
 1 

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – 

Προαγωγής Υγείας 

 

«Η Πρόληψη και η Κοινωνική Μέριμνα στην Τοπική Κοινωνία και ο Ρόλος του 

Ενιαίου Φορέα Υγείας» 

 

Η Πρόληψη και η Κοινωνική Μέριμνα στην Τοπική Κοινωνία και ο Ρόλος του Ενιαίου 

Φορέα Υγείας με τη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη του νέου ενιαίου 

Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας που θα  

εφαρμόζει τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) ανέπτυξε ο 

Πρόεδρος του Εθνικού  Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας  

και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης,  στο 8ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 

του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 06 και 07 Ιουλίου 

2012. 

 

Η θεματολογία του συνεδρίου αφορούσε το πλαίσιο δομών και πόρων που 

χρειάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση για την αναβάθμιση ενός Εθνικού Συστήματος 

Υγείας που θα ξεκινάει με κεντρική στόχευση τη διατήρηση της υγείας των πολιτών 

και όχι τη θεραπεία των ασθενών.  Επίσης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 

αναπτύχθηκαν διεξοδικά δράσεις και προγράμματα πρόληψης που έλαβαν χώρα σε 

δήμους μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ καθώς και επιστημονικά θέματα προληπτικής ιατρικής 

και ενημέρωσης πολιτών (π.χ. εμβολιασμοί, καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, 

ακράτεια κλπ). 

 

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο διεξήχθη υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, τον 

Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), την Πανελλήνια Ένωση 

Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Εξοικονόμησης 

Ενέργειας (ΚΑΠΕΕ). 

 

Την κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 

κύριος Ευάγγελος Λαμπάκης. Στο Συνέδριο συμμετείχαν Δήμαρχοι και εκπρόσωποι 

από 50 Δήμους μέλη του Δικτύου και διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής 

κοινότητας. Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν συνολικά περισσότεροι 

από 600 πολίτες, επαγγελματίες υγείας και φοιτητές. 

 

Στην έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου έγινε η Γενική Συνέλευση του ΕΔΔΥΠΠΥ 

όπου ……και πραγματοποιήθηκε το 1ο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Οι επιπτώσεις 

της Οικονομικής Κρίσης στην Υγεία των Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού και 

ιδιαίτερα των Μακροχρόνια Άνεργων. Συντονιστής ήταν ο κ. Γεώργιος Μακρυνός, 

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορυδαλλού, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.ΕΔΔΥΠΠΥ, 

Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Ομιλητές ήταν ο κ. 

Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Πρόεδρος Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος Επιτροπής 

Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης & Απασχόλησης Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδος, ο Καθηγητής και Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας κ. 

Ιωάννης Κυριόπουλος και ο κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΔΔΥΠΠΥ και Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 
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 Το Σάββατο 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω στρογγυλές 

τράπεζες: 

 

2ο Στρογγυλό Τραπέζι: «Προληπτικός Έλεγχος Παιδιών Σχολικής και Προσχολικής 

Ηλικίας». Συντονιστής ήταν η κ. Γεώργιος Λίλτσης,  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 

Ανάπτυξης & Υγείας Δήμου Παύλου Μελά, Μέλος Δ.Σ. ΕΔΔΥΠΠΥ και ομιλητές η κα. 

Ελένη Δουλιανάκη, Παιδίατρος Αναπτυξιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία μίλησε για την σημασία της 

Πρόληψης στην Ψυχοκινητική Ανάπτυξη των Παιδιών και παρουσίασε την ανάγκη 

του Προγράμματος Denver II, ο κ. Ελπιδοφόρος Μανταδάκης, MD, PhD, 

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ο κ. 

Βασίλης Λυμπέρης, Καθηγητής Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Μ – Γ Κλινικής 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μίλησε για τον ιό των 

ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και στην πρόληψη των νοσημάτων που προκαλεί 

(κυρίως του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας) καθώς επίσης και για τα νεότερα 

δεδομένα στην αντιμετώπιση του ιού. 

 

 Επίσης κατά την ομιλία του επισήμανε ότι ο εμβολιασμός έναντι του ιού HPV, ο 

οποίος εφαρμόζεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η σύγχρονη μέθοδος 

πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας αλλά και άλλων σοβαρών 

νοσημάτων που προκαλεί ο ιός, όπως είναι οι προκαρκινικές βλάβες του τραχήλου 

της μήτρας, του αιδοίου, του κόλπου και τα γεννητικά κονδυλώματα Τέλος 

προσέθεσε ότι το εμβόλιο έναντι του ιού HPV αποτελεί εμβόλιο ρουτίνας για τα 

κορίτσια ηλικίας 12-15 ετών για λόγους που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την 

επικείμενη ή όχι έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Η ηλικία αυτή, με αιχμή την 

ηλικία των 12 ετών, είναι η περίοδος όπου ολοκληρώνεται όλη η σειρά των εμβολίων 

του εθνικού προγράμματος εμβολιασμών, καθώς η ανταπόκριση στους 

εμβολιασμούς είναι η βέλτιστη, και η συμμόρφωση των εφήβων στις ιατρικές 

συστάσεις υψηλή. Το εμβόλιο παρέχεται δωρεάν έως την ηλικία των 26 ετών λόγω 

των πολλαπλών οφέλων που προσφέρει ο εμβολιασμός τόσο στις έφηβες όσο και 

στις νεαρές γυναίκες που δεν εμβολιάστηκαν στην ηλικία των 12-15 ετών. 

 

3ο Στρογγυλό Τραπέζι: «Πρόληψη Παθήσεων Ουροποιογεννητικού Συστήματος», 

όπου τονίστηκε η αναγκαιότητα της πρόληψης και τα οφέλη προς τους πολίτες από 

τον προσυμπτωματικό έλεγχο αλλά και παρουσιάστηκαν τα νέα συστήματα 

προσυμπτωματικού ελέγχου μέσω των οποίων έχουμε εγκυρότερα αποτελέσματα. 

Συντονιστής ήταν ο κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος 

ΕΔΔΥΠΠΥ, Πρόεδρος ΙΣΑ και ομιλητές ο κ. Σταύρος Γιαννόπουλος, Επιμελητής 

Ουρολογικής Κλινικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ο κ. Ηλίας 

Χατζησάββας, Χειρουργός Ουρολόγος. 

 

4ο Στρογγυλό Τραπέζι: «Δράσεις Πρόληψης στους Δήμους». Το τραπέζι αυτό ήταν 

αφιερωμένο στις δράσεις πρόληψης που έχουν πραγματοποιήσει οι Δήμοι – Μέλη 

του Δικτύου. Συντονιστής ήταν ο κ. Χρίστος Γώγος, Αντιδήμαρχος Δημοσίων 

Σχέσεων και Εθιμοτυπίας Δήμου Βύρωνα, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΕΔΔΥΠΠΥ.  

 

Ο πρώτος ομιλητής, κ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 

Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, ο οποίος 



 3 

αναφέρθηκε στις πολιτικές Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πεδίο της Υγιεινής 

και Ασφάλειας της Εργασίας. 

 

Την δεύτερη ομιλία πραγματοποίησε ο κ. Ιωάννης Δούζης, Εκπρόσωπος Cytα 

Ελλάδος, ο οποίος αναφέρθηκε για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο αλλά και 

για το φαινόμενο του Εθισμού σε αυτόν. 

 

Τρίτη Ομιλήτρια ήταν η κα. Σμάρω Νικολέτα, Σύμβουλος Α’ Δημοτικής Κοινότητας 

Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Κέντρων Πρόληψης του Δήμου Θεσσαλονίκης «Σείριος», 

Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας για την Πρόληψη και το Συντονισμό Δράσεων για τις 

Εξαρτήσεις και τη Νεανική Παραβατικότητα, η οποία μίλησε για την ανάπτυξη 

δράσεων Πρόληψης για τις εξαρτήσεις και τη Νεανική Παραβατικότητα που 

πραγματοποιούνται στο Δήμο Θεσσαλονίκης.  

 

Στην συνέχεια ακολούθησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ξάνθης, κ. Φίλιππος 

Φιλίππου, ο οποίος μίλησε για το πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης 

(ΚΑΡΠΑ) που έλαβε χώρα στο Δήμο Ξάνθης και αναφέρθηκε στην σημασία του 

προγράμματος, στον τρόπο διεξαγωγής του, την διαδικασία οργάνωσης και τα 

αποτελέσματα.  

 

Αργότερα το λόγο πήρε η κα. Όλγα Μοσχοπούλου, Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, η οποία με τη σειρά της ανέπτυξε το Πρόγραμμα 

Τηλεϊατρικής που πραγματοποιείται στο Δήμο Αλεξάνδρειας. 

 

Επόμενος ήταν ο κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος, Αντιδήμαρχος Παιδείας και 

Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Παλαιού Φαλήρου, όπου και αυτός με τη σειρά του 

ανέπτυξε την πρόοδο του Προγράμματος της Τηλεϊατρικής στο Δήμο Παλαιού 

Φαλήρου. 

 

Την σκυτάλη πήρε ο έβδομος κατά σειρά ομιλητής, ο κ. Αντώνης Κλαδούχος, 

Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, όπου μίλησε για το Πρόγραμμα 

Οστεοπόρωσης – Μετρήσεις Οστικής Πυκνότητας με Υπερηχογράφημα Πτέρνας, ο 

οποίος αναφέρθηκε στους κυριότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόληψη 

της νόσου, στις θεραπευτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης 

αλλά και στις ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου τα άτομα που 

πάσχουν από τη νόσο να έχουν μία καλή ποιότητα ζωής. Ο κ. Καπετάνος εδωσε 

έμφαση στην ανάγκη της πρόληψης της νόσου διότι αυτή μπορεί να μην είναι άμεσα 

θανατηφόρα αλλά ταλαιπωρεί υπερβολικά τους ασθενείς και τους οικείους τους λόγω 

των ξαφνικών αυτόματων καταγμάτων που προκαλεί αλλά και αυξάνει τη 

θνησιμότητα των ασθενών εντός της πρώτης 10ετίας από το κάταγμα. 

 

Προτελευταίος ομιλητής ήταν ο κ. Χρήστος Παρασκευαΐδης, Αντιδήμαρχος 

Καθημερινότητας και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Γρεβενών. Ο κ. Παρασκευαΐδης 

μίλησε για το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιεί το 

ΕΔΔΥΠΠΥ σε Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια σε συνεργασία με το Δίκτυο 

«Μεσόγειος SOS» και περιλαμβάνει  2 θεματικές ενότητες: «Δράση για το Κλίμα», 

που αφορά στο ζήτημα της Κλιματικής Αλλαγής και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

και «Watersave- Εξοικονόμηση Νερού». 
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Τελευταίος στο βήμα ανέβηκε ο Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, 

Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης κ. Παναγιώτης 

Ζητάκης. Ο κ. Ζητάκης παρουσίασε το Πρόγραμμα «Πρωτοποριακή Υπηρεσία για τα 

Ελληνικά Δεδομένα: ΔΩΡΕΑΝ Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας για όλους τους Δημότες 

των Δήμων – Μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ. 

 

Το 7ο Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 

σημείωσε, κατά γενική ομολογία, μεγάλη επιτυχία και η συμμετοχή του κοινού 

ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το διήμερο Συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι 

από  500 σύνεδροι, μεταξύ των οποίων 50 Δήμαρχοι και εκπρόσωποι των Δήμων 

Μελών του Δικτύου, εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και φορέων της τοπικής κοινωνίας, φοιτητές παραϊατρικών ειδικοτήτων και πολίτες.  

 

 

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου συνόψισε ο πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ, ο οποίος 

αφού ευχαρίστησε τους δημάρχους και τους εκπροσώπους των ΟΤΑ για τη 

συμμετοχή τους στις τράπεζες εργασιών, τόνισε τον ιδιαίτερο ρόλο που καλείται να 

διαδραματίσει σήμερα, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, το ΕΔΔΥΠΠΥ, ως πυλώνας 

δικτύωσης όλων των δήμων μελών όχι μόνο σε επίπεδο εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό.  

 

"Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παίζει βασικό ρόλο στη λειτουργία του κράτους. Γι αυτό, 

πρέπει να αποκτήσει δυνατότητες  πόρων άμεσα από τους πολίτες, προκειμένου να 

μπορέσει να επιτελέσει το σπουδαίο έργο της πρόληψης και της προαγωγής της 

υγείας στις τοπικές κοινωνίες", δήλωσε ο κος Πατούλης ο οποίος τόνισε το διττό ρόλο 

που διαδραματίζει σήμερα το ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνεργασία με τους ΟΤΑ: τόσο στην 

προαγωγή της υγείας και την κοινωνική μέριμνα, όσο και στην προαγωγή της 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μέσα από την ενσωμάτωση επιστημονικών δομών για 

ανασφάλιστους και αναξιοπαθούντες στους ΟΤΑ. "Πρωταρχικός άξονας", ανέφερε 

χαρακτηριστικά, "πρέπει να είναι η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους 

ιατρικούς συλλόγους και τοπικούς φορείς, ώστε να επανδρωθούν και να εξοπλισθούν 

άμεσα δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης και κοινωνικά φαρμακεία σε κάθε Δήμο. 

Μπορούμε όλοι μαζί, σε κάθε τοπική κοινωνία να ενώσουμε τις δυνάμεις και να 

προασπίσουμε τους πολίτες μας στην κοινωνική μέριμνα και φροντίδα" 

 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και του ΙΣΑ κος Πατούλης και 

ο Γεν. Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ κος Παπασπυρόπουλος με τον Αντιδήμαρχο 

Αλεξανδρούπολης κο Ζητάκη επισκέφθηκαν το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, στο οποίο δώρισαν φαρμακευτικό, υγειονομικό υλικό και βρεφικά 

γάλατα γα τη στήριξη των ανασφάλιστων και άπορων πολιτών.  

 

 

 

Τις εργασίες του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΕΔΔΥΠΠΥ παρακολούθησαν ο 

Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κος Ευάγγελος Λαμπάκης, δήμαρχοι και αιρετοί 

εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συντονιστές των δήμων μελών του 

ΕΔΔΥΠΠΥ και πολλοί πολίτες.  

 

Το Συνέδριο είχε την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών: 

ΒΙΑΝΕΞ, Cyta Ελλάδος, ELPEN, GLAXOSMITHKLINE, PFIZER 

Χορηγοί επικοινωνίας: ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ, ΘΡΑΚΗ FM, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ, COSMEDIC 
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