ πξψελ ΔΓ. Όζεο ρψξεο, έρνπλ θάπνηα πφιε πνπ ζπκκεηέρεη 

ζην Γίθηπν απηφ ηεο Π.Ο.Τ, έρνπλ αλαπηχμεη θαη δηθφ ηνπο Δζληθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ. 

ην ζπλέδξην, ε  Π.Ο.Τ, παξνπζίαζε κηα λέα δνκή πνπ ζα αλαπηχμεη θαη ζα είλαη έλα λέν 

ΓΗΚΣΤΟ πνπ ζα ζπληνλίδεη φια ηα επηκέξνπο Δζληθά Γίθηπα. Γλσζηνπνηήζεθε ζηα 

ππνςήθηα κέιε ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε. Γήκνη 

απφ φιε ηελ Δπξψπε, πνπ είλαη ήδε πηζηνπνηεκέλα κέιε, παξνπζίαζαλ ηα πξνγξάκκαηά 

ηνπο γηα ηηο πεξαζκέλεο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπο γηα ηελ 

5ε θάζε. Παξάιιεια, ππνγξακκίζηεθε ε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ πγηή δηαβίσζε ησλ πνιηηψλ θαη ε αλάγθε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο φισλ 

ησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ θάζε Γήκνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπ θάζε ζηφρνπ. 

ην πιαίζην απηφ ζα είλαη ζεκαληηθφ  ην Γηαδεκνηηθφ  Γίθηπν Τγείαο Ο.Σ.Α. λα ζπκκεηέρεη 

ζην λέν απηφ ΓΗΚΣΤΟ θαη, λα ζπκπεξηιεθζεί σο πηζηνπνηεκέλν Γίθηπν απφ ηελ Π.Ο.Τ. , 

σο έλα Γίθηπν δειαδή πνπ ζα αθνινπζεί δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. ε απηή ηε βάζε, 

θαηαηέζεθε αίηεζε ζηελ Π.Ο.Τ πνπ ζπκπεξηιάκβαλε ηηο ζπλνιηθέο δξάζεηο θαζψο θαη ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γ.Γ.Τ.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Σηλεϊατρική 
 

Σν Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α., κε ηελ ππνζηήξημε θαη 

ηελ επγεληθή ρνξεγία ηεο ηελ επγεληθή ζπλεξγαζία ηνπ  θαη 

ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο  ζπληνλίδεη έλα πξφγξακκα Σειεταηξηθήο ζε 17 

Γήκνπο-κέιε ηνπ. Σν πξφγξακκα απηφ μεθίλεζε ην Μάξηην ηνπ 2008 πηινηηθά γηα έλα 

ρξφλν θαη ήδε ζπκπιεξψλεη 2 έηε επηηπρεκέλεο ιεηηνπξγίαο. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνχ, νη πνιίηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δσξεάλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα Κέληξα Τγείαο, ηα Αγξνηηθά ηαηξεία ή ηα Γεκνηηθά ηαηξεία, ελψ νη 

Γήκνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα δελ έρνπλ θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ο 

εμνπιηζκφο, ν νπνίνο έρεη δνζεί ζηνπο 17 Γήκνπο - κέιε, απνηειείηαη απφ 

ειεθηξνθαξδηνγξάθν, ζπηξφκεηξν, νμχκεηξν, πηεζφκεηξν, γιπθνδφκεηξν, θαζψο θαη απφ 

έλα ππνινγηζηή ρεηξφο (PDA).  

Οη Γήκνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα είλαη Γήκνη – κέιε ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Τγείαο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα θαη έρνπλ ζπλήζσο Αγξνηηθά Ηαηξεία, φπνπ ζπρλά 

ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπο, δελ είλαη εηδηθεπκέλν. θνπφο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη γηαηξνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα ηειεκεηξίαο, λα κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ ηηο 

εμεηάζεηο ησλ αζζελψλ ηνπο θαη λα παίξλνπλ απφ 

εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο ζηελ Αζήλα, κηα γλσκάηεπζε πνπ 

ηνπο βνεζά ζηελ δηάγλσζε ηνπ αζζελνχο θαη ζηελ 

ελδερφκελε παξαπνκπή ηνπ ζην λνζνθνκείν. Οη Γήκνη 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα είλαη νη εμήο: 

Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο, Αιηβέξη (Σακπλέσλ) Δύβνηαο, 

Άλσ Πσγώλη Ησαλλίλσλ, Γαύδνο, Γαθλνπζηώλ 

Φζηώηηδνο, Γεκεηζάλα Αξθαδίαο, Δπεξγέηνπια 

Λέζβνπ, Δπξπκελώλ Λάξηζαο, Θεξαπλώλ Λαθσλίαο, 

Κακείξνπ Ρόδνπ, Κνξκίζηαο εξξώλ, Κύξξνπ Πέιιαο, Μαθεδνλίδνο Ζκαζίαο, Ν. 

ηδεξνρσξίνπ Ρνδόπεο, Πιαηένο Ζκαζίαο, ηαπξνύπνιεο Ξάλζεο, Φηιίππσλ 

Καβάιαο.  

Σνλ 1ν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην πξφγξακκα  απεπζπλφηαλ ζε αζζελείο κε ρξφληεο 

παζήζεηο (θαξδηνπάζεηεο, πλεπκνλνπάζεηεο, ππέξηαζε, ζαθραξψδε δηαβήηε θιπ)  πνπ 

είραλ αλάγθε ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο, ελψ ην 2ν ρξφλν ην πξφγξακκα επεθηάζεθε θαη 

ζε πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο, screening πιεζπζκνχ πςεινχ θηλδχλνπ (Άλδξεο θαη γπλαίθεο 

άλσ ησλ 40 εηψλ, θαπληζηέο, παρχζαξθνη, λένπο πνπ αζινχληαη). πλνιηθά έρνπλ 

εμεηαζηεί πεξίπνπ 2500 αζζελείο. 

Άκεζνο ζηφρνο είλαη ην πξφγξακκα ζηνλ 3ν πιένλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ, λα επεθηαζεί θαη 

ζε 13 αθφκα Γήκνπο ψζηε ζπλνιηθά νη πνιίηεο 30 Γήκσλ-κειψλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Σειεταηξηθήο.  
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Παρουσίαση του Προγράμματος Σηλεϊατρική 

στο 35ο Πανελλήνιο Ιατρικό υνέδριο  

και σε ημερίδες σε Αθήνα και Θεσ/νίκη 
 

Σν πξφγξακκα Σειεταηξηθήο, σο κηα 

επηηπρεκέλε θαη πξσηνπνξηαθή κέζνδν 

παξνπζηάζηεθε ζην ζηξνγγπιφ ηξαπέδη κε 

ηίηιν «Ηαηξηθά Πξνγξάκκαηα πνπ γίλνληαη κε 

ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ», ζην πιαίζην ηνπ 

35νπ Παλειιήληνπ Ηαηξηθνχ πλεδξίνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάην.  

 

Δπίζεο, ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Vodafone πξαγκαηνπνίεζε 

ηνλ Ηνχλην, ζε θεληξηθφ μελνδνρείν ηεο Αζήλαο, 

εκεξίδα κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ δεκφζησλ θνξέσλ 

(Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ΔΚΑΒ, Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, 

θιπ.) γηα ηελ παξνπζίαζε ππεξεζηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο 

κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνλ πνιίηε. ην πιαίζην ηεο 

Ζκεξίδαο απηήο, παξνπζηάζηεθε απφ ην Γ.Γ.Τ. θαη ηελ 

Vidavo, ην «πξφγξακκα Σειεταηξηθήο» απφ νξγαλσηηθήο θαη 

ηερληθήο πιεπξάο αληίζηνηρα. 

 

Δπηπιένλ ηνλ Οθηψβξην, ζην πιαίζην ηεο εκεξίδαο κε ζέκα: 

«Ο ξφινο ηεο ηειεκαηηθήο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ησλ 

Ο.Σ.Α.», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  ζην Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο ε θα Ναπζηθά 

Εεπγώιε, Τπεχζπλε Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο ηεο Vodafone θαη ν θ. Φώηεο 

Γεκεηξηάδεο, Γήκαξρνο Πιαηένο Ζκαζίαο, παξνπζίαζαλ ην πξφγξακκα «Σειεταηξηθήο» 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη Γεκφηεο επσθεινχληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ. 

 

Δπραξηζηίεο:  

Δπραξηζηνχκε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο, VODAFONE, Ηαηξηθφ Αζελψλ θαη Vidavo 

γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δπραξηζηνχκε επίζεο ην πξνζσπηθφ ησλ Αγξνηηθψλ Ηαηξείσλ (γηαηξνχο, λνζειεπηέο) γηα ηελ 

πνιχηηκε ζπλεξγαζία ηνπο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηε ρνξεγφ VODAFONE πνπ ζηήξημε εμ‟ 

αξρήο ην πξφγξακκα απηφ θαη ζα ζπλερίδεη λα ην ζηεξίδεη θαη θαηά ηελ επέθηαζε ηνπ ζε 

πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο απφ ην 2010.  

Ο Διευκυντισ του Δ.Δ.Τ., κ. . 

Παπαςπυρόπουλοσ ςτο βιμα.  

τιγμιότυπο από το κοινό ςτο 35ο Παελλινιο  Ιατρικό 

υνζδριο. 
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Νέα υνεργασία του Διαδημοτικού Δικτύου Τγείας: 

Πρόγραμμα Πρόληψης της Παιδικής Παχυσαρκίας 
 

ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ γηα ηελ πξφιεςε, ην Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α ππέγξαςε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009, Μλεκφλην πλεξγαζίαο 

κε ηελ   (Δζληθφ πληνληζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ»), 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ ζηνπο  

Γήκνπο – κέιε ηνπ Γ.Γ.Τ.  

 

 

Σν Πξφγξακκα                                                         by EPODE (κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθηχνπ EPODE), αθνξά ζηελ πξφιεςε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο θαη εθαξκφζηεθε γηα 

πξψηε θνξά ην 1991 ζε 2 πφιεηο ηεο Γαιιίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα κεζνδνινγία παξέκβαζεο 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηεο νπνίαο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε εθπαίδεπζε φινπ ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ πφιεσλ ζηνλ πγηεηλφ θαη ηζνξξνπεκέλν ηξφπν δηαηξνθήο, ψζηε λα αξρίζνπλ λα 

κεηψλνληαη ηειηθά ηα πνζνζηά ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο. Ζ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 θαη ππνινγίδεηαη λα 

δηαξθέζεη απφ 3 έσο 5 ρξφληα, ελψ ζα πινπνηεζεί ζε επηιεγκέλνπο Γήκνπο, θαιχπηνληαο 

φιε ηελ Διιάδα. ηελ Διιάδα ην πξφγξακκα έρεη ηελ νλνκαζία ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ by 

EPODE θαη ζηφρνο ηνπ είλαη ε θηλεηνπνίεζε φινπ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη θπξίσο ησλ 

παηδηψλ έσο 12 εηψλ, αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ψζηε λα αιιάμνπλ ζε καθξνρξφληα 

βάζε ηηο ζπλήζεηέο ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε ελφο ζπλνιηθά πγηεηλφηεξνπ 

ηξφπνπ δσήο. ηελ Διιάδα, ε εηαηξία Nostus Communications & Events, έρεη αλαιάβεη ηνλ 

Δζληθφ πληνληζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν παξέρεηαη δσξεάλ 

ζηνπο Γήκνπο – κέιε ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο. Σν πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθαξκφδεηαη απφ ηνλ Δζληθφ πληνληζηή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην 

Δπξσπατθφ Γίθηπν EPODE.  

 

Με ηε ζχλαςε ηνπ Μλεκνλίνπ νη Γήκνη-κέιε ηνπ Γ.Γ.Τ. πνπ εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα 

είλαη ηέζζεξηο: ν Γήκνο Άκθηζζαο, ν Γήκνο Αλαβύζζνπ, ν Γήκνο Κεθηζηάο θαη ν Γήκνο 

Κνξίλζνπ, ελψ ήδε ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα νη Γήκνη-κέιε Αξγπξνύπνιεο θαη 

Αγίαο Παξαζθεπήο.   

 

Οη ζπκκεηέρνληεο Γήκνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα πινπνηήζνπλ, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ην 

πξφγξακκα ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ ην νπνίν ζα δηαξθέζεη 4 έσο 5 ρξφληα, μεθηλψληαο απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην  1ν εμάκελν 2010. ε θάζε 

Γήκν έρεη νξηζηεί έλαο εθπξφζσπνο θαη κηα νκάδα ππνζηήξημεο (γηαηξφο, δηαηηνιφγνο) νη 

νπνίνη εθπαηδεχνληαη απφ ηνλ Δζληθφ πληνληζηή ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ 

παηδηψλ αιιά θαη ησλ γνληψλ, κε ζηφρν ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηνπ ηξφπνπ 

δηαηξνθήο. Μέζα απφ ην πξφγξακκα ζηνρεχνπκε δειαδή ζε έλαλ πην ελεξγφ ηξφπν δσήο 

θαη ζε έλαλ πγηεηλφ θαη ηζνξξνπεκέλν ηξφπν δηαηξνθήο, ψζηε λα αξρίζνπλ λα κεηψλνληαη 

ηειηθά ηα πνζνζηά ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειά ζηε ρψξα καο.  

 

Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

Βξπμέιιεο, ην πξώην πλέδξην ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ EPODE (ΔΔΝ), κε ζέκα «Ζ 

κεζνδνινγία EPODE θαη άιιεο παξφκνηεο παξεκβάζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηελ 

πξφιεςε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο – Αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ». 
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Σν πλέδξην πξνιφγηζε ν θ. Jean-Michel Borrys, Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη Ηδξπηηθφ Μέινο 

ηνπ ΔΔΝ, πνπ αλαθέξζεθε ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ 

εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα ζήκεξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, ν Τπνπξγφο Τγείαο ηνπ Μεμηθνχ, θ. Jose Angel 

Cordova, κίιεζε γηα ην πξφγξακκα πξφιεςεο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα ηνπ, θαη ν Dr. Stig Pramming, Oxford Health Alliance, ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία αλέιπζε ηελ εκπεηξία ηνπ ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα. 

Παξάιιεια, νη εκπεηξνγλψκνλεο ησλ ηεζζάξσλ ζπλεξγαδόκελσλ Παλεπηζηεκίσλ 

(Free University of Amsterdam, Gent University, Saragossa University & Lille II University) 

παξνπζίαζαλ ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο ηέζζεξεηο ππιψλεο ηεο 

κεζνδνινγίαο EPODE. 

ηφρνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. είλαη ε 

επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα ζην 2010 θαη ζε άιινπο 10 Γήκνπο – κέιε ηνπ, 

αλαιφγσο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 
 

 

225 πόλεις στη Γαλλία 

 
37 πόλεις στην Ισπανία 

 
15 πόλεις στο Βέλγιο 

 
13 πόλεις στην Ελλάδα 

 
 

υμμετέχουν πάνω από 2 

εκατομμύρια πολίτες 
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Μετρήσεις Οστικής Μάζας 
 

Με κεγάιε επηηπρία ζπλερίζηεθε θαη θαηά ην 2009, ην πξφγξακκα Μέηξεζεο Οζηηθήο 

Μάδαο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο νζηενπφξσζεο. Ο δσξεάλ 

απηφο πξνιεπηηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έμη Γήκνπο-Μέιε ηνπ Γηαδεκνηηθνχ 

Γηθηχνπ Τγείαο, ζην Γήκν Ησιθνύ, ζην Γήκν Κνξίλζνπ, ζην Γήκν Αλζεκίσλ, ζην Γήκν 

Αιεμάλδξεηαο, ζην Γήκν Πιαηένο θαζψο θαη ζην Γήκν Νέαο Ησλίαο.  

 

…στην Ιωλκό Μαγνησίας 
 

Ο Γήκνο Ησιθνύ πξαγκαηνπνίεζε ην 

Πξφγξακκα Μέηξεζεο Οζηηθήο Μάδαο, ην 

άββαην 20 Ηνπλίνπ 2009, ζην Αξρνληηθφ 

Εαθεηξίνπ ζηνλ Αγ. Ολνχθξην. ην 

πξφγξακκα ζπκκεηείρε εζεινληηθά ν θ. Αληώλεο 

Παξηζηλέβεινο, Υεηξνπξγφο Οξζνπαηδηθφο. Οη 

θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ 

γηα ην Πξφγξακκα απηφ θαη ππήξμε αζξφα  

ζπκκεηνρή. Ζ κέηξεζε θαη ν έιεγρνο ηεο Οζηηθήο 

Μάδαο έγηλαλ κε Τπεξερνγξάθεκα Πηέξλαο απφ 

ηηο 8.00 π.κ. έσο θαη ηηο 15.30 κ.κ., φπνπ 

εμεηάζζεθαλ 50 άηνκα θαη παξάιιεια, έγηλε ηαηξηθή εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Σελ ίδηα κέξα ην απφγεπκα πξαγκαηνπνηήζεθε 

Δλεκεξσηηθή Οκηιία ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ 

Γήκνπ Ησιθνχ κε ζέκα: «ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ: 

Λαλζάλνπζα Απεηιή-χγρξνλε Γηαγλσζηηθή 

Πξνζέγγηζε ζηελ Πεξηθέξεηα-Νεψηεξεο 

Θεξαπεπηηθέο Δμειίμεηο» απφ ηνλ Υεηξνπξγφ 

Οξζνπαηδηθφ Αληώλε Παξηζηλέβειν, ν νπνίνο 

κίιεζε δηεμνδηθά γηα ηελ Οζηενπφξσζε. 

πγθεθξηκέλα, έθαλε ιφγν γηα ηε 

ζπκπησκαηνινγία ηεο αζζέλεηαο, ηηο δηαγλσζηηθέο 

κεζφδνπο, θαζψο θαη ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο 

πξφιεςεο θαη  ζεξαπείαο. Κιείλνληαο ηελ νκηιία 

ηνπ ζεκείσζε: «Παξάιιεια κε ηηο κεηξήζεηο πνπ δηελεξγήζακε, ε δηαγλσζηηθή 

πξνζέγγηζε γηα πξψηε θνξά ζπκπιεξψζεθε κε έλα ζχγρξνλν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ην 

„FRAX tool‟, πνπ δελ είλαη άιιν απφ έλα πξφγξακκα ζε ππνινγηζηή κέζσ internet. 

πκπιεξψλνληαο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο / παξάγνληεο θηλδχλνπ, ππνινγίδεηαη ν 

θίλδπλνο εκθάληζεο κείδνλνο θαηάγκαηνο ή θαηάγκαηνο ηζρίνπ απφ νζηενπφξσζε ηελ 

επφκελε δεθαεηία, ν νπνίνο φηαλ μεπεξλά ην 3% επηβάιιεη ηελ έλαξμε ζεξαπείαο». 

 

 

 

Μζτρθςθ Οςτικισ Πυκνότθτασ ςτο Διμο Ιωλκοφ 

από τεχνικό προςωπικό . 

Ο Χειρουργόσ Ορκοπαιδικόσ, κ. Αντ. Παρτςινζβελοσ  

ςτο βιμα ςτθν ομιλία για τθν Οςτεοπόρωςθ. 
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…στην Κόρινθο 
 

Δπίζεο, ν Γήκνο Κνξίλζνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 

άββαην 17 & ηελ Κπξηαθή 18 Οθησβξίνπ 2009, ην 

Πξφγξακκα Μέηξεζεο Οζηηθήο Μάδαο, φπνπ 

επίζεο ζπκκεηείρε εζεινληηθά ν θ. Αληώλεο 

Παξηζηλέβεινο, Υεηξνπξγφο Οξζνπαηδηθφο. Οη 

θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Κνξίλζνπ έδεημαλ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ην Πξφγξακκα Μέηξεζεο Οζηηθήο 

Μάδαο. Ζ κέηξεζε θαη ν έιεγρνο ηεο Οζηηθήο 

Μάδαο έγηλαλ κε Τπεξερνγξάθεκα Πηέξλαο ην 

άββαην απφ ηηο 10.00 π.κ. έσο θαη ηηο 18.30 κ.κ. θαη 

ηελ Κπξηαθή απφ ηηο 9.00 π.κ. έσο ηηο 15.00 κ.κ., φπνπ 

εμεηάζζεθαλ 80 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη 77 ήηαλ 

γπλαίθεο θαη νη 3 άλδξεο. Παξάιιεια, έγηλε θαη ηαηξηθή 

εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο ν θ. Παξηζηλέβεινο δήισζε: «Δίλαη 

επράξηζην πνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζε κηα 

γεηηνληθή πφιε πνπ δηαζέηεη κνλάδεο πγείαο, 

επαηζζεηνπνηήζακε, θάλακε κεηξήζεηο θαη εθηηκήζακε 

80 άηνκα πνπ ελψ έρνπλ παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα 

νζηενπφξσζε, δελ είραλ απεπζπλζεί κέρξη ηψξα ζε 

θάπνην ηαηξφ. Απηή είλαη θαη ε αμία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.»  

 

…στο Νομό Ημαθίας 
Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

Μεηξήζεηο Οζηηθήο Μάδαο ζην Ννκό Ζκαζίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο Γήκνπο Αλζεκίσλ, 

Αιεμάλδξεηαο θαη Πιαηένο απφ ην Γηαδεκνηηθφ 

Γίθηπν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α., 

ην άββαην 28, ηελ Κπξηαθή 29 θαη ηε Γεπηέξα 30 

Ννεκβξίνπ 2009. Οη Μεηξήζεηο έγηλαλ ζηα ΚΑΠΖ 

ηνπ Γήκνπ Αλζεκίσλ θαη ηνπ Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο, 

ελψ  ζην Γήκν Πιαηένο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

ρψξν ηνπ Γξαθείνπ Παξνρήο Κνηλσληθψλ θαη 

Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ 

κε ππεξερνγξάθεκα πηέξλαο απφ ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Γ.Τ. Σελ ηαηξηθή εθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνίεζαλ εζεινληηθά νη 

γηαηξνί θ. Γηάληζεο Γεώξγηνο,  Γηεπζπληήο  

Οξζνπεδηθήο θιηληθήο Ννζνθνκείνπ Νάνπζαο 

(Γήκνο Αλζεκίσλ) θαη θ. ηδεξόπνπινο 

Αζαλάζηνο ειεπζεξνεπαγγεικαηίαο νξζνπεδηθφο ηαηξφο (Γήκνο Αιεμάλδξεηαο θαη 

Πιαηένο).   

Απφ αξηζηεξά ε θα Αιεμάλδξα Παπαλδξένπ, 

Αληηπξφεδξνο ηνπ ΚΑΠΖ Κνπαλνχ, ν θ. 

Γεκήηξεο ηδεξφπνπινο, Γήκαξρνο Γ. 

Αλζεκίσλ, ν θ. Ησάλλεο Γηάληζεο, Γηεπζπληήο 

Οξζνπεδηθήο θιηληθήο Ννζνθνκείνπ Νάνπζαο, 

καδί κε ην επηηειείν ηνπ Γ.Γ.Τ.   

 

Ο κ. Αντ. Παρτςινζβελοσ κάνει ιατρικι 

εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων. 
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Ζ ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ θαη ζηνπο ηξεηο 

Γήκνπο ήηαλ κεγάιε. πλνιηθά εμεηάζζεθαλ 140 

άηνκα. ην Γήκν Αλζεκίσλ εμεηάζζεθαλ 60 

άηνκα, ζην Γήκν Αιεμάλδξεηαο 40 θαη ζην Γήκν 

Πιαηένο επίζεο 40 άηνκα. ηνπο ρψξνπο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη Μεηξήζεηο ην παξψλ 

έδσζαλ ε θα Αιεμάλδξα Παπαλδξένπ – 

Καλνύδε, Αληηπξφεδξνο ηνπ ΚΑΠΖ Κνπαλνχ ηνπ 

Γήκνπ Αλζεκίσλ, ε θα Υξηζηίλα Εετκπεθίδνπ, 

θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ηνπ γξαθείνπ παξνρήο 

θνηλσληθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γ. Πιαηένο θαζψο θαη νη Γήκαξρνη ησλ Γήκσλ. 

 

Ο Γήκαξρνο Αλζεκίσλ θ. Γεκήηξηνο ηδεξόπνπινο δήισζε: «Δίλαη επράξηζην πνπ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα επαηζζεηνπνηήζακε, ηηο γπλαίθεο ηνπ Γήκνπ καο λα θάλνπλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε, γηαηί  ε πξφιεςε είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ ζεξαπεία». Δπίζεο ν 

Γήκαξρνο επραξίζηεζε ζεξκά ηνλ ηαηξφ δ/ληή ηεο Οξζνπεδηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Νάνπζαο θ. Γηάληζε Γεώξγην, ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ  Γηθηχνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. θαη ηελ αληηπξφεδξν ηνπ ΚΑΠΖ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Δπίζεο, ν Γήκαξρνο Αιεμάλδξεηαο θ. 

Υαξάιακπνο Γθηόλνγινπ δήισζε:  «Ζ κέηξεζε 

ηεο νζηηθήο κάδαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

πφιε καο απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο κε ην Γηαδεκνηηθφ 

Γίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. 

Σν κέγεζνο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ηεο Σειεταηξηθήο θαη ηεο κέηξεζεο 

ηεο νζηηθήο κάδαο ζεκαηνδνηεί ηελ αληαπφθξηζή 

ηνπο ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε πνπ ε Γεκνηηθή 

Αξρή αλαπηχζζεη. Πξφζεζή καο είλαη, ζην 

κέιινλ, ζε απφιπηε πάληα ζπλεξγαζία κε ην 

Γ.Γ.Τ. λα πινπνηεζνχλ παξφκνηεο εθδειψζεηο, 

πνπ ζα αθνξνχλ ζε ζέκαηα ζσκαηηθήο θαη 

ςπρηθήο πγείαο ησλ δεκνηψλ καο. Ζ ζπλεξγαζία πνπ έρεη αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπ Γήκνπ 

θαη ηνπ Γ.Γ.Τ. ραξαθηεξίδεηαη άξηζηε, έρνληαο σο ηειηθφ ζηφρν λα παξάζρεη ζηνπο πνιίηεο 

καο έγθπξεο απαληήζεηο ζε ζέκαηα πγείαο θαη λα ηνπο θέξεη θνληά ζηηο λέεο ηερλνινγίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο ηειεταηξηθήο. Γηθαηψλεηαη, ινηπφλ, ε επηινγή ηνπ 

Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο λα ζπκκεηάζρεη σο ελεξγφ κέινο ζην  Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. θαη απνδεηθλχνπκε έκπξαθηα γηα κηα αθφκε θνξά ηελ 

ελεξγή θνηλσληθή καο πνιηηηθή θαη αιιειεγγχε».       

 

Ο Γήκαξρνο Πιαηένο θ. Φώηεο Γεκεηξηάδεο δήισζε: «Οη ζεκεξηλέο κεηξήζεηο 

απνηεινχλ ηελ πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξφιεςε ηεο νζηενπφξσζεο, πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ν Γήκνο καο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. Ζ αληαπφθξηζε ησλ δεκνηηζζψλ θαη ησλ δεκνηψλ καο 

ζην πξφγξακκα ήηαλ πέξαλ ηνπ αλακελφκελνπ. Έρνπκε θαηαγξάςεη ζε ιίζηα ηα άηνκα 

πνπ δελ πξφιαβαλ ζήκεξα λα εμεηαζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επφκελε 

κέηξεζε πνπ επειπηζηψ φηη ζα γίλεη ζηηο αξρέο ηεο λέαο ρξνληάο. Θέισ λα επραξηζηήζσ  

 

Ο Ορκοπεδικόσ Ιατρόσ του Δ. Αλεξάνδρειασ, κ. 

Ακανάςιοσ ιδθρόπουλοσ κάνει ιατρικι εκτίμθςθ 

των αποτελεςμάτων 
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φινπο φζνη εξγάζηεθαλ θαη ζπλέβαιαλ κε ηελ 

εζεινληηθή ηνπο πξνζθνξά ζηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο». 

 

Σέινο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο 

& Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. θαη Γήκαξρνο 

Ακαξνπζίνπ θ. Γηώξγνο Παηνύιεο δήισζε: «Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα πινπνηνχληαη δξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξφιεςε θαη εηδηθά γηα αζζέλεηεο φπσο 

ε νζηενπφξσζε. Σν Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο δίλεη 

απηή ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο – κέιε ηνπ, 

πξαγκαηνπνηψληαο πξνγξάκκαηα φπσο απηφ ηεο 

Μέηξεζεο Οζηηθήο Μάδαο, κε ηνπο δεκφηεο λα 

αληαπνθξίλνληαη καδηθά. Ζ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε ηξεηο Γήκνπο ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο, 

ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία δίλνληαο ηε ζθπηάιε γηα ηελ ζπλέρεηά ηνπ θαη ζε άιινπο Γήκνπο 

– κέιε ηνπ Γηθηχνπ». 

 

…στη Νέα Ιωνία 
Μεηξήζεηο έγηλαλ επίζεο θαη ζην Γήκν Νέαο 

Ησλίαο, απφ ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γεκνηηθφ Πνιπταηξείν 

Ακαξνπζίνπ ην άββαην 19, ηελ Κπξηαθή 20 θαη 

ηελ Σξίηε 22 Γεθεκβξίνπ 2009 ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν ρψξν ζην Σκήκα Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Ν. Ησλίαο. Δπηβιέπσλ 

ηαηξφο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, πνπ παξάιιεια 

εθηίκεζε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ, ήηαλ 

εζεινληηθά ν ρεηξνπξγφο νξζνπαηδηθφο θ. 

Αληώλεο Παξηζηλέβεινο, ν νπνίνο ζην ηέινο 

ηεο δηαδηθαζίαο δήισζε: «Λφγσ ειιηπνχο 

ελεκέξσζεο, αιιά θαη γηα ηελ απνθπγή ηεο 

γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ εμεηάζεσλ, 

αθφκα θαη ζηηο κεγαινππφιεηο, θάπνηνη 

“επηιέγνπλ”, ελ αγλνία ηνπο, λα δνπλ κε ηελ 

νζηενπφξσζε, ε νπνία ζπρλά ηνπο “ζπζηήλεηαη” πξνθαιψληαο ηνπο θάηαγκα…»  

 

Σν πξφγξακκα Μέηξεζεο Οζηηθήο Μάδαο ζα ζπλερηζηεί θαη ην 2010, φρη κφλν ζε Γήκνπο 

ηεο Αηηηθήο, αιιά θαη ζε άιια κέιε ηνπ Γ.Γ.Τ. θαζψο ην ελδηαθέξνλ γηα ην πξφγξακκα 

απηφ είλαη πνιχ κεγάιν. 

 

Σο προςωπικό του Δ.Δ.Τ. με το Διμαρχο 

Πλατζοσ, κ. Φϊτθ Δθμθτριάδθ και τθν κα 

Χριςτίνα Ηεϊμπεκίδου, κοινωνικι λειτουργόσ του 

γραφείου παροχισ κοινωνικϊν και 

υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν του Δ. Πλατζοσ.  

 

Ο κ. Παναγιϊτθσ Βλαςςάσ, Αντιδιμαρχοσ Ν. Ιωνίασ, 

Αντιπρόεδροσ Δ.. Δ.Δ.Τ., θ κα Καίτθ εβαςτι, υπεφκυνθ 

Προγραμμάτων Πρόλθψθσ του Δθμοτικοφ Πολυϊατρείου 

Αμαρουςίου, ο κ. Αντϊνθσ Παρτςινζβελοσ, υπεφκυνοσ 

του Προγράμματοσ Πρόλθψθσ τθσ Οςτεοπόρωςθσ του 

Δ.Δ.Τ. και του Δθμοτικοφ Πολυϊατρείου Αμαρουςίου, ο 

κ. Μιχάλθσ Αναςταςίου και θ κα Κων/να Αραπάκθ, 

εκπρόςωποι του Δ.Δ.Τ. 
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Τπηρεσίες κατ΄ οίκον σε συνεργασία                            

με τη ΜΚΟ Γραμμή Ζωής 
 
Μλεκφλην πλεξγαζίαο ππεγξάθε ηνλ Οθηψβξην, κεηαμχ ηεο Με Κπβεξλεηηθήο 

Οξγάλσζεο  θαη ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α., κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Τηνζεζία 
Ζιηθησκέλσλ». 
Σν Μλεκφλην ππεγξάθε ζην πιαίζην εθδήισζεο  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε ΜΚΟ 
Γξακκή Εσήο, κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Ζιηθησκέλσλ, φπνπ ηηκήζεθε ν 

Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ θ. 
Γηώξγνο Παηνύιεο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γ.Γ.Τ. 
θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο 
Γήκνπο – κέιε ηνπ. 
 
Σν πξφγξακκα παξέρεη ζε θάζε ειηθησκέλν  έλα 
κεραλάθη ηειεεηδνπνίεζεο, ην νπνίν είλαη 
ζπλδεδεκέλν κε ην ζπληνληζηηθφ θέληξν ηεο 
Γξακκήο Εσήο θαη ζε 24σξε βάζε παξέρεηαη 

ππνζηεξηθηηθή θξνληίδα ζε θάζε ειηθησκέλν πνπ 
είλαη κφλνο ζην ζπίηη, φπσο κεηαθνξά ζε 
λνζνθνκείν, αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πγείαο, 
αιιά θαη γεληθφηεξεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ 
ηνλ ηξφπν δσήο. Ζ Γξακκή δσήο είλαη 

ζηειερσκέλε απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, φπσο ςπρνιφγνπο θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, 
ελψ επηθνπξηθά έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη ν ζεζκφο ηνπ «εζεινληή γείηνλα» 

 
Ο θ. Γηώξγνο Παηνύιεο, αλαγγέιινληαο ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ ησλ δχν θνξέσλ ηφληζε: «πλεξγαδφκαζηε θαη πξνσζνχκε κε 
ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, ζηνπο πεξίπνπ 150 Γήκνπο - κέιε ηνπ Γηθηχνπ, 
ην έξγν ηνπ πξνγξάκκαηνο «Τηνζεζία Ζιηθησκέλσλ» ηεο ΜΚΟ Γξακκή 
Εσήο, ψζηε νη ειηθησκέλνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ λα απνιακβάλνπλ ηε 
θξνληίδα, ηελ πξνζηαζία, ηελ αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ 
αμηνπξεπή δηαβίσζε, πνπ ηνπο αξκφδεη, ελψ παξάιιεια πξνσζνχκε 
ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πλεχκαηνο εζεινληηζκνχ γηα ηελ ηξίηε ειηθία».  
 
Ο Πξφεδξνο ηεο ΜΚΟ Γξακκή Εσήο θ. Γεξάζηκνο Κνπξνύθιεο, δήισζε ηδηαίηεξα 
αηζηφδνμνο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν θνξέσλ, ηνλίδνληαο ηε 
ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε απηήλ ηελ πξσηνβνπιία: «Απφ 
έλα ηφζν αμηφινγν έξγν πξνζθνξάο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ζπλαλζξψπνπο καο ζηε ρψξα 
καο, δελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην 
θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο καο. ηε ΜΚΟ Γξακκή Εσήο επηδηψθνπκε ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο 
πνπ έρνπλ φξακα γηα κηα πην νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αλζξσπηζηηθή δξάζε». 
 
ηελ  εθδήισζε δηαβηβάζηεθε ραηξεηηζκφο απφ ηελ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο θα Μαξηιίδα Ξελνγηαλλαθνπνύινπ, ελψ κεηαμχ άιισλ παξέζηεζαλ ν 
Αξρηκαλδξίηεο Παηέξαο Μάμηκνο Παπαγηάλλεο, ν Γηεπζπληήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
ΔΚΑΒ θ. Γεκήηξεο Πύξξνο , θαζψο θαη εθπξφζσπνη Γήκσλ.  
 
Σν Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. θαιεί φινπο ηνπο Γήκνπο 
– κέιε ηνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα «Τηνζεζία Ζιηθησκέλσλ» θαη λα γίλνπλ, 
κέζσ ρνξεγηψλ, «αλάδνρνη» ειηθησκέλσλ δεκνηψλ ηνπο ψζηε, λα είκαζηε ζην πιεπξό 
απηώλ πνπ καο έρνπλ πεξηζζόηεξν αλάγθε. Πηζηεχνπκε φηη νη Γήκνη ζα ζηαζνχλ 
αιιειέγγπνη ζην θαηλνηφκν απηφ πξφγξακκα θαη πεξηκέλνπκε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο. 

 

Ο Πρόεδροσ τθσ ΜΚΟ Γραμμι Ηωισ κ. Γεράςιμοσ 

Κουροφκλθσ παραδίδει το βραβείο ςτον Πρόεδρο του 

Δ.Δ.Τ. και Διμαρχο Αμαρουςίου, κ. Γ. Πατοφλθ. 
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Προληπτικά Προγράμματα για Παιδιά  

και για Νέους 

Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου στο 

Μαρούσι 

 

Πξσηνπνξηαθφ πξφγξακκα πξνζπκπησκαηηθνχ ηαηξηθνχ ειέγρνπ (screening)  εθάξκνζε 

ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ, ηνπ Γήκνπ 

Ακαξνπζίνπ ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, πνπ 

πξνσζεί ν Γήκνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. Σν πξφγξακκα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ επγεληθή ρνξεγία ηεο εηαηξίαο PC Systems, ε νπνία εθαξκφδεη 

έλα ζχζηεκα ηαηξηθήο Σειεκεηξίαο, ην e-ppokrates. 

Σν ζχζηεκα e-ppokrates εγθαηαζηάζεθε απφ ηηο 24 Ηνπλίνπ ζην Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην 

ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ, ελψ ην πξφγξακκα νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε Οθησβξίνπ 2009. ηα 

1.000 πεξίπνπ κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ δσξεάλ κηα ζεηξά απφ εμεηάζεηο screening, φπσο κέηξεζε 

αξηεξηαθήο πίεζεο θαη νμπγφλσζεο ηνπο αίκαηνο, κεηξήζεηο γηα έιεγρν ηεο αλαπλεπζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο κε ζπηξφκεηξν, θαξδηνγξάθεκα, ππεξερνγξάθεκα, θ.α.   

Γηα ηα αλήιηθα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ δεηήζεθε ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ 

γνλέσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ηαηξηθή εμέηαζε. 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο e-ppokrates, ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ απηψλ 

κεηαθέξζεθαλ ηε ζηηγκή πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο ζε εηδηθφ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ θάθειν 

δεκφηε. Σν ζχζηεκα e-ppokrates κπνξεί ζήκεξα λα ππνζηεξίμεη δεθάδεο δηαθνξεηηθέο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο λα αλαιχεη 

ζηαηηζηηθά ηηο κεηξήζεηο απηέο, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

πγείαο ησλ πνιηηψλ ησλ δήκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ.     

ηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ θαη φρη ε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ.  ηελ 

πεξίπησζε επνκέλσο πνπ απφ ην screening δηαπηζησζεί πξφβιεκα πγείαο, 

πξαγκαηνπνηείηαη παξαπνκπή ζην ζεξάπνληα ηαηξφ.  
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Σα παιδιά του Γυμναςίου και του Λυκείου Χαλκίδασ 

κατά τθν διάρκεια τθσ ενθμζρωςθσ από τουσ 

επιμορφωτζσ.  

 

 

Προγράμματα για τη Νέα Γενιά 
 

Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 
δηήκεξν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εζεινληψλ 
ζηελ Υαιθίδα ηνλ Ηαλνπάξην θαη ζηε Ναχπαθην 
ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. Tν πξφγξακκα 
πεξηιακβάλεη εθπαίδεπζε λέσλ εζεινληψλ ζε 
ζέκαηα εζηζκνχ ζην Γηαδίθηπν, ρξήζεο νπζηψλ 
θαη ζεμνπαιηθήο πγείαο. Τινπνηείηαη απφ 
εμεηδηθεπκέλε νκάδα επηζηεκφλσλ ηεο Μνλάδαο 
Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) ηεο Β‟ Παηδηαηξηθήο 
θιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηεο 
Διιεληθήο Δηαηξίαο Πξφιεςεο θαη Αγσγήο 

Τγείαο, κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Γηαδεκνηηθνχ 
Γηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 
Ο.Σ.Α. θαη ηνπ Γήκνπ Υαιθίδαο. Σν πξφγξακκα 
απηφ επηρνξεγήζεθε απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Νέαο Γεληάο. 
 
 
42 εζεινληέο ζηελ Υαιθίδα θαη 32 
εζεινληέο ζηε Ναύπαθην ρσξηζηήθαλ ζε 
ηξεηο  ζεκαηηθέο  νκάδεο: Ζ πξψηε νκάδα 
κε επηκνξθσηή ηνλ θ. Γεώξγην Κνξκά, 
επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε ηεο Μ.Δ.Τ., είρε  
ζέκα ηελ θαθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ην 
παηδί θαη ηνλ έθεβν. Ζ δεχηεξε νκάδα κε 
επηκνξθσηή  ηελ θα Μαξία σηεξίνπ, 
κέινο Γ.. ηνπ ΟΚΑΝΑ, είρε ζέκα ηνλ 
αιθννιηζκφ θαη ηε ρξήζε νπζηψλ θαη ε ηξίηε 
νκάδα κε επηκνξθσηή ηελ θα Βαζηιηθή 
Παπαβαζηιείνπ, επηζηεκνληθή ζπλεξγάηε 
ηεο Μ.Δ.Τ., είρε ζέκα ηελ ζεμνπαιηθή αγσγή 
ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ. 
 
Ζ εθπαίδεπζε, πέξα απφ ηηο παξνπζηάζεηο, πεξηειάκβαλε επηζθέςεηο ζηα γπκλάζηα θαη ηα 
ιχθεηα ηεο Υαιθίδαο θαη ηεο Ναππάθηνπ. Πεξηζζόηεξα από 700 παηδηά ζηελ Υαιθίδα 
θαη 400 ζηε Ναύπαθην ελεκεξψζεθαλ άκεζα γηα ηα ζέκαηα απηά. Οη νκάδεο εζεινληψλ 
επηζθεθηήθαλ ζηε Υαιθίδα, ην γπκλάζην θαη ιχθεην Καλήζνπ, ην 2ν θαη ην 6ν γπκλάζην. ηε 
Ναχπαθην επηζθεθηήθαλ ην 2ν θαη 3ν Γπκλάζην Ναππάθηνπ, θαζψο θαη ην 1ν ΔΠΑΛ. Μεηά 
ην ηέινο ηεο ελεκέξσζεο νη εζεινληέο ζπδήηεζαλ ηεο εληππψζεηο ηνπο απφ ην πξφγξακκα 
θαη αθνχ ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο εξγαζίαο παξνπζίαζαλ θαη απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο ηα 
ζέκαηα  ζηα νπνία εθπαηδεχηεθαλ. 
 
Σν παξψλ έδσζε ν ηνπηθφο ηχπνο θαη ζπγθεθξηκέλα νη εθεκεξίδεο ΔΜΠΡΟ θαη 
ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ θαζψο θαη ν ηειενπηηθφο ζηαζκφο ΛΔΠΑΝΣΟ φπνπ θάιπςαλ ηελ πνξεία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
 
Σν πξφγξακκα ζα έρεη ζπλέρεηα, αθνχ νη εζεινληέο πιένλ κφλνη ηνπο ζα ζπλερίζνπλ ηελ 
έξεπλα ηεο Μ.Δ.Τ. ηφζν ζηα ζρνιεία ηεο Υαιθίδαο, φζν θαη ζηα ζρνιεία ηεο Ναππάθηνπ, 
ζηα ζέκαηα πνπ εθπαηδεχηεθαλ. Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δήκν θαη ηνπο ζπιιφγνπο 
γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία ελεκέξσζεο ησλ λέσλ, ησλ καζεηψλ 
θαζψο θαη ησλ γνλέσλ ηνπο. 

Σα παιδιά του Γυμναςίου και του Λυκείου Ναυπάκτου κατά 

τθν διάρκεια τθσ ενθμζρωςθσ από τουσ επιμορφωτζσ.  
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Μνημόνιο υνεργασίας με το «Χαμόγελο 

του Παιδιού» 

 

Σν Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α. θαη ν Δζεινληηθόο 

Οξγαληζκόο «Σν Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ», 

ππέγξαςαλ ηνλ Ννέκβξην, Μλεκφλην 

πλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

Πξνγξακκάησλ Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο ζε παηδηά 

θαη εθήβνπο ησλ Γήκσλ - κειψλ ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ, κε ην θηλεηφ πνιπταηξείν 

«ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ» πνπ δηαζέηεη ην Υακφγειν ηνπ 

Παηδηνχ. ηφρνο είλαη ε δσξεάλ παξνρή 

ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ πξφιεςεο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ζεξαπεία, παηδηψλ θάζε 

ειηθίαο, ηφζν ζηα αζηηθά θέληξα φζν θαη ζε απνκαθξπζκέλα ρσξηά ηεο ρψξαο καο.  

 

Ο Δζεινληηθφο Οξγαληζκφο  «Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ», απφ ην 2002 εθαξκφδεη 

Πξφγξακκα Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θαη Οδνληηαηξηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα Τπνπξγεία 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ηα νπνία 

έρεη ππνγξάςεη Μλεκφληα πλεξγαζίαο. Σν πνιπταηξείν «ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ», ιεηηνπξγεί ππφ 

ηελ αηγίδα ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

 

Σν Πνιπταηξείν «ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ» είλαη εμνπιηζκέλν κε ηαηξηθά κεραλήκαηα ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο απηφλνκα ηκήκαηα: αθνπνινγηθφ, θαξδηνινγηθφ, 

νθζαικνινγηθφ θαη νδνληηαηξηθφ. Γηαζέηεη δνξπθνξηθή ζχλδεζε γηα ηειεταηξηθή, κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ θαζψο θαη Online ζχλδεζε κε λνζειεπηηθά θαη δηαγλσζηηθά Ηδξχκαηα ηεο 

ρψξαο. Δπίζεο, δηαζέηεη ην λέν γηα ηελ Διιάδα ζχζηεκα EPPOCRATIS, έλα ινγηζκηθφ 

πνπ επηηξέπεη ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε ηαηξηθήο εμέηαζεο 

θαη ηειηθά ηελ δεκηνπξγία ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ θάζε αζζελνχο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο, 

απνηειείηαη απφ 1 θνηλσληθφ/ή ιεηηνπξγφ, 1-2 νδεγνχο, 1 λνζειεπηή/ηξηα, θαζψο θαη 

εζεινληέο ηαηξνχο (Οθζαικίαηξν, Παηδίαηξν, Χηνξηλνιαξπγγνιφγν θηι) ησλ Γήκσλ πνπ 

ζα πινπνηείηαη ην πξφγξακκα. Γηα ηε θάιπςε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα αλαδεηεζνχλ ηδησηηθνί θαη ζεζκηθνί πφξνη. 

 

Σν πξφγξακκα Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο κέζσ screening ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε Γήκνπο κέιε ηνπ Γ.Γ.Τ. βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 

πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα εθπνλεζεί αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα θαζνξηζζεί απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ Γήκσλ πνπ ζα ζειήζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο.  
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τιγμιότυπο από τουσ εμβολιαςμοφσ που 

πραγματοποιικθκαν ςτο Διμο Καρπάκου 

 

Εμβολιασμός ευπαθών ομάδων σε 12 ακριτικά νησιά 
 
ηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ  Γηθηχνπ  Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α., κε ηελ επγεληθή ρνξεγία 

ηεο εηαηξίαο Solvay Pharma Μ. ΔΠΔ, ππφ ηελ 

αηγίδα ηεο ΓΤΠΔ Πεηξαηά θαη Αηγαίνπ θαη ηελ 

έγθξηζε ηνπ ΔΟΦ, πξαγκαηνπνηήζεθε 

εκβνιηαζκόο ησλ θαηνίθσλ αθξηηηθώλ 

λεζηώλ ησλ Γσδεθαλήζσλ, ηελ πεξίνδν 6 

έσο 16 Οθησβξίνπ 2009. 

Σν πξφγξακκα απηφ αθνξνχζε ζην δσξεάλ 

εκβνιηαζκφ ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο. 

 

Σα αθξηηηθά λεζηά ησλ Γσδεθαλήζσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα είλαη ηα εμήο: 

Αγαζνλήζη, Αζηππάιαηα, Κάιπκλνο, 

Κάκεηξνο-Ρόδνπ, Κάξπαζνο, Κάζνο, 

Καζηειόξηδν, Λεηςνί, Νίζπξνο, Πάηκνο-

Αξθνί, Σήινο θαη Υάιθε. Δκβνιηάζηεθαλ νη 

θάηνηθνη ησλ παξαπάλσ λεζηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζηηο εππαζείο νκάδεο, ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο. 

Δηδηθφηεξα, ρνξεγήζεθαλ ζπλνιηθά 10.500 

εκβφιηα Influvac sub-unit.  

 

ηηο 7 & 8 Οθησβξίνπ επηηειείν ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο κε επηθεθαιήο 

ηνλ θ. σηήξε Παπαζππξφπνπιν, Γηεπζπληή 

ηνπ Γ.Γ.Τ. θαη ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Κνθηλά, Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Solvay Pharma, 

επηζθέθζεθαλ νξηζκέλα απφ απηά ηα λεζηά, γηα λα παξαθνινπζήζεη απφ θνληά ηελ φιε 

δηαδηθαζία. Οη θάηνηθνη ησλ λεζηψλ απηψλ έζπεπζαλ ζηα Κέληξα Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθά 

Ηαηξεία αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα εκβνιηαζηνχλ.  

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Γ.Τ. θαη Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ θ. Γηώξγνο Παηνύιεο δήισζε: «Δίλαη 

ζεκαληηθή ε ελέξγεηα απηή ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο Νέαο Γξίπεο, φπνπ ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο έρεη δψζεη νδεγίεο γηα αχμεζε ηνπ εκβνιηαζκνχ ηεο επνρηαθήο γξίπεο. 

Απνθηά δε κεγαιχηεξε ζεκαζία, δηφηη γίλεηαη ζε αθξηηηθά λεζηά, γηα ηα νπνία 

παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα ζηνλ επαξθή εθνδηαζκφ. Θα ζέιακε ηέινο λα 

επραξηζηήζνπκε φινπο ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο λνζειεπηέο, πνπ εξγάζηεθαλ ζηα λεζηά 

απηά, γηα ηελ εζεινληηθή ηνπο πξνζθνξά ζηνπο δεκφηεο ηνπο». 

Από αριςτερά ο Διευκυντισ του Δ.Δ.Τ., κ. . 
Παπαςπυρόπουλοσ, με τον Διευκυντι του Κζντρου Τγείασ 
Πάτμου, κ. Δαμιανό Αςλάνογλου και τον Γενικό Διευκυντι 
τθσ Solvay PHARMA Μ. ΕΠΕ κ Κωνςταντίνο Κοφινά.  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Περιβαλλοντικοί Καθαρισμοί   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. δείρλεη κεγάιε 

επαηζζεζία θαη ζε ζέκαηα Πεξηβάιινληνο, δηφηη αλακθηζβήηεηα απηφ ζπλδέεηαη θαη 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαιή πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο καο. Έηζη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν «ΜΔΟΓΔΗΟ SOS» δηνξγαλψλνπκε, ζε ζπλεξγαζία κε φζνπο 

Γήκνπο - κέιε καο εθδειψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, κία κεγάιε πεξηβαιινληηθή 

εθζηξαηεία θάζε ρξφλν, ηελ πεξίνδν Μαΐνπ-Ηνπιίνπ. ην πιαίζην απηήο ηεο εθζηξαηείαο, ην 

Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο δεηάεη απφ θάζε δήκν λα δηνξγαλψζεη απφ κία πεξηβαιινληηθή 

ελέξγεηα ζηα φξηά ηνπ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, είηε απηή είλαη έλαο 

πεξηβαιινληηθφο θαζαξηζκφο, είηε κηα νπνηαδήπνηε άιιε εθδήισζε ζρεηηθή κε ην 

πεξηβάιινλ.  

 

Οη Γήκνη πνπ ζπκκεηείραλ θέηνο ζηελ πεξηβαιινληηθή απηή εθζηξαηεία θαη 

πξαγκαηνπνίεζαλ πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο είλαη ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ, ν Γήκνο 

Αιίκνπ, ν Γήκνο Αξθαδίνπ Ρεζύκλνπ, ν Γήκνο Αξγπξνύπνιεο, ν Γήκνο Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο, ν Γήκνο Δπεξγέηνπιαο Λέζβνπ, ν Γήκνο Γιπθάδαο, ν Γήκνο 

Κνξπδαιινύ , ν Γήκνο Άλσ Ληνζίσλ,  ν 

Γήκνο, Γάθλεο, ν Γήκνο Ζιηνύπνιεο, ν 

Γήκνο Γαιαηζίνπ, ν Γήκνο Ζξαθιείνπ, ν 

Γήκνο Δπξπκελώλ, ν Γήκνο Μόβξεο, ν 

Γήκνο θάιαο Λαθσλίαο, ν Γήκνο 

Μεηακόξθσζεο, ν Γήκνο Κεξθπξαίσλ θαη ν 

Γήκνο Κξσπίαο. 

 

 Αξρηθά, κε κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε, 

ηελ Παξαζθεπή 17 Ηνπιίνπ, ε πεξηβαιινληηθή 

πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ, πνπ 

απνζθνπνχζε ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νηθνπέδνπ 

επί ησλ νδψλ Πξσηαγφξα θαη Νηφβεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Θσκά, κε ελεξγή ηελ 

παξνπζία εζεινληψλ θαη εξγαδνκέλσλ ηνπ  

 

Χειροτεχνία μακθτϊν χολείων και Φορζων του Δ. Αρκαδίου Ρεκφμνου, με κζμα 

το περιβάλλον. 

Ο Διευκυντισ του Δ.Δ.Τ. . Παπαςπυρόπουλοσ, μαηί 

με το προςωπικό του Δ.Δ.Τ. ςτον κακαριςμό του 

οικοπζδου ςτον Αγ. Θωμά. 
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Μακθτζσ του Δθμοτικοφ χολείου του Δ. Αρκαδίου 

ενεργά ςτον κακαριςμό τθσ παραλίασ. 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ. Σν παξψλ ζηνλ θαζαξηζκφ 

έδσζαλ ν Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ θαη Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θ. Γ. 

Παηνύιεο, ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θαη Πξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο θ. Α. 

Παξηζηλέβεινο, o επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θ. Δπ. Καηζηγηάλλεο, 

ελψ ζπκκεηείρε θαη εζεινληηθφ θιηκάθην ηνπ .Π.Α.Π. κε επηθεθαιήο ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

πλδέζκνπ θαη Γήκαξρν Πεληέιεο θ. Γ. ηεξγίνπ Καςάιε θαη ηε Γεκνηηθή χκβνπιν 

Πεληέιεο θ. Καπεηαλάθε.  

 

Ο Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ θ. Γ. Παηνύιεο ηφληζε: «Ο Γήκνο Ακαξνπζίνπ θαη ην 

Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο ζπκκεηέρνπλ γηα κηα αθφκε θνξά ζε κηα δξάζε πνπ ζηφρν έρεη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Καζαξίζακε ζήκεξα έλα νηθφπεδν, πνπ βξίζθεηαη ζε 

κηα πεξηνρή απνκαθξπζκέλε απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, αιιά ξαγδαία αλαπηπζζφκελε. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ μερλάκε ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ην θέληξν ηεο 

πφιεο. Χο Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Ακαξνπζίνπ, κε ηελ “Πξάζηλε πκκαρία” ησλ πνιηηψλ ζην 

πιεπξφ καο, ζα ζπλερίζνπκε ηηο παξεκβάζεηο καο ζηηο γεηηνληέο ηνπ Ακαξνπζίνπ, γηα λα 

νκνξθχλνπκε ηελ πφιε καο». 

 

Παξάιιεια, ν Γήκνο Αιίκνπ ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθζηξαηείαο, 

πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεηο νη νπνίεο ζθνπφ είραλ ηελ ελεκέξσζε θαη ηαπηφρξνλα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Με 

ζχλζεκα γηα ειεχζεξεο θαη θαζαξέο παξαιίεο ζπκκεηείρε, ηελ Κπξηαθή 21 Ηνπλίνπ, ζηελ 

πξσηνβνπιία ησλ Γεκάξρσλ ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ ηνπ αξσληθνχ, πνπ 

δηνξγάλσζαλ πνδειαηνδξνκία γηα ην ζθνπφ απηφ. ην θνηλφ αίηεκα ζπκκεηείραλ 12 

παξάιηνη Γήκνη ηεο Αηηηθήο: νη Γήκνη Αιίκνπ, Αλαβχζζνπ, Βάξεο, Βνπιηαγκέλεο, Βνχιαο, 

Γιπθάδαο, Διιεληθνχ, Καιπβίσλ, Κνξσπίνπ, αξσλίδαο, Παιαηνχ Φαιήξνπ θαη 

Φσθαίαο. Ζ πνδειαηνδξνκία πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ κνξθή ζθπηαινδξνκίαο απφ Γήκν 

ζε Γήκν απφ 2 αθεηεξίεο κε ζεκείν 

ζπλάληεζεο ηελ παξαιία ηεο Βάξθηδαο, φπνπ 

θαη θνξπθψζεθαλ νη εθδειψζεηο. Απφ ην Γήκν 

Αιίκνπ, πνδειάηεο ηνπ Αζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ 

θαη άιινη εζεινληέο, παξέιαβαλ ηε ζθπηάιε 

(ζηεθάλη ειηάο) απφ ηνπο πνδειάηεο ηνπ Γήκνπ 

Παιαηνχ Φαιήξνπ γηα λα ηελ παξαδψζνπλ ζηνλ 

επφκελν Γήκν Διιεληθνχ. Παξψλ ζηελ 

«αιιαγή» θαη ν Γήκαξρνο Αιίκνπ θ. Θάλνο 

Οξθαλόο, θαζψο θαη νη Αληηδήκαξρνη θα νθία 

Κσζηακπάξε θαη θ. Γεκήηξεο 

Γηαλλαθόπνπινο θαη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Αζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ θ. Νίθνο 

Γξνζόπνπινο.  

 

 Δπίζεο, ν Γήκνο Αξθαδίνπ Ρεζύκλνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πεξίνδν Μαΐνπ - Ηνπλίνπ 

ζπκβνιηθνχο θαζαξηζκνχο ζηελ παξαιηαθή ηνπ δψλε κε ηελ ζπκκεηνρή Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ θαη Φνξέσλ ηεο πεξηνρήο, πξνθήξπμε καζεηηθφ δηαγσληζκφ κε ζέκα ην 

πεξηβάιινλ, ελεξγνπνηψληαο παηδηά ειηθίαο απφ έμη έσο δψδεθα ρξνλψλ, εθζέηνληαο 

δσγξαθηέο θαη άιιεο ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο, ζε ρψξν ηνπ Γεκαξρηαθνχ Μεγάξνπ θαη ζε 

ρψξν εληφο κεγάινπ μελνδνρείνπ φπνπ αθνινχζεζε βξάβεπζε θαη δηνξγάλσζε ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο  κε κηθξνχο καζεηέο κε ζέκα «θαζαξή παξαιία». 

 

ηε ζέζε Γεθπξάθη ηεο πεξηνρήο ηνπ Υακφκπινπ βξέζεθαλ ηελ Παξαζθεπή 5 Ηνπλίνπ, 

Παγθφζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο, ηα ζπλεξγεία ησλ Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο θαη 

Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο φπνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαζαξηζκφ ηεο 

παξαθεθίζηαο δψλεο. Παξφληεο ζηηο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ ήηαλ ηφζν ν Γήκαξρνο Νέαο 51
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Εκελοντζσ από το Δ. Κορυδαλλοφ ςτον κακαριςμό. 

Φηιαδέιθεηαο θ. ηαύξνο Κόληνο φζν θαη ν 

Πξφεδξνο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη 

Αλάπιαζεο ηνπ ΠΟ.Σ.Α.κνχ Κεθηζνχ (ΦΓΑΚ) θ. 

Παλαγηώηεο ίζθνο θαζψο θαη ν Γξακκαηέαο, 

θ. Νηίλνο Λάζθαξεο. ηελ πξνζπάζεηα 

θαζαξηζκνχ ζπκκεηείραλ 3 θνξηεγά αλνηρηνχ 

ηχπνπ, 1 JCB θαη 1 θνξησηήο κε ηνπο ρεηξηζηέο 

ηνπο θαζψο επίζεο θαη 2 εξγάηεο θαη 2 επφπηεο 

ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. πλνιηθά 

απνκαθξχλζεθαλ 66 ηφλνη απφ κπάδα, ειαζηηθά 

θαη θάζε είδνπο άιια απνξξίκκαηα. Δπίζεο, απφ 

ηελ πιεπξά ηεο Τπεξεζίαο Πξαζίλνπ έγηλε 

θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηελ αλεπηζχκεηε 

βιάζηεζε απφ ηξηκειέο  ζπλεξγείν. Οη πξνζπάζεηεο ησλ ππεξεζηψλ ζπλεηέιεζαλ ψζηε λα 

αιιάμεη άξδελ ε εηθφλα ζηελ πνιχπαζε πεξηνρή ηνπ Υακφκπινπ (ζχλνξα κε Αραξλέο) 

φπνπ παξαηεξνχληαη ζπρλά θαηλφκελα απζαίξεηεο δξάζεο επηηεδείσλ πνπ κεηαηξέπνπλ 

ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο δψλεο ηνπ Κεθηζνχ ζε απηνζρέδηα ρσκαηεξή. 

 

Ο Γήκνο Δπεξγέηνπιαο Λέζβνπ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην παξαδνζηαθφ ρσξηφ Αζψκαην. Σα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλψλεη θαη πινπνηεί  ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ 

αμηψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ζηνπο καζεηέο γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ πξνζηαζία θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε δηαηήξεζε ηεο  πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Οη Γξάζεηο ηνπ 

Κέληξνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ παξαγσγή 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ζηελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε 

επηκνξθσηηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ζηελ αλάπηπμε 

δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ κε αληίζηνηρνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε 

ηεο έξεπλαο ζην ρψξν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη είλαη κνλνήκεξα θαη ηξηήκεξα. ηα 

κνλνήκεξα εληάζζνληαη ην πξφγξακκα «Μνλνπάηη ησλ Δπνρψλ», απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ 

Αζψκαηνπ κέρξη θαη ηνπο Αγ. Αλαξγχξνπο,  ην πξφγξακκα  «Δπεξγέηνπιαο», ην 

πξφγξακκα «Σν Γάζνο θαη ν θφζκνο ηνπ» θαη ην πξφγξακκα «ν Καζηαληψλαο ηεο 

Αγηάζνπ». ηα ηξηήκεξα εληάζζεηαη ην πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε (Έινο 

Νηίπη, Οξεηλφο Όγθνο Οιχκπνπ, Κφιπνο Γέξαο – NATURA 2000», ην πξφγξακκα 

«Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο» θαη ην πξφγξακκα «Τγξφηνπνη ηεο Λέζβνπ, κηα πινχζηα 

εζληθή Κιεξνλνκηά».   

ην Γήκν Γιπθάδαο, ν χιινγνο Γνλέσλ ηνπ 11νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ δηνξγάλσζε ζηηο 

17 Μαΐνπ ηνλ θαζαξηζκφ ηκήκαηνο ηεο παξαιίαο Γιπθάδαο, ζην πιαίζην ηεο παλειιαδηθήο 

εθζηξαηείαο εζεινληηθψλ θαζαξηζκψλ αθηψλ, βπζνχ θαη άιισλ θπζηθψλ πεξηνρψλ 

"Καζαξίζηε ηε Μεζφγεην 2009" θαζψο θαη έθζεζε δσγξαθηθήο κε ζέκα "Παξαιίεο πξηλ θαη 

κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο" απφ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ. Ζ πεξηβαιινληηθή απηή 

πξνζπάζεηα είρε κεγάιε επηηπρία θαη ζπκκεηείραλ πνιινί δεκφηεο.  

Όπσο θάζε ρξφλν ε Τπεξεζία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ νξγάλσζε 

εθζηξαηεία εζεινληηθνχ θαζαξηζκνχ ζην δαζχιιην θαζψο θαη ζηνπο  ρψξνπο πνπ 

βξίζθνληαη γχξσ απφ απηφ ζην ρηζηφ Κνξπδαιινχ, ην άββαην 23 Μαΐνπ. ηφρνο ηεο 

εθζηξαηείαο απηήο είλαη, ε πξνζηαζία ηνπ κνλαδηθνχ πλεχκνλα πξαζίλνπ ηεο πφιεο απφ 

ελδερφκελεο ππξθαγηέο, αιιά θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ ζε ηνπηθά 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. ηελ επηρείξεζε θαζαξηζκνχ ζπκκεηείραλ ε Δζεινληηθή 
50

01

52

01



τιγμιότυπο από τον κακαριςμό ςτο Δ. 

Γαλατςίου 

Γηαζσζηηθή Οκάδα Κνξπδαιινχ, ηκήκα  ησλ Πξνζθφπσλ θαη θάηνηθνη ηνπ  Κνξπδαιινχ. 

Δπίζεο παξψλ ήηαλ ν Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θ. Ησάλλεο  Μειάο.         

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ ήηαλ ηα ζέκαηα 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ παξνπζίαζε πνπ έγηλε ζηα παηδηά ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ ηνπ Γήκνπ Άλσ Ληνζίσλ απφ εθπξφζσπν Οηθνινγηθήο Δηαηξίαο Αλαθχθισζεο 

ζηα ηέιε Μαΐνπ. Με απιή γιψζζα θαη κε ηελ βνήζεηα ραξαθηεξηζηηθψλ εηθφλσλ, ηα παηδηά 

πήξαλ καζήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ, επαηζζεηνπνηήζεθαλ θη 

απέθηεζαλ πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηηο κεζφδνπο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ, 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο ηνπο θαη θξνληίδαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

ην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο ν Γήκνο 

Ζιηνύπνιεο, ην άββαην 4 Ηνπιίνπ, έζηεζε δχν πεξίπηεξα, ζηελ πιαηεία Δζληθήο 

Αληίζηαζεο (θεληξηθή πιαηεία) θαη ζηελ πιαηεία Αλεμαξηεζίαο, απ‟ φπνπ κνηξάζηεθαλ 

ζηνπο δεκφηεο νηθνινγηθέο ηζάληεο θαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σν παξψλ έδσζε θαη ν Γήκαξρνο ηεο πφιεο θ. Γηάλλεο Αλαγλώζηνπ. 

Σνλ ζπλφδεπζαλ ν Πξφεδξνο ηνπ Αζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ θ. Παλαγηώηεο Καξαλδξέαο, ν 

Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο «Αγία Σαβηζά» θ. Κσλζηαληίλνο Νηθνιαΐδεο, ν 

Πξφεδξνο θαη ν Γ. Γξακκαηέαο ηνπ ΚΑΠΖΓΖ θ. Ζιίαο Γεσξγαληάο θαη θ. Γηώξγνο 

Κνπζεξήο, αληίζηνηρα. Δπίζεο, ηελ Κπξηαθή 5 Ηνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαζαξηζκφο 

ησλ παξπθψλ ηεο πφιεο απφ ηα απνξξίκκαηα, ζηνλ παξάδξνκν ηεο ιεσθφξνπ 

Βνπιηαγκέλεο κε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη θνξέσλ ηνπ Γήκνπ. 

Ο Γήκνο Γάθλεο ζηα πιαίζηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαζαξηζκψλ πξαγκαηνπνίεζε 

εθδειψζεηο, φπσο δσγξαθηθή απφ καζεηέο, παηρλίδη, θπηεχζεηο δέλδξσλ θαη θπηψλ, πνπ 

ζθνπφ έρνπλ ηελ αθχπληζε ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ πνιηηψλ ηνπ. 

Σν ηξηήκεξν απηψλ ησλ εθδειψζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πιαηεία 

Γεκαξρείνπ,  είρε  κεγάιε πξνζέιεπζε θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ. 

Σν Γ.Γ.Τ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Γαιαηζίνπ 

θαη ην .Π.Α.Π. νξγάλσζαλ Δζεινληηθή Δθζηξαηεία 

γηα ηε δηάζσζε ηνπ «Λφθνπ ηνπ Παηδηνχ», πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Κπξηαθή 21 Ηνπλίνπ ζην 

Γαιάηζη.  Ο «Λφθνο ηνπ Παηδηνχ», είλαη έλα 

πεπθφδαζνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ 

Γαιαηζίνπ, ζηα ζχλνξα κε ην Γήκν Αζελαίσλ, ζην 

ζεκείν πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Παζζψβ, 

Γξίζθνπ θαη θηάζνπ. Με έδαθνο αξθεηά πεηξψδεο 

πνπ δε βνεζά ζηελ νκαιή αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο 

θαη ηεο ζσζηήο αλάπηπμεο ησλ δέληξσλ, κε δέληξα 

ήδε άξξσζηα εμ αηηίαο ηεο χπαξμεο θινηνθάγσλ 

εληφκσλ, αιιά θαη 63 λεθξά δέληξα φπσο δηαπηζηψζεθε έπεηηα απφ απηνςία ηεο Γαζηθήο 

Τπεξεζίαο, κε μεξά ρφξηα θαη αξθεηά ζθνππίδηα, ήηαλ ν θαηάιιεινο ρψξνο γηα λα 

δξάζνπλ ν Γήκνο, νη θνξείο θαη νη εζεινληέο. 

Όινη καδί, ζπληνληζκέλα απφ ηηο 8 ην πξσί κέρξη ηηο πξψηεο απνγεπκαηηλέο ψξεο, έδσζαλ 

φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο, θιάδεςαλ, έθνςαλ ηα άξξσζηα δέληξα, απνκάθξπλαλ ηα θιαδηά, 

θαζάξηζαλ ην ρψξν θαη θαηάθεξαλ ν «Λφθνο ηνπ Παηδηνχ» λα γίλεη θαη πάιη έλα φκνξθν 

θαη θαζαξφ Γάζνο. Δπηπιένλ, ηνλ επηέκβξε ζπλερίζηεθαλ νη εξγαζίεο ζην Λφθν. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάπιαζε ηνπ γεσγξαθηθνχ ηνπ εδάθνπο νξεηλά, δεληξνθχηεπζε, 

δεχηεξνο θαζαξηζκφο θαη απνθιάδσζε ησλ μεξψλ θιψλσλ, ςεθαζκφο θαη ηνπνζέηεζε 

θάδσλ ζθνππηδηψλ, ηακπέιεο γηα ηα ζθπιηά θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο, θσηηζκφο θιπ. Ο 

Γήκαξρνο Γαιαηζίνπ θ. Κπξηάθνο Σζίξνο θαη ε Αληηδήκαξρνο Πξαζίλνπ θαη Πξφεδξνο 

ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, θα Μαξία Αιηκπέξηε, επραξίζηεζαλ δεκφζηα φινπο φζνη 

ζπλέβαιιαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εζεινληηθήο πξσηνβνπιίαο. 53
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τιγμιότυπο από θμερίδα ςτο Δ. Μόβρθσ, με κζμα 

το περιβάλλον. 

 

ηελ εθζηξαηεία απηή ζπκκεηείραλ ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θαη ππεχζπλνο ηεο 

θαζαξηφηεηαο θ. Θύκηνο Παλαγησηαθόπνπινο, ν Γήκαξρνο Πεληέιεο θαη πξφεδξνο ηνπ 

.Π.Α.Π. θ. Γεκήηξεο ηεξγίνπ Καςάιεο καδί κε ηε Γεκνηηθή χκβνπιν θα 

Καπεηαλνπνύινπ Μεξόπε, θαζψο θαη ε πνιηηηθή πξνζηαζία ηνπ .Π.Α.Π., ν θ. 

Καηζηγηάλλεο Νώληαο Τπεχζπλνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ κε ηνπο 

δηαζψζηεο ηνπ, ηα κέιε ηνπ «Μεζφγεηνο SOS», ην «Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο» κε ηνπο 

Δζεινληέο ηνπ, νη Δζεινληέο Αηκνδφηεο ηνπ «πιιφγνπ Κνηλσληθή Αιιειεγγχε», ηα κέιε 

ηεο «Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο», νη Πξφζθνπνη ηνπ Γαιαηζίνπ, νη Ππξνζβέζηεο, ε Γαζηθή 

Τπεξεζία, νη Αζηπλνκηθνί Δζεινληέο απφ ην Α.Σ. Γαιαηζίνπ αιιά θαη νη ελ ψξα ππεξεζίαο 

Αζηπλνκηθνί, ην ΔΚΑΒ, ε Σξνραία, ηα κέιε ηνπ «πιιφγνπ Γξάζε», νη «Γηαζψζηεο ησλ 

Διιήλσλ Ραδηνεξαζηηερλψλ», ηα κέιε ηνπ «πιιφγνπ ηνπ Λφθνπ ηνπ Παηδηνχ», ε 

«Νενιαία ηνπ ΛΑΟ», νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Γαιαηζίνπ, θαζψο θαη νη γείηνλεο εζεινληέο 

κε ηα παηδηά ηνπο. Σν ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε ηνπ ΚΑΨ, ήηαλ ρνξεγνί επηθνηλσλίαο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο. 

Ο Γήκνο Ζξαθιείνπ Αηηηθήο ην άββαην 13 Ηνπλίνπ ελεκέξσζε ηνπο δεκφηεο ηνπ θαη 

ηνπο ζπκβνχιεπζε λα πηνζεηήζνπλ λέεο ζπλήζεηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ζηελ θεληξηθή πιαηεία 

Ζξαθιείνπ ζηα πιαίζηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπ δξάζεσλ. Σελ εθδήισζε  πιαηζίσζαλ 

κε ηελ παξνπζία ηνπο ε πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ ηεο πφιεο ηνπ 

Ζξαθιείνπ.  Παξάιιεια κε ηελ ελεκέξσζε, ε εθδήισζε είρε θαη ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα, 

θαζψο ην εηθαζηηθφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ παξνπζίαζε έξγα δσγξαθηθήο, ελψ ζπγρξφλσο ηα 

παηδηά ηεο πφιεο δεκηνχξγεζαλ έξγα κε ζέκα ην πεξηβάιινλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην 

ρψξν ππήξραλ ηξαπέδηα κε είδε δσγξαθηθήο, φπνπ ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

μεηπιίμνπλ ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ηνπο.  

Σελ Κπξηαθή 5 Ηνπιίνπ ζηελ παξαιία  ηνκίνπ, 

ζην Φάξν ηνπ Γήκνπ Μόβξεο ζπλαληήζεθαλ νη 

εζεινληέο ηνπ Γήκνπ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 

θαζαξηζκφ ηεο παξαιίαο θαη δηέλεηκαλ έληππν 

πιηθφ ζηνπο ινπφκελνπο, πνπ ζθνπφ είρε λα 

κεηαθέξεη ην κήλπκα γηα έλα θαζαξφ πεξηβάιινλ. 

Μέζα απφ ηέηνηεο δξάζεηο, ν Γήκνο δίλεη  ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο λα εξγαζηνχλ νκαδηθά, 

λα γλσξίζνπλ λένπο ηφπνπο θαη ηξφπνπο δσήο 

θαη κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηα θνηλά 

λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ 

θφζκνπ.  

Δπηπιένλ, ν Γήκνο Μεηακόξθσζεο (Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο), ζηα πιαίζηα ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ εθδειψζεσλ, πξαγκαηνπνίεζε ηελ Πέκπηε 4 Ηνπλίνπ θχηεπζε επνρηθψλ 

θπηψλ ζε δηάθνξεο πιαηείεο θαη ρψξνπο πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ κε ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ 

ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ. Οη πιαηείεο πνπ επηιέρηεθαλ ήηαλ ε Πιαηεία Πνιπθαλδξηψηε 

(Σαηντνπ & Πάξλεζνο) – 1ν Γεκνηηθφ, ε Πέηξηλε Πιαηεία ( Πεπθψλ & Π. Μειά ) – 2ν 

Γεκνηηθφ, ε Πιαηεία Μπηδαλίνπ – Αγ. Νεθηαξίνπ – Γεθειείαο θαη Γεκνηηθά Ηαηξεία –3ν 

Γεκνηηθφ, ηα παξηέξηα κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ, ε Πιαηεία ηαπξηαλνχ 

(Παπαληθνιή – Β. Οπγθψ – Μνιηέξνπ) – 5ν Γεκνηηθφ, ε Πιαηεία Γεκνθξαηίαο 

(Καπνδηζηξίνπ – Γήινπ- π. Μεξθνχξε) - 6ν Γεκνηηθφ θαζψο θαη ε Πιαηεία Μνπζηαθιή 

(Βάξλαιε & π. Μειά ) – 7ν Γεκνηηθφ.  ηφρνο ηεο δξάζεο απηήο ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ παηδηψλ γηα ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο θαη αχμεζεο ηνπ πξαζίλνπ ζηε 

Μεηακφξθσζε.              
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Κακαριςμόσ τθσ παραλίασ του Δ. Κρωπίασ. 

Ο Γήκνο Κεξθπξαίσλ ζηα πιαίζηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ πξαγκαηνπνίεζε, 

αξρηθά, δχν εθζέζεηο θαηαζθεπψλ απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά, πνπ δηνξγαλψζεθαλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ρνιείν Γεχηεξεο επθαηξίαο, ην Γξαθείν Πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

Πηλαθνζήθε ηνπ Γήκνπ. ηφρνο ησλ εθζέζεσλ ήηαλ λα παξνπζηαζηνχλ ζην θνηλφ ηα νθέιε 

ηεο αλαθχθισζεο θαη λα αλαδεηρηνχλ νη ηάζεηο κηαο λέαο αηζζεηηθήο αληηκεηψπηζεο. Οη 

εθζέζεηο ιεηηνχξγεζαλ ζηε Αίζνπζα Σέρλεο ηεο Πηλαθνζήθεο (Κήπνο Παιαηψλ 

Αλαθηφξσλ) γηα φιν ηνλ κήλα Ηνχλην. Ζ πξψηε έθζεζε κε ηίηιν «Σέρλε απφ θνππίδηα», 

ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθαλ έξγα ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ 3 σο 14 Ηνπλίνπ. Ζ δεχηεξε έθζεζε κε ηίηιν «Σέρλε θαη Αλαθχθισζε», ζηελ νπνία 

παξνπζηάζηεθε κηα πξφζθαηε δεκηνπξγία θαιιηηερλψλ πνπ επηδίδνληαη ζην είδνο απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 17 σο 30 Ηνπλίνπ 

 

Παξάιιεια, ν Γήκνο Κεξθπξαίσλ 

πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηφηεηα θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο κε αλαθπθιψζηκα πιηθά γηα παηδηά 

Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ Πηλαθνζήθε ηνπ Γήκνπ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ζρνιείσλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 4 Ηνπλίνπ ζην ρψξν ηεο Πηλαθνζήθεο (Κήπνο 

Παιαηψλ Αλαθηφξσλ) θαη δφζεθαλ βηβιία 

πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο βηβιηνζήθεο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ. 

 

Σέινο, ν Γήκνο Κξσπίαο ζπκκεηείρε ζηε δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία  γηα Διεχζεξεο & 

Καζαξέο αθηέο ζην αξσληθφ, πνπ έγηλε ηελ Κπξηαθή 21 Ηνπλίνπ. Ζ δηαδεκνηηθή απηή 

ζπλεξγαζία πεξηειάκβαλε  πνδειαηνδξνκία ζε δχν δηαδξνκέο,  θαζάξηζκα ησλ αθηψλ, 

ζπλαπιίεο. Ζ πνδειαηνδξνκία απφ ηελ Αγία Μαξίλα Κνξσπίνπ ήηαλ ζπκβνιηθή κε δχν 

πνδειάηεο πνπ κεηέθεξαλ κε ζηεθάληα ην κήλπκα ηεο δξάζεο. πκκεηείραλ επίζεο θαη 5 

αλαβάηεο αγσληζηηθνχ πνδειάηνπ κε ζπλνδεία ηεο νκάδαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο & 

δαζνπξνζηαζίαο ΑΣΣΗΚΖ 4Υ4 ηεο Κνηλφηεηαο Κνπβαξά,  ησλ Διιήλσλ ακαξεηηψλ 

(δηαζψζηεο Δξπζξνχ ηαπξνχ) θαη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Κνξσπίνπ,  πνπ 

ζπλέδξακαλ ζηελ αζθαιή εμέιημε ηεο πνδειαηνπνξείαο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ. Ζ Γξάζε 

ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο επηθεληξψζεθε ζε θαζαξηζκνχο ησλ παξαιηψλ ηεο Αγίαο Μαξίλαο θαη 

ηεο Λνπκπάξδαο. Οκάδα 25 εζεινληψλ-κε ζπκκεηνρή θαη ηνπ Πξννδεπηηθνχ ζπιιφγνπ ηεο 

Αγίαο Μαξίλαο -κε επηθεθαιήο ηελ αληηδήκαξρν θα Γεσξγία Γηαλίηζα  θαη ηνπο   

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θ. Γηάλλε Γθίθα (Σζάθσλα) θαη θα Μαξία Γθίθα θηλήζεθαλ ζηηο 

παξαιίεο θαη κεηέθεξαλ ην κήλπκα γηα θαζαξέο θαη ειεχζεξεο αθηέο. Σελ δξάζε 

ππνζηήξημαλ Γεκνηηθέο ππεξεζίεο ελψ παξεπξέζεθε θαη ν  Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Κνξσπίνπ θ. Αληώλεο Νηνύλεο.  

 

Δεντροφυτεύσεις 
 

Με ζηφρν  ηελ θξνληίδα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ε Γ/λζε  

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Αξγπξνύπνιεο, καδί κε ηνλ χλδεζκν Πξνζηαζίαο θαη  

Αλάπηπμεο ηνπ Τκεηηνχ (.Π.Α.Τ.) νξγάλσζε δεληξνθχηεπζε ηνπ Τκεηηνχ  

πνπ έγηλε ηελ  Κπξηαθή 22 Μαξηίνπ.  Σε λέα απηή πξνζπάζεηα αλαδάζσζεο, θαηά ηελ 

νπνία  θπηεχηεθαλ 5.000 δελδξχιιηα, ζηήξημαλ, εθηφο ηνπ Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο, ην 

Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αξγπξνχπνιεο, ην Σνπηθφ πκβνχιην Νέσλ, 

ρνιεία ηεο πφιεο θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ, ε Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ Αξγπξνχπνιεο, ε 

Β1 Ννκαξρηαθή ηνπ ΠΑΟΚ, νη Αζιεηηθνί χιινγνη θαη νη Πνιηηηζηηθνί χιινγνη ηεο Πφιεο 

θαη άιινη θνξείο ηεο Αξγπξνχπνιεο.  
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Ο Πρόεδροσ του Διαδθμοτικοφ Δικτφου Τγείασ και 

Διμαρχοσ Αμαρουςίου, κ. Γιϊργοσ  Πατοφλθσ, 

ςυμμετζχοντασ ενεργά ςτθ Δεντροφφτευςθ. 

Οι εκελοντζσ του Δ.Δ.Τ. ςτθν 1θ Δεντροφφτευςθ. 

Μέζα ζην έηνο 2009, ν ύλδεζκνο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ γηα ηελ Πξνζηαζία θαη 

Αλάπιαζε ηνπ Πεληειηθνύ (.Π.Α.Π.) 

δηνξγάλσζε ηξεηο Γεληξνθπηεχζεηο Κνθθηλαξά – 

Πεληειηθνχ, νη νπνίεο έγηλαλ κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ Ραδηνηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ΚΑΨ. Σν 

Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α. πνπ είλαη ελεξγφ ζε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο κέζσ ησλ εηήζησλ 

δξάζεσλ θαζαξηζκνχ πεξηνρψλ, ζπλέβαιιε ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή ηνπ .Π.Α.Π. δίλνληαο ην 

παξψλ θαη θηλεηνπνηψληαο  εζεινληέο απ‟ φινπο ηνπο Γήκνπο – κέιε ηνπ ζηελ Αηηηθή. Ζ 

1ε Γεληξνθχηεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ, ε 2ε ζηηο 15 Μαξηίνπ θαη ε 3ε 

ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ. 

 

Ζ ζπκκεηνρή θαη ζηηο ηξεηο δεληξνθπηεχζεηο ήηαλ πνιχ κεγάιε, κε ρηιηάδεο εζεινληέο απ‟ 

φιε ηελ Αηηηθή λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, θπηεχνληαο δεθάδεο ρηιηάδεο δελδξχιιηα ζηελ 

θακέλε πεξηνρή ηεο Πεληέιεο. Σα δελδξχιιηα δηαηέζεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Αλαδαζψζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ηα νπνία θαη θπηεχηεθαλ ζε κηα έθηαζε 2.000 

ζηξεκκάησλ.  

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θαη 

Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ, θ. Γηώξγνο Παηνύιεο, 

ζπκκεηείρε ελεξγά ζηηο ηξεηο αλαδαζψζεηο θαη 

δήισζε: «Θέισ λα εθθξάζσ ηελ ηθαλνπνίεζε κνπ 

γηα ηελ κεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ ζηελ 

πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζηελ Πεληέιε. Οη δεκφηεο 

ηνπ Ακαξνπζίνπ θαη νη εζεινληέο απφ ην 

Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο είλαη εμαηξεηηθά 

επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη φινη καδί ζπκκεηέρνπκε ζε 

κηα «πξάζηλε ζπκκαρία» πνπ ζηφρν έρεη λα 

αλαδείμεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε 

δήηεκα πςίζηεο πξνηεξαηφηεηαο. Σν πεξηβάιινλ 

δελ είλαη ππφζεζε κφλνλ ηνπ Γήκνπ ή ηνπ 

Κξάηνπο, αιιά φισλ καο. Καη ε κεγάιε πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ ην απνδεηθλχεη». 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ .Π.Α.Π. θαη Γήκαξρνο Πεληέιεο Γεκήηξηνο ηεξγίνπ – Καςάιεο, 

εμεδήισζε δεκφζηα ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο θνξέα Αλαδάζσζεο – πληήξεζεο – 

Αλάπιαζεο ηνπ δάζνπο Κνθθηλαξά, πνπ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη θχξην πλεχκνλα 

πξαζίλνπ ηεο Ννηηνδπηηθήο Πιεπξάο ηνπ Πεληειηθνχ θαη πνπ είλαη αλάγθε κε ζπιινγηθνχο 

αγψλεο ησλ Αζελαίσλ, λα επαλέιζεη ζην πεξηβαιινληηθφ ηνπ ρζεο θαη δήισζε 

ραξαθηεξηζηηθά φηη: «Όζν καδηθέο θη αλ είλαη νη κεγάιεο πξνζπάζεηεο Αλαδάζσζεο πνπ 

γίλνληαη φπσο ε παξνχζα, δελ κπνξνχλ λα  πινπνηήζνπλ ην ηεξάζηην πεξηβαιινληηθφ 

έξγν πνπ απαηηείηαη λα γίλεη ζηνλ Κνθθηλαξά. Ζ δεκηνπξγία Φνξέα είλαη ην άκεζν 

δεηνύκελν γηα λα κε καο πξνιάβνπλ νη ζθεηεξηζηέο ηεο Πεληειηθήο Γεο θαη ηα 

ζπκθέξνληα. Ο χλδεζκνο ζηνλ αγψλα ηνπ γηα ην μαλαπξαζίληζκα ηνπ Πεληειηθνχ ζα 

ζπλερίζεη κε λέεο κεγάιεο δξάζεηο, ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην, Μάξηην ηνπ 2010, γηα ηηο 

νπνίεο δεηά ηελ ζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο παηξίδαο καο, ησλ εζεινληψλ θαη ησλ 

ελεξγψλ πνιηηψλ». 
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           ΕΚΣΡΑΣΕΙΕ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Ηπατίτιδα Β΄… 

…στη Δυτική Αττική & στη Δυτική Ελλάδα 
  

Σν Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. δηνξγάλσζε, αξρηθά, 

εθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα ηελ Ζπαηίηηδα Β΄ ζηε Γπηηθή Αηηηθή ζηηο 8-12 Απξηιίνπ 2009 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Γπηηθή Διιάδα ζηηο 7-10 Μαΐνπ 2009 κε ηελ επηζηεκνληθή 

ζπλεξγαζία ηεο Γ΄ Παζνινγηθήο Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο Π.Γ.Ν Αηηηθόλ θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ αληηζηνίρσο, θαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη 

Πξόιεςεο Ννζεκάησλ.  

 

ηόρνη θαη ησλ δχν εθζηξαηεηψλ ήηαλ ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ 

γηα ηελ Ζπαηίηηδα Β΄, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ εμέηαζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

Ζπαηίηηδαο Β΄ ζην πιαίζην ηεο πξφιεςεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο κεηάδνζεο.   

 

Ζ ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία γηα ηελ Ζπαηίηηδα Β΄ ζηε Γπηηθή Αηηηθή θαη ζηε Γπηηθή Διιάδα 

δνκήζεθε σο εμήο: α) πξνεηνηκαζία- 

έκπλεπζε δηακνξθσηψλ θνηλήο γλψκεο 

(Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηαηξηθέο ππεξεζίεο, 

παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα,) κέζσ ηεο 

δηνξγάλσζεο εκεξίδσλ ηνπο κήλεο Ννέκβξην 

& Γεθέκβξην 2008 κφλν ζηε Γπηηθή Αηηηθή,  β) 

εηδηθό όρεκα ΒΑΝ δηακνξθσκέλν θαη 

ινγνηππεκέλν ην νπνίν απνηέιεζε ην ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ εθζηξαηεία ελεκέξσζεο, 

ζηειερσκέλν απφ εμεηδηθεπκέλν ηαηξφ, ν 

νπνίνο θαηεχζπλε πεξαηηέξσ ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο πξνο ηηο θαηά ηφπνπο 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο, ην φρεκα ήηαλ 

εμνπιηζκέλν κε banners, ηα νπνία 

ηνπνζεηνχληαλ πεξηκεηξηθά γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνβνιήο θαη ηελ πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο θαη επαλδξσκέλν απφ 

δηκειέο πιήξσκα ην νπνίν κνίξαδε έληππν, εηδηθφ ζε απιή γιψζζα, γηα ηελ Ζπαηίηηδα Β΄ 

θαη ηνπο ηξφπνπο πξνθχιαμεο θαη κεηάδνζεο.  

Ζ πξναλαγγειία ησλ δχν εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε αλάξηεζε 

αθηζψλ ζε θεληξηθά ζεκεία ησλ Γήκσλ θαη ρψξνπο ηαηξηθνχ ελδηαθέξνληνο (Γεκνηηθά 

Ηαηξεία, Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο, κε απνζηνιή Γειηία Σχπνπ, κε θαηαρσξήζεηο ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο, κε ξαδηνθσληθφ κήλπκα ζε ηνπηθνχο ζηαζκνχο, θαζψο θαη κε δηαλνκή ηνπ 

ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο (Γεκαξρεία, Γεκνηηθά Ηαηξεία). 

Σα ζεκεία θιεηδηά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο ζηε Γπηηθή Αηηηθή θαη 

ηε Γπηηθή Διιάδα ήηαλ: 

   Απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ επηζηνιψλ θαη αδεηνδνηήζεηο απφ ηνπο εθάζηνηε 

Γήκνπο πνπ επηζθέθζεθε ην εηδηθφ φρεκα. 

  Δπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κε ηελ Γ‟ Παζνινγηθή Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ «Αηηηθφλ» (Γπηηθή Αηηηθή). 

Διανομι Ενθμερωτικϊν Φυλλαδίων  ςτθ 

Δυτικι Αττικι. 
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  Δπηινγή ηαηξνχ κε θχξην θξηηήξην ηε ζρέζε κε ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο, ψζηε 

λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε πξνζέγγηζή ηνπο. 

 

  Αμηνπνίεζε παξνπζίαο εθπξνζψπσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα αλάδεημε ηνπ 

θχξνπο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο εθζηξαηείαο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 Δπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

(Γπηηθή Διιάδα). 

  πλεξγαζία κε ηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ-Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Πάηξαο (Γπηηθή 

Διιάδα). 

  

Ζ δξάζε ηεο θηλεηήο κνλάδαο θαη νη ζηαζκνί ζηε Γπηηθή Αηηηθή αθνξνχζε ζηελ 

πεξηνδεία ηνπ εηδηθνχ νρήκαηνο ζε 12 Γήκνπο 

ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ην 

πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα θαη γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 8-12 Απξηιίνπ 2009 θαη ζηε Γπηηθή 

Διιάδα πεξηνδεία ζε 8 Γήκνπο ησλ Ννκψλ 

Αραΐαο, Ζιείαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο, ζχκθσλα 

κε ην πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα θαη γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 7-10 Μαΐνπ 2009. Οη πνιίηεο 

ελεκεξψλνληαλ κέζσ ηεο δηαλνκήο εληχπνπ γηα 

ηελ Ζπαηίηηδα Β, εγθεθξηκκέλνπ απφ ηνλ ΔΟΦ, 

ελψ κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ εμαηνκηθεπκέλε 

πιεξνθφξεζε, ζπκβνπιέο ή θαζνδήγεζε απφ 

ην γηαηξφ, ν νπνίνο ηνπο δερφηαλ κέζα ζην εηδηθά δηακνξθσκέλν φρεκα. Σν εηδηθφ φρεκα 

παξέκελε απφ 2 έσο 4 ψξεο ζε θεληξηθφ, πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν ζε θάζε Γήκν. 

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ πιεζπζκνύ, ν ηξφπνο ελεκέξσζεο 

βαζίζηεθε ζε έλα επέιηθην ζπλδπαζκφ ελεξγεηψλ, φπσο: 

  Δληππνδηαλνκή ζε θεληξηθά ζεκεία (πιαηείεο, θεληξηθνί εκπνξηθνί  δξφκνη), ζε 

θαθελεία, ππεξεζίεο θιπ. 

  Πξνζσπηθή ελεκέξσζε ζην εηδηθφ φρεκα αλά επηζθέπηε. 

  Οκηιία ηαηξνχ εθηφο ηνπ εηδηθνχ νρήκαηνο, ζε νκάδεο αηφκσλ  (π.ρ. δεκνηηθνχο 

ππαιιήινπο). 

Σα απνινγηζηηθά ζηνηρεία δηαηξνχληαη ζε πνζνηηθά θαη ζε πνηνηηθά.  

Γπηηθή Αηηηθή:  ποσοτικά στοιχεία > ζηνπο 12 Γήκνπο δηαλεκήζεθαλ 6.600 έληππα θαη 83 

άηνκα έιαβαλ εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε απφ ηνλ ππεχζπλν ηαηξφ,                                                                     

ποιοτικά στοιχεία > πςειφο βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζεηηθή αληίδξαζε 

γηα ηελ πξσηνβνπιία ηεο εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο. 

Γπηηθή Διιάδα: ποσοτικά στοιχεία > ζηνπο 8 Γήκνπο δηαλεκήζεθαλ 10.700 έληππα θαη  

87 άηνκα έιαβαλ εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε απφ ηνλ ππεχζπλν ηαηξφ,                                

ποιοτικά στοιχεία > πςειφο βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζεηηθή αληίδξαζε 

γηα ηελ πξσηνβνπιία ηεο εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο.  
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τιγμιότυπο από τθν υνζντευξθ Σφπου  

Εκστρατεία για τον Καρκίνο του Προστάτη 
 

Σν Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. ζπκκεηείρε ζηελ 

ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Πξνζηάηε πνπ δηνξγάλσζε, κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Διιεληθήο Οπξνινγηθήο Δηαηξίαο, ν Όκηινο Δζεινληώλ Καηά ηνπ 

Καξθίλνπ «ΑγθαιηάΕΧ», κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Καηά ηνπ Καξθίλνπ ηνπ 

Πξνζηάηε, 15 επηεκβξίνπ.  

 

Ζ πξσηνβνπιία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πεξηιάκβαλε κία Δβδνκάδα Γσξεάλ 

Πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε, απφ 21 έσο θαη 26 επηεκβξίνπ θαη 

απεπζπλφηαλ ζε άληξεο ειηθίαο 50 – 75 εηψλ, νη νπνίνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνβιεζνχλ δσξεάλ ζηελ πξνιεπηηθή εμέηαζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ PSA, κε κία απιή 

αηκνιεςία, ζηα θέληξα ηνπ νκίινπ Βηνταηξηθήο ζε Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε, θαζψο θαη ζηα 

ζπλεξγαδφκελα θέληξα ζε Αραΐα θαη Ζξάθιεην Κξήηεο. 

 

ε ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ν 

Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ θαη Πξφεδξνο ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγείαο θ. Γηώξγνο 

Παηνύιεο δήισζε φηη ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε 

απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζπρλή κνξθή θαξθίλνπ 

ζηνπο άλδξεο κεηά ηα 50, γη' απηφ δελ πξέπεη λα 

παξακεινχκε λα πηνζεηνχκε φιεο ηηο θαηάιιειεο 

ζπκπεξηθνξέο, αιιά θαη λα πξνβαίλνπκε ζε φιεο 

ηηο εμεηάζεηο πνπ ππνδεηθλχεη ε ζχγρξνλε 

ηαηξηθή, αλάκεζά ηνπο θαη ε εμέηαζε ηνπ PSA. 

Δίλαη επζχλε ηνπ θαζελφο μερσξηζηά αιιά θαη 

θαζήθνλ ηεο θάζε Γεκνηηθήο Αξρήο, σο ζεζκνχ εγγχηεξα απφ φινπο ζηνλ πνιίηε, λα 

δηαζθαιίδεη ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ, ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ 

πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηνπο δεκφηεο ηνπ.  

 

Σν Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο πξνκήζεπζε κε ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπο 140 Γήκνπο κέιε ηνπ  θαη παξφηξπλε ηδίσο ηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο (46 ζπλνιηθά), 

λα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζέιεπζε δεκνηψλ γηα εμέηαζε. Σν ελδηαθέξνλ θαη ε 

πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ ζηα εμεηδηθεπκέλα θέληξα, γηα λα θάλεη ηελ εμέηαζε ηνπ PSA, 

ήηαλ πνιχ κεγάιε. 

              

Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο ηφληζαλ πσο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ελεκέξσζε θαη έγθαηξε 

δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε γηα φιν ηνλ ειιεληθφ αλδξηθφ πιεζπζκφ. 

πγθεθξηκέλα, ε θα Ησζεθίλα θνύξηα, Πξφεδξνο ηνπ Οκίινπ Δζεινληψλ ΑγθαιηάΕΧ 

επηζήκαλε φηη ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε ζπληζηά ζήκεξα ην ζπρλφηεξν θαξθίλν πνπ 

δηαγηγλψζθεηαη ζηνπο άλδξεο, ελψ απνηειεί ηε δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ απφ θαθνήζεηα κεηά 

ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. Μφλν ζηελ ΔΔ είλαη ππεχζπλνο γηα ην 9% ησλ ζαλάησλ.  

 

Σέινο ν θ. Κσλζηαληίλνο ηξαβνδήκνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Οπξνινγίαο θαη Γελ. 

Γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο Οπξνινγηθήο Δηαηξίαο ηφληζε πσο ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε 

δελ ζπλνδεχεηαη απφ ζπκπηψκαηα ζηα πξψηκα ζηάδηα, θαη σο εθ ηνχηνπ δπζηπρψο, 

πνιιέο πεξηπηψζεηο παξακέλνπλ αδηάγλσζηεο κέρξη ηε εμάπισζε ηεο λφζνπ. θνπφο 

είλαη έλαο θαιά πιεξνθνξεκέλνο αζζελήο λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη καδί κε ην γηαηξφ ηνπ 

ζε απνθάζεηο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ φρη κφλν ηε δηάξθεηα, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπ. Σν εηδηθφ πξνζηαηηθφ αληηγφλν (PSA) είλαη ε εμέηαζε πνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα 

λα δηαγηγλψζθνληαη πεξηζζφηεξνη θαξθίλνη ζε πξστκφηεξα ζηάδηα, νπφηε θαη λα κπνξνχλ 

λα δνζνχλ ζηνπο αζζελείο πνιιαπιέο επηινγέο ζεξαπείαο.           59
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Εκστρατεία για τον Καρκίνο του                              

Σραχήλου της Μήτρας 
 

ε παλειιαδηθή εθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα 

ηνλ Καξθίλν ηνπ Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο 

ζπκκεηείρε ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο 

ζηνπο 137 Γήκνπο – κέιε ηνπ ζηηο 18-24 

Ηαλνπαξίνπ 2009, πνπ νξγαλψζεθε απφ ηνλ 

Όκηιν Δζεινληώλ Καηά ηνπ Καξθίλνπ 

«ΑΓΚΑΛΗΑΕΧ», κε αθνξκή ηελ Δπξσπατθή 

Δβδνκάδα Πξφιεςεο ηνπ Καξθίλνπ ηνπ 

Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο. Πξνεγήζεθε 

πλέληεπμε Σχπνπ ηελ Σξίηε 20/1/2009, 

παξνπζία ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Γ. 

Αβξακόπνπινπ θαη ηεο Τπνπξγνχ 

Απαζρφιεζεο θαο Φ. Πεηξαιηά. 

 

Δηδηθφηεξα, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ 

Γηθηχνπ Τγείαο, θ. Παηνύιεο, ηφληζε ηε 

ζεκαζία ηεο έγθαηξεο πξφιεςεο ηεο 

λφζνπ, κέζσ ηνπ ηεζη Παπαληθνιάνπ, 

θαζψο θαη ηελ αλάγθε εκβνιηαζκνχ φισλ 

ησλ γπλαηθψλ, ειηθίαο 13-26 εηψλ.  

 

Ο φκηινο εζεινληψλ θαηά ηνπ Καξθίλνπ «ΑΓΚΑΛΗΑΕΧ» θαη ζεκαληηθά κέιε ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ε θα θνύξηα, Πξφεδξνο ηνπ ΟΔΚΚ, ν θ. Θ. Αγνξαζηόο, 

Δθπξφζσπνο ηεο ECCA, Καζεγεηήο  Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ., ν θ. 

Δκκ. Γηαθνκαλώιεο, Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελψλ, ν θ. Δπ. 

Παξαζθεπαΐδεο, Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Κνιπνζθφπεζεο θαη Παζνινγίαο 

Σξαρήινπ, ν Καζεγεηήο θ. Α. Κσλζηαληόπνπινο, Πξφεδξνο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Δκβνιηαζκψλ, ν θ. η. Φσηίνπ, Αλαπι. Καζεγεηήο Β‟ Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγηθήο, ε θα 

Υαξά Μάξγαξε, Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Κιηληθήο Κπηηαξνινγίαο, παξνπζίαζαλ 

ζηε πλέληεπμε Σχπνπ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο, αλαθνξηθά κε ηελ πξφιεςε ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, θαζψο θαη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε απφ ηα Γεκφζηα 

Σακεία ηνπ εκβνιίνπ ηνπ ηνχ ησλ αλζξψπηλσλ ζεισκάησλ (HPV),  έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. 

 

ην πιαίζην απηφ, ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία γηα επξεία 

ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ ησλ 137 Γήκσλ-κειψλ ηνπ ζε φιε ηελ Διιάδα. Ζ εθζηξαηεία 

πεξηιάκβαλε ηε δηαλνκή εηδηθνχ ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ (30.000 θπιιάδηα) θαη ηε 

δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη 

ηνπο ηνπηθνχο εζεινληηθνχο θνξείο.  
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ΜΕΛΕΣΕ 

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας και 

Προαγωγής της Τγείας 

(Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης) 
 

Μηα κεηαθνξά ζηελ Διιάδα ηνπ κνληέινπ ησλ WALK in CENTERS 

 

Με πξσηνβνπιία ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο 

θαη ηεο ΔΓΤ (Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο) 

θαηαηέζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο 

θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο, ζηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο. Σα Κέληξα απηά θηινδνμνχλ λα 

γίλνπλ έλαο θαηλνηφκνο Γεκνηηθφο Θεζκφο πνπ ζα αλαπηπρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Τγείαο ψζηε λα απνηεινχλ ην ζεκείν επαθήο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ Ο.Σ.Α. κε 

ην ΔΤ, πνπ ηφζν ιείπεη ζήκεξα.  

 

Σα Κέληξα Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο, ζα δηαρεηξίδνληαη έλα ζχλνιν 

ζεκάησλ πγείαο φπσο είλαη: ε άκεζε ζπκβνπιεπηηθή ζε δεηήκαηα πξφιεςεο θαη 

πξναγσγήο ηεο πγείαο, ν πξνζαλαηνιηζκφο κέζα ζην ζχζηεκα πγείαο, ε δηαρείξηζε ηνπ 

άκεζνπ θαη κηθξνχ θηλδχλνπ θιπ. 

 

Ζ εγθξηζείζα κειέηε αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηφζν ησλ πξνηεξαηνηήησλ φζν θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ (θηηξηαθψλ, αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θιπ) πνπ ζα 

δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ Κέληξσλ Πξφιεςεο .  

 

Αληηθείκελν Μειέηεο 

Σν έξγν αθνξά ζηελ πινπνίεζε κειέηεο σξίκαλζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ζε επίπεδν 

Απηνδηνίθεζεο Αλνηθηψλ Κέληξσλ Πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο. Σα Αλνηθηά Κέληξα Πξνζηαζίαο 

ηεο Τγείαο (Walk In Centers) δηαρεηξίδνληαη γηα ηνλ αζζελή ηνλ κηθξφ θίλδπλν πγείαο θαη 

παξάιιεια δίλνπλ ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

θηλδχλνπ.  

 

Πεξηερφκελα Μειέηεο 

Ζ κειέηε δηαξζξψλεηαη ζηα παξαθάησ ππνέξγα: 

1. Απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο 

2. Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα 

3. Πξφηαζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Αλνηθηψλ Κέληξσλ Πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο θαη ηνλ 

ηξφπν έληαμεο ηνπο ζην ζχζηεκα. 

a. Παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

b. ΥσξΟ.Σ.Α.μηθή δηάηαμε θαη απαηηήζεηο ζε θηηξηαθή ππνδνκή 

c. Απαξαίηεηεο επελδχζεηο θαη ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

d. Απαηηνχκελνη αλζξψπηλνη πφξνη θαη αλαγθαία εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

4. Καζνξηζκφο ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ θαη ηξφπνο κέηξεζεο απηψλ. 
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ΕΚΔΟΕΙ 

 «ΔΗΜΨΝ ΤΓΕΙΑ» Σο Περιοδικό μας   
 

Ζ ηξηκεληαία ελεκεξσηηθή εθεκεξίδα «ΓΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ», είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα 

αληαιιαγήο απφςεσλ θαη πιεξνθφξεζεο ησλ Γήκσλ ζηα δεηήκαηα πγείαο, πεξηβάιινληνο 

θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο, κε βάζε ηελ πξφιεςε πνπ είλαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Γ.Γ.Τ. 

Σν Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. κέζσ ηνπ πεξηνδηθνχ 

ηνπ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο κέιε ηνπ λα δεκνζηεχνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο κε πνιχ 

απιφ ηξφπν, ζηέιλνληαο κε e-mail ζην info@ddy.gr ην θείκελν κε ηηο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ 

πνπ ζέινπλ λα παξνπζηάζνπλ καδί κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο δξάζεηο απηέο.   

 

Σν «ΓΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ», εθηππψλεηαη ζε 40.000 αληίηππα θαη κνηξάδεηαη ζε φινπο ηνπο 

Γήκνπο κέιε, νη νπνίνη κεξηκλνχλ γηα ηελ εζσηεξηθή δηαλνκή ηνπ, ζηνπο βαζηθνχο 

δηακνξθσηέο γλψκεο (αηξεηνχο, ηνπηθφ ηχπν, ζπιιφγνπο θιπ) θαη ζηνπο πγεηνλνκηθνχο 

(δεκνηηθά ηαηξεία, ΗΚΑ, γξαθεία πξφλνηαο θιπ) αιιά θαη ζηνπο δεκφηεο ηνπο. ηφρνη ηνπ 

Γ.Γ.Τ. είλαη λα ελεκεξψλεηαη ν ηνπηθφο πιεζπζκφο, γηα επίθαηξα ζέκαηα πγείαο, 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη πεξηβάιινληνο θαζψο θαη λα πξνσζήζεη ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηνπο Γήκνπο (γηαηξνχο, ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο, λνζειεπηέο, άιινπο πγεηνλνκηθνχο) θαη ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ πγείαο θαη 

θνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

 

Ζ δνκή ηνπ πεξηνδηθνύ έρεη σο εμήο : 

 

 ηηο πξώηεο ζειίδεο θηινμελνύληαη νη λέεο δξάζεηο ηνπ Γ.Γ.Τ.. 

ηα ηεχρε πνπ θπθινθφξεζαλ ην 2009 παξνπζηάζηεθαλ:  

- Ζ δηεμαγσγή ηνπ 5νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηνλ Πεηξαηά.  

- Ζ Παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γ.Γ.Τ. πνπ έγηλε ζε Θεζ/λίθε, Ησιθφ 

Μαγλεζίαο, θάια Λαθσλίαο, Κχπξν θαη Αγ. Πεηξνχπνιε Ρσζίαο.  

- Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γ.Γ.Τ. ζην Δηήζην πλέδξην Healthy Cities ηεο Παγθόζκηαο 

Οξγάλσζεο Τγείαο.  

- Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γ.Γ.Τ. ζην πλέδξην ηεο ΔΓΤ θαη ε Παξνπζίαζε ζρεδίνπ 

δξάζεο γηα ηε Νέα Γξίπε.  

- Σν πξφγξακκα Σειεταηξηθήο πνπ πινπνηείηαη γηα 2ν ρξφλν ζε 17 Γήκνπο κέιε 

θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο ζε Αζήλα θαη Θεζ/λίθε θαη ζην 35ν Παλειιήλην 

Ηαηξηθφ πλέδξην γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ.  

- Σν πξφγξακκα Μέηξεζεο Οζηηθήο Ππθλόηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο 

Γήκνπο θάια Λαθσλίαο, Ησιθφ Μαγλεζίαο θαη Κφξηλζν.  

- Ζ Δθζηξαηεία Δλεκέξσζεο γηα ηελ Ζπαηίηηδα Β πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Γπηηθή Διιάδα θαη ηε Γπηηθή Αηηηθή.  

- Σν πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο Δζεινληώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΓΝΓ, κε 

ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηεο λενιαίαο ζε ζέκαηα ρξήζεο νπζηψλ, εζηζκνχ ζην 

internet θαη ζεμνπαιηθήο πγείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Υαιθίδα θαη Ναχπαθην.  

- Σν πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Μεζφγεηνο SOS ζε Γήκνπο κέιε ηφζν ηεο Αηηηθήο φζν θαη ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη αθνξά θαζαξηζκνχο αθηψλ θηι.  

- Σν πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ ζε 12 Αθξηηηθά λεζηά ησλ Γσδεθαλήζσλ. 

- πκκεηνρή ζε Γελδξνθπηεύζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ .Π.Α.Π..  
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- πλεξγαζίεο κε ην χλδεζκν Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο, .Φ.Δ.Δ. 

κε ηε ΜΚΟ Γξακκή Εσήο θαη κε ηελ Nostus Communications (Δζληθφ 

ζπληνληζηή γηα ην πξφγξακκα Παηδεηαηξνθή) θ.α. 

 

 Τπάξρεη πάληα ζε αθηέξσκα έλα έγθξηην επηζηεκνληθό άξζξν 

ηα ηεχρε πνπ θπθινθφξεζαλ ην 2009 ππήξραλ ηα εμήο αθηεξψκαηα:  

ην 12ν ηεύρνο θηινμελήζεθε ην άξζξν κε ηίηιν «Καθνπνίεζε παηδηνύ, 

ύγρξνλεο Γπλαηόηεηεο Αληηκεηώπηζεο θαη Πξόιεςεο» πνπ επηκειήζεθε ν θ. 

Οξέζηεο Γησηάθνο, Φπρίαηξνο.  

ην 13ν ηεύρνο θηινμελήζεθε ην άξζξν κε ηίηιν «Απνηειεί ε βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ ζπλνδνηπόξν ζηελ αλαδήηεζε πγηεηλήο δηαηξνθήο;» πνπ 

επηκειήζεθε ν θ. Γεκήηξεο Ρίρηεξ, Καξδηνιφγνο, Γηεπζπληήο Β‟ Καξδηνινγηθήο 

Κιηληθήο Δπξσθιηληθήο Αζελψλ θαη χκβνπινο ηνπ ΔΛΗΚΑΡ θαη ηνπ Γ.Γ.Τ..   

ην 14ν ηεύρνο θηινμελήζεθε ην άξζξν κε ηίηιν «Νέα Γξίπε, Σξόπνη 

Πξόιεςεο» πνπ επηκειήζεθε ν θ. Γηώξγνο Σξίκεο, Παηδίαηξνο, Γηδάθησξ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

ην 15ν ηεύρνο θηινμελήζεθε ην άξζξν κε ηίηιν «Σξέρνπζεο θαη Μειινληηθέο 

ζεξαπείεο γηα ηε λόζν Αιηζράηκεξ», πνπ επηκειήζεθε ε θα Παξαζθεπή αθθά, 

Νεπξνιφγνο-ςπρίαηξνο, Γηεπζχληξηα Ηαηξείνπ Μλήκεο – Σκήκαηνο 

Νεπξνεθθπιηζηηθψλ Παζήζεσλ Δγθεθάινπ, Ννζνθνκείν Τγεία,                                                                                                                            

Πξφεδξνο ηεο Δηαηξίαο Νφζνπ Alzheimer θαη πλαθψλ Γηαηαξαρψλ Αζελψλ.  

 

 ηε ζπλέρεηα θηινμελνύληαη όια ηα άξζξα ησλ Γήκσλ κειώλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε δξάζεηο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα πγείαο, 

θνηλσληθήο αιιειεγγύεο ή πεξηβάιινληνο, θαη έρνπλ κηα ζαθή πξνιεπηηθή 

θαηεύζπλζε. 

 

ην πεξηνδηθφ καο, ην 2009 έρνπλ δεκνζηεπζεί άξζξα απφ ηνπο εμήο 28 Γήκνπο κέιε: 

 

Αγ. Παξαζθεπήο, Αγ. Αλαξγχξσλ, Ακαξνπζίνπ, Αλαβχζζνπ, Άλσ Πσγσλίνπ, Βξαρλαηίθσλ 

Αραΐαο, Διιεληθνχ, Εσγξάθνπ, Ζιηνχπνιεο, Κεξθπξαίσλ, Κνξπδαιινχ, Κξσπίαο, Κχξξνπ 

Πέιιαο, Μφβξεο Αραΐαο, Ν. Ησλίαο, Π. Φαιήξνπ, Πεηξαηά, Πεξάκαηνο, Πξέβεδαο, Πχιεο 

Σξηθάισλ, θάιαο Λαθσλίαο, ηθπσλίσλ, Κνξηλζίαο, ηαπξνχπνιεο Ξάλζεο, Σήινπ, 

Υαιθηδέσλ, Υαλίσλ, Φπρηθνχ, Χξαηφθαζηξνπ Θεζ/λίθεο. 

 

Δπηπιένλ, ζπκκεηέρνληαο ζηελ Δθζηξαηεία γηα ηελ πξφιεςε ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Σξαρήινπ ηεο 

Μήηξαο θαζψο θαη ζηελ Δθζηξαηεία γηα ηελ πξφιεςε ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Πξνζηάηε, ελζέζακε 

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα κε ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο, ζηα ηεχρε 12 θαη 14 αληίζηνηρα.  

 

Δπραξηζηίεο: Γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ πεξηνδηθνχ ζπλεξγαδφκαζηε κε ηελ εθδνηηθή εηαηξία 

KAFKAS PUBLICATIONS ε νπνία έρεη αλαιάβεη δσξεάλ, ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηνδηθνχ, ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο χιεο, θαζψο θαη ηελ εθηχπσζε θαη δηαλνκή ηνπ ζε φινπο ηνπο Γήκνπο 

κέιε. Δπραξηζηνχκε ηδηαίηεξα ηνλ θ. Ζιία Καπθά ηδηνθηήηε ηεο εηαηξίαο  KAFKAS 

PUBLICATIONS θαη ηελ θ. Βάζσ Υαιηώηε, ππεχζπλε ζπληνληζκνχ χιεο γηα ηελ πνιχηηκε 

απηή ζπλεξγαζία θαη πξνζθνξά ηνπο. 
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Πρώτες Βοήθειες 
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Ενημερωτικά Υυλλάδια… 

…για την Ηπατίτιδα Β΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …για  εξουαλική Τγεία –  Εθισμό στο Διαδίκτυο 

– Ναρκωτικά 

 
 

 

Εθιςμόσ ςτο Διαδίκτυο 

(Internet) 

 

Σεξουαλική Υγεία  

 

Εθιςμόσ ςτα 

Ναρκωτικά  
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Πρακτικά υνεδρίου 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

 

 
ΕΞΟΔΑ 
2009 

% 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2010 
% 

A.  ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ  

    
I.  ΡΟΛΗΡΤΙΚΗΣ ΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.Οςτεοπόρωςθ 4.297,09 3,15% 7.000 5,53% 

2.Σθλεϊατρικι  5.712,57 4,19% 8.000 6,32% 

3.φγχρονα Θζματα Τγείασ Νζων  15.866,29 11,63% 5.000 3,95% 

4.Περιβαλλοντικά Προγράμματα 4.807,09 3,52% 5.000 3,95% 

5.Νζα προγράμματα ( Εμβολιαςμοί, 
Κολυμβθτιρια,Παιδιατροφι, Σρίτθ Θλικία κλπ) 3.215,56 2,36% 20.000 15,81% 

ΣΥΝΟΛΟ 33.898,60 24,86% 45.000 35,57% 

II.  ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ         

1.υνζδριο 17.011,84 12,47% 15.000 11,86% 

2.Εκςτρατείεσ Ενθμζρωςθσ ( Θπ.Β, Σραχιλου, 
Προςτάτθ) 652,8 0,48% 1.000 0,79% 

3.Περιοδικό ( ζνκετα, κλπ) 5.314,75 3,90% 5.000 3,95% 

4.Δικτυακι Πφλθ 19.855,96 14,56% 2.000 1,58% 

5.υμμετοχι του ΔΔΤ (ΚΟΙΠΕ, HL7, Π.Ο.Τ.) 7.803,46 5,72% 2.500 1,98% 

ΣΥΝΟΛΟ 50.638,81 37,13% 25.500 20,16% 

ΣΥΝΟΛΟ Ι & ΙΙ 84.537 62,0% 70.500 55,7% 

Β.  ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ         

1.Εκδθλϊςεισ -  Καταχωριςεισ (ΦΕΕ, HEALTY 
CITIES, κάλα Λακωνίασ, Ιωλκόσ, Ρωςία, Κφπροσ) 12.469,51 9,14% 10.000 7,91% 

2. Aπολογιςμόσ Δράςεων 4.224,50 3,10% 5.000 3,95% 

ΣΥΝΟΛΟ 16.694 12,2% 15.000 11,9% 

Γ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ         

1.Μιςκοδοςία 10.603,03 7,77% 15.000 11,86% 

2.Αμοιβζσ υνεργατϊν 10.170,75 7,46% 10.000 7,91% 

3.Λειτουργικά 5.959,29 4,37% 6.000 4,74% 

4.Πάγια 323,27 0,24% 0 0,00% 

5.Εφορία 8.090,00 5,93% 10.000 7,91% 

ΣΥΝΟΛΟ 35.146 25,8% 41.000 32,4% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 136.377,76 100% 126.500 100% 

 

 

 
68

01



 

 

 

 
ΕΣΟΔΑ 2009 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 

1.   Νζεσ εγγραφζσ 6.577 5,3% 3.000 1,9% 

2.   υνδρομζσ Ζτουσ 2009 83.837 67,2% 100.000 63,3% 

3.   υνδρομζσ προθγοφμενων Ετϊν 16.591 13,3% 35.000 22,2% 

4.   Επιχορθγιςεισ - Δωρεζσ 17.780 14,2% 20.000 12,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 124.785 100% 158.000 100% 

 

 

 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΡΟΛΟΙΡΟ 
31/12/2008 

ΣΡΑΠΕΗΙΚΟ ΛΟΓ/ΜΟ 92.571,97 

ΜΙΚΡΟ ΣΑΜΕΙΟ 210,62 

  ΣΥΝΟΛΟ 92782,59 

ΤΝ ( + ) ΕΟΔΑ 2009         124.784,49 €  

ΜΕΙΟΝ ( - ) ΕΞΟΔΑ 2009   -136377,76 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 81.189,32 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΡΟΛΟΙΡΟ 
31/12/2009 

ΣΡΑΠΕΗΙΚΟ ΛΟΓ/ΜΟ 85.576,52 

ΜΙΚΡΟ ΣΑΜΕΙΟ 468,16 

  ΣΥΝΟΛΟ 86.044,68 

ΜΕΙΟΝ ( - ) ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ   -4.855,36 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 81.189,32 

 

 

 

  

 

69 



ΔΗΜΟΙΕΤΜΑΣΑ  

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 





Ευρετήριο   Διαδικτυακών  Διευθύνσεων  

 

Α                                                                                                      

ΑγκαλιάΖΩ 

www.oekk.gr 

APOLLO SA 

www.apollo.gr 

Astra Zeneca 

www.astrazeneca.gr 

 

Β 

Bayer  

www.bayer.gr 

Becel Pro - activ  

www.becelproactiv.gr 

Bianex 

www.vianex.gr 

Bristol Myers Squibb 

www.bms.com 

 

Γ 

Γενική Γραμματεία Νζασ Γενιάσ 

www.neagenia.gr 

 

C 

Creta Farm  

www.cretafarm.gr 

Coloplast 

www.coloplast.com 

 

Δ 

ΔΑΪΣ  

www.daiscenter.gr 

ΔΥΡΕ Ρειραιά & Αιγαίου  

www.2dype.gr 

 

Ε 

Επιςτημονική Εταιρία Φοιτητϊν Ιατρικήσ 

Ελλάδοσ (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) 

www.eefie.org.gr 

 

υνεργατών 

 

Ε.Κ.ΡΟΙ.ΖΩ 

www.ekpizo.gr 

Ελληνική Ουρολογική Εταιρία 

www.huanet.gr 

Ελληνική Ραιδιατρική Εταιρία 

www.e-child.gr 

Εθνική Αςφαλιςτική  

www.ethniki-asfalistiki.gr 

Εθνικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)  

www eof.gr 

Εθνική Σχολή Δημόςιασ Υγείασ (ΕΣΔΥ) 

www.nsph.gr 

ELPEN 

www.elpen.gr 

EUROLINE CONGRESS 

www.eurolinecongress.gr 

EUROMEDICA 

www.euromedica.gr 

 

G 

Glaxo SmithKline 

www.gsk.com 

HARTMANN 

www.hartmann.info 

 

Ι 

ΙΑΣΩ 

www.iaso.gr 

ΙΑΣΩ General  

www.iaso.gr 

IMS Ρληροφορική ΑΕ 

www.imsgr.com 

 

Κ 

KAFKAS PUBLICATIONS 

www.kafkas-publications.com 73
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Κζντρο Ελζγχου και Ρρόληψησ Νοςημάτων 

(ΚΕΕΛΡΝΟ)  

www.keel.org.gr 

Κζντρο Θεραπείασ Εξαρτημζνων Ατόμων 

(ΚΕΘΕΑ)  

www.kethea.gr 

ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΡΕ 

www.kite.gr 

KLEVA 

www.kleva.gr 

Κοινωνία τησ Ρληροφορίασ (ΚτΡ) 

www.ktpae.gr 

 

L 

Lilly 

www.lilly.gr 

 

Μ 

Μεςογειακό Forum για την Υγεία & το 

Ρεριβάλλον  

www.mediforum.eu 

Μεςόγειοσ SOS  

www.medsos.gr 

 Μονάδα Εφηβικήσ Υγείασ (Μ.Ε.Τ.) 

www.youth-health.gr 

ΜΚΟ Γραμμή Ζωήσ 

www.lifelinehellas.gr 

Med week  

www.medweek.gov 

Medical Day  

www.medicalday.org 

  

MERCK SERONO  

www.merckserono.gr 

MSD  

www.msd-uk.com 

 

 

Ν  

NESTLE Fitness 

www.nestle-fitness.com 

NOSTUS COMMUNICATIONS & Events 

www.nostus.gr  

ΝΗΦΑΛΙΟΙ 

nifalioi.greekinfo.net 

NOVARTIS 

www.novartis.gr 

 

Ο 

Οργανιςμόσ Απαςχολήςεωσ Εργατικοφ 

Δυναμικοφ (Ο.Α.Ε.Δ.) 

www.oaed.gr 

Πμιλοσ Βιοϊατρικήσ  

www.bioiatriki.gr 

Πμιλοσ Ιατρικοφ Αθηνϊν 

www.iatriko.gr 

 

Π 

Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ 

www.who.int 

Ραν/κό Γεν. Νοςοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

www.attikonhospital.gr 

«ΡΟΣΑΜΟΓΗ» Διεπιςτημονική Εταιρία 

Ψυχολογικήσ Ραρζμβαςησ  

www.prosarmogi.gr 

 

P 

PRAKSIS 

www.praksis.gr 

Pfizer Hellas 

www.pfizer.gr 

PC Systems 

www.pcsystems.gr 
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R 

Recordati Hellas Pharmaceuticals SA 

www.recordati.com 

Roche  

www.roche.gr 

 

 

ΣΡΕΝΤΖΟΣ και delicatessen 

www.spessen.gr 

Σφνδεςμοσ  Φαρμακευτικϊν Επιχειρήςεων 

Ελλάδοσ (Σ.Φ.Ε.Ε.) 

www.sfee.gr 

Σφνδεςμοσ Δήμων και Κοινοτήτων για την 

Ρροςταςία και Ανάπλαςη του Ρεντελικοφ 

(Σ.Ρ.Α.Ρ.)  

www.spap.com.gr 

Σφνδεςμοσ Ρροςταςίασ και Ανάπτυξησ 

Υμηττοφ (Σ.Ρ.Α.Υ.) 

www.spay.gr 

 

S 

SANOFI - Aventis 

www.sanofi-aventis.gr 

Schering Plough 

www.schering.com 

Solvay Pharma Hellas 

www.solvay.gr 

Solid Relations 

www.solid.gr 

SOS Ιατροί  

www.sosiatroi.gr 

Σ 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο  

www.ttbank.gr 

 

 

 

 

Τ 

Υπουργείο Απαςχόληςησ & Κοινωνικήσ 

Ρροςταςίασ 

www.ypergka.gr 

Υπουργείο Εςωτερικϊν 

www.ypes.gr 

Υπουργείο Ραιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και 

Θρηςκευμάτων 

www.ypepth.gr 

Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικήσ 

Αλληλεγγφησ 

www.yyka.gov.gr 

 

U 

UNILEVER  

www.unilever.gr 

 

V 

VODAFONE 

www.vodafone.gr 

VIDAVO  

www.vidavo.gr 

 

Χ 

Χαμόγελο του Ραιδιοφ 

www.hamogelo.gr 

 

W 

Wyeth Pharmaceuticals 

www.wyeth.gr 
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Δπηκέιεηα Κεηκέλσλ:  Μηράιεο Αλαζηαζίνπ  

                                      Κσλζηαληίλα Αξαπάθε  

Μαηίλα Γεκεηξνινπνχινπ  

Μαξίλα Κνθθάξε 

                           έβε Μακνχξε  

Νίθε Μαξθνδάλλεο  

                                           Αγγειίλα Μειαρξνηλνχ  

                         Υξηζηίλα Ρέληα  

                             Διίδα Φνηλίηζε  

 

                      πληνληζκφο Ύιεο :  Υξηζηίλα Ρέληα 



 

 

 



Θεκηζηνθιένπο 3, Μαξνχζη  

Σ.Κ.15122 

Σει: 210 8067888 

Fax: 2108067155                              

E-mail :info@ddy.gr

 


