
 

 

 

 

 

6ο ΔΣΗΙΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 

ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Ο.Σ.Α. 

 

Σν Γηαδεκοηηθό Γίθησο Τγείας & Κοηλφληθής Αιιειεγγύες ΟΣΑ  

πξαγκαηνπνίεζε ηελ Παξαζθεπή 16 & ην άββαην 17 Απξηιίνπ 2010, ζην Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. 

ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ ζην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο,  ην 6ν Δηήζην Παλειιήλην πλέδξηό ηνπ κε ζέκα: 

 

«Πρόιευε θαη Αγφγή Τγείας ζηο ΔΤ κέζφ ηφλ Γήκφλ». 

 

Σελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ θήξπμαλ κε νκηιία ηνπο ν θηινμελώλ Γήκαξρνο Αγίαο Παξαζθεπήο, θ. 

Βαζίιες Γηαλλαθόποσιος θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο θαη Γήκαξρνο 

Ακαξνπζίνπ, θ. Γηώργος Παηούιες. Δπίζεο, ην πλέδξην ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη 

απεύζπλαλ ραηξεηηζκό ε Τπνπξγόο Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θα Μαρηιίδα 

Ξελογηαλλαθοπούιοσ, ν Σνκεάξρεο Πνιηηηθήο Δπζύλεο Τγείαο ΝΓ θ. Μάρηος αικάς, ην Μέινο 

ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο- Πξόλνηαο ηεο Κ.Δ. ηνπ ΚΚΔ θα Καηερίλα Μηταιηού, ν Πνιηηηθόο 

Δθπξόζσπνο ηνπ ΛΑΟ γηα ηελ Τγεία θ. Υαράιακπος Καραζάλος, ν Βνπιεπηήο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α 

θαη Αληηπξόεδξνο ηεο Βνπιήο θ. Θαλάζες Λεβέληες, ν Δθπξόζσπνο ησλ Οηθνιόγσλ – 

Πξάζηλσλ θ. Νίθος Υρσζόγειος, θαη ν Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Φαξκαθεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

Διιάδνο (ΦΔΔ) θ. Γηολύζηος Φηιηώηες. 

 

ην ραηξεηηζκό ηνπ ν θηινμελώλ Γήκαξρνο Αγίαο Παξαζθεπήο θ. Βαζίιες Γηαλλαθόποσιος, 

ζεκείσζε όηη: «Μέζα από ηελ έληαμή καο ζην Γίθηπν σο ηδξπηηθό κέινο, απνδεηθλύνπκε 

έκπξαθηα ην πόζν ζηεξίδνπκε θαη πόζν ζεκαληηθή ζεσξνύκε ηε δξάζε ηνπ Γηαδεκνηηθνύ 

Γηθηύνπ Τγείαο, αθνύ κέζα από απηή δίλεηαη ην πιενλέθηεκα ζηνλ πνιίηε λα ελεκεξώλεηαη αιιά 

θαη λα απνιακβάλεη άκεζα ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ πξόιεςε γηα ηελ πγεία ζε ηνπηθό 

επίπεδν». 

 



Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο θαη Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ θ. Γηώργος 

Παηούιες ηόληζε όηη ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο είλαη ην θαηεμνρήλ εξγαιείν ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο όζνλ αθνξά ηελ Τγεία. Αλαθέξζεθε ζην ξόιν ηνπ Γηθηύνπ θαη ζηηο 

δξάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα ζηνπο Γήκνπο – κέιε ηνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

επεξρόκελε πηζηνπνίεζε ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό 

Τγείαο, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία θέληξσλ πξόιεςεο ζηνπο Γήκνπο, ζέηνληαο ηελ πξόιεςε 

θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο σο ην θαηεμνρήλ πεδίν ηελ Γήκσλ. Δπίζεο, ζεκείσζε όηη 

«δηεθδηθνύκε κηα γελλαία κεηαξξύζκηζε από ηελ Πνιηηεία πνπ ζα αιιάμεη πξνο ην θαιύηεξν 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηηο παξνρέο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, κε απώηεξν 

ζθνπό λα γίλνπκε πην ρξήζηκνη θαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηνπο πνιίηεο ησλ ηνπηθώλ καο 

θνηλσληώλ». 

 

Ζ Τπνπξγόο Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θα Μαρηιίδα Ξελογηαλλαθοπούιοσ ζηελ 

νκηιία ηεο αλαθέξζεθε ζηε ζεκαληηθόηεηα ηεο πξόιεςεο ζην επίπεδν ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη πσο απηή νινθιεξώλεη ην έξγν ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα 

Πεξίζαιςε. Δπίζεο, δεζκεύηεθε όηη ζα γίλνπλ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ξόινπ ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α. θαη ζπλεράξε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.Γ.Τ. θαη Γήκαξρν Ακαξνπζίνπ θαζώο 

θαη όινπο ηνπο πξσηνπόξνπο Γήκνπο κέιε γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπο λα ηδξύζνπλ ην Γίθηπν. 

 

Κεληξηθόο νκηιεηήο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ν θ. Γεώργηος Νηόιηος, Τθππνπξγόο Δζσηεξηθώλ, 

Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο κίιεζε γηα ην λέν ζύζηεκα Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» θαη ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ ζα πεξάζνπλ ζηνπο Γήκνπο, κε 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα ζέκαηα πξναγσγήο ηεο Τγείαο. 

 

Σν 6ν πλέδξην ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α. 

ζεκείσζε, θαηά γεληθή νκνινγία, κεγάιε επηηπρία θαη ζεκεηώζεθε πξσηνθαλή ζπκκεηνρή ηνπ 

θόζκνπ. Σν δηήκεξν πλέδξην παξαθνινύζεζαλ πεξηζζόηεξνη από  600 ζύλεδξνη, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ Γήκαξρνη, Αληηδήκαξρνη θαη Γεκνηηθνί ύκβνπινη από όινπο ζρεδόλ ηνπο 150 

Γήκνπο – κέιε ηνπ Γηθηύνπ. Έγηλαλ ηέινο, λέεο αηηήζεηο γηα ηελ έληαμε ζην Γίθηπν αθόκε 

πεξηζζόηεξσλ Γήκσλ απ’ όιε ηε ρώξα. 

 

 


