
 

 
 

 

 

4ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ  

πραγματοποίησε την Παρασκευή 11 & το Σάββατο 12 Απριλίου 2008, στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΜΙΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» του Δήμου Αργυρούπολης, το 4ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριό του με θέμα: 

 

«Η Πρόληψη για την Υγεία και η Κοινωνική Μέριμνα στους Δήμους» 

 

Ο σημαντικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στo διάλογο και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε 

θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής και την υγεία, αποτέλεσε το κεντρικό θέμα του 4ου 

Πανελληνίου Συνεδρίου. 

 

Την έναρξη του Συνεδρίου έκανε ο φιλοξενών Δήμαρχος Αργυρούπολης κ. Δημήτρης Ευσταθιάδης και 

στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ και 

Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γεώργιος Πατούλης. Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους και 

απηύθυναν χαιρετισμούς  ο Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο 

Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. 

Δημοσθένης Μαμμωνάς, ο βουλευτής Χανίων και πρώην Υφυπουργός Υγείας, Εισηγητής ΚΤΕ Υγείας του 

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

Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) κα Μαριάνθη Αλειφεροπούλου-Χαλβατζή, ο Υπεύθυνος Υγείας 

Πρόνοιας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) κ. Δημήτρης Αδαμόπουλος, ο Πρόεδρος 

της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ) και Δήμαρχος Αιγάλεω κ. 

Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων  Νομού Αττικής 

(ΕΣΔΚΝΑ) και Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Νίκος Χιωτάκης, ο Πρόεδρος  του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας κ. 

Σωτήρης Ρηγάκης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού 

Προσωπικού ΙΚΑ κ. Μιχάλης Βλασταράκος και ο Πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, καθώς 

επίσης και βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης 

και εκπρόσωποι Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων Υγείας. 

 

Ο Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος στην ομιλία του μεταξύ 

άλλων τόνισε ότι: 

«Ενθαρρύνουμε  και στηρίζουμε τις Διαδημοτικές συνεργασίες. Ένας από τους τομείς, που μπορεί να 

φέρει κοντά τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η υγεία. Η υγεία, η πρόνοια και η κοινωνική 



αλληλεγγύη είναι βασικής προτεραιότητας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι χρειάζεται να 

ενισχύσουν περισσότερο τις δομές τους, να έρθουν πολύ πιο κοντά στον πολίτη. 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ αγκαλιάζει τις ιατρικές, τις κοινωνικές και 

ψυχολογικές υπηρεσίες, που λειτουργούν στα πλαίσια των Δήμων. Αξιοποιούμε την αμεσότητα και την 

εμπιστοσύνη, που χαρακτηρίζουν τη σχέση του πολίτη με την τοπική αυτοδιοίκηση, για την προαγωγή 

της υγείας, την πρόληψη, αλλά και την πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας». 

 

Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης τόνισε, 

με τη σειρά του: 

« Ήρθε η ώρα στη χώρα μας οι ΟΤΑ να αναλάβουν αρμοδιότητες στον τομέα της Υγείας, στη 

διαδημοτική συνεργασία για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης Υγείας. Με τη συνεργασία όλων 

μας, Κράτους, Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερες και 

αποτελεσματικότερες κοινωνικές υποδομές. Κοινωνικές υποδομές που θα ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών μας και σ’ αυτή την προσπάθεια το Διαδημοτικό 

Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο». 

 

Στο χαιρετισμό του ο κ. Δημήτρης Ευσταθιάδης, Δήμαρχος Αργυρούπολης, σημείωσε ότι: 

«Η Διαδημοτική αυτή συνεργασία, η οποία προέρχεται από τα σπλάχνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

πρέπει να βρει το δρόμο της και να αναδείξει τον κοινωνικό χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Δήμου οργανώνονται οι δράσεις, που απευθύνονται στους πολίτες, με 

στόχο την ευαισθητοποίησή τους, σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και τη διατήρηση της υγείας. 

Πρωταρχικός στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να προσφέρει στον πολίτη της υπηρεσίες υγείας». 

 

Το στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση», άνοιξε την Παρασκευή τον κύκλο των 

εργασιών του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου. Ομιλητές ήταν οι κ.κ. : Δημοσθένης Μαμμωνάς, Γενικός 

Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εύη 

Χριστοφιλοπούλου, Βουλευτής Αττικής ΠΑΣΟΚ, Εισηγήτρια Τομέα Απασχόλησης & Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Γιώργος Σκιαδιώτης, Υπεύθυνος Εργατικού - Συνδικαλιστικού Τμήματος της Κεντρικής 

Επιτροπής του ΚΚΕ, Ιωάννης Μπασκόζος , Ιατρός, μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, 

Υπεύθυνος Υγείας, Ιωάννης Καρφόπουλος Ιατρός Νευρολόγος  Μέλος Δ.Σ. Ένωσης 

Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ). 

 

Σημαντικές επιστημονικές μελέτες παρουσιάστηκαν τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου, 

κατά την οποία οργανώθηκαν 3 ακόμη στρογγυλά τραπέζια με τα εξής θέματα: 

 

« Οι Αρχές της πρόληψης στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος » 

« Η Πρόληψη για την Υγεία » 

« Προτεραιότητα των Δήμων, η Πρόληψη & η Κοινωνική Αλληλεγγύη » 

 

Ομιλητές ήταν οι κ.κ.: Χρήστος Κορτζίδης, Δήμαρχος Ελληνικού, Νίκος Χρυσόγελος, Πρόεδρος Δ.Σ. 

Δικτύου Μεσόγειος SOS, Ναυσικά Ζευγώλη, Senior Corporate Responsibility Coordinator Vodafone, 

Γλυκερία Μοστρού – Αντωνέλλου, Παιδίατρος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Α’ Παιδιατρική Κλινική 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Εύη Πανοτοπούλου, Μοριακός Ιολόγος, Υπεύθυνη Τμ. Ιολογίας ΚΟΕΠΧ «Γ. 

Παπανικολάου», ΑΟΝΑ «Αγ. Σάββας», Θεόδωρος Πανοσκάλτσης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Τμήμα 

Γυναικολογικής Ογκολογίας, Γ’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Διονύσιος 



Γιαννακόπουλος, Διευθυντής Κλάδου Ζωής ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, Μιχάλης Πατενταλάκης, Πνευμονολόγος, 

Διευθυντής Μονάδας Επαγγελματικών Νόσων, Υπεύθυνος Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος 

Σισμανογλείου Νοσοκομείου, Δημήτρης Κασίμος, Ιατρός Ρευματολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 

Αντιρευματικού Αγώνα – ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., Δημήτρης Ρίχτερ, MD, FESC, FAHA, Καρδιολόγος, Διευθυντής 

Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών, Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Πρόληψης Στεφανιαίας 

Νόσου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Νικόλαος Λάγιος, Ορθοπαιδικός, Υπεύθυνος Τμήματος 

Οστεοπόρωσης ΙΑΣΩ General, Αικατερίνη Καράπα, Δήμαρχος Ταμυνέων, Γιώργος Δαφούλας, Ιατρός 

Προγράμματος Τηλεπρόνοιας Δήμου Τρικκαίων, Σπύρος Κωνσταντάς, Δήμαρχος Παλλήνης, Πολυξένη – 

Ευαγγελία Κορόγιαννη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου 

Περιστερίου, Παναγιώτης Κανέλλος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Συμβουλευτικού Πολυϊατρείου 

Δήμου Πεύκης, Ταμίας Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., Θανάσης 

Παπαμίχος, Οικονομολόγος Υγείας, Δήμου Αμαρουσίου, Γιώργος Πέππας, Χειρουργός, Πρόεδρος 

Επιστημονικής Εταιρείας Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής (ΕΕΕΕΙ). 

 

Ο Δήμαρχος Ελληνικού, κ. Χρήστος Κορτζίδης, αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας ενός 

Μητροπολιτικού Πάρκου στο χώρο του πρώην αερολιμένα Ελληνικού. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η 

ύπαρξη μιας μεγάλης, δημόσιας ιδιοκτησίας έκτασης, στο χώρο του πρώην αεροδρομίου, συνιστά μια 

πραγματική ευκαιρία μερικής έστω κάλυψης των απωλειών σε πράσινο και φυσικούς μηχανισμούς 

ρύθμισης του κλίματος και του αέρα. Η δημιουργία  ενός πάρκου φυσικού πρασίνου στο σύνολό της 

μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας, στη βελτίωση της ποιότητας του 

αέρα και του υδροφόρου ορίζοντα». 

 

Η Senior Corporate Responsibility Coordinator Vodafone κα Ναυσικά Ζευγώλη, αναφέρθηκε στο 

πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Vodafone. «Στη Vodafone, ήδη από την έναρξη 

της λειτουργίας μας, επικεντρώσαμε τη δράση μας στους παρακάτω τομείς, με συγκεκριμένα 

προγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα: 

 Προγράμματα Ενέργειας 

I. «Πράσινος Σταθμός Βάσης», που λειτουργεί πιλοτικά από τον Ιανουάριο του 2006, 

αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα ηλιακή, αιολική και 

υδρογόνο. 

II. Πρόγραμμα χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σε 123 Σταθμούς Βάσης σε αγροτικές περιοχές. 

III. Πρόγραμμα Εξοικονόμησης ενέργειας ψύξης/θέρμανσης (Free Cooling), που μειώνουν την 

αντίστοιχη κατανάλωση κατά 60%. 

IV. Εφαρμογή Ευρωπαϊκού Προγράμματος Greenlight σε έκταση γραφείων 28.350 τ.μ. 

μειώνοντας κατά 30% την κατανάλωση ενέργειας φωτισμού. 

 Προγράμματα Ανακύκλωσης  

I. Πρώτη η Vodafone από το 2003, εφαρμόζει προγράμματα ανακύκλωσης κινητών 

τηλεφώνων και αξεσουάρ. Μέχρι στιγμής 70.000 προϊόντα κινητής τηλεφωνίας έχουν 

σταλεί για ανακύκλωση. 

II. Πρώτη η Vodafone από το 2005, εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών μπαταριών 

σε όλα τα καταστήματα της πανελλαδικά. Μέχρι σήμερα έχουν σταλεί για ανακύκλωση 

πάνω από 5,4 τόνοι οικιακών μπαταριών. 



III. Το 2006-2007 προωθήθηκαν για ανακύκλωση 156,6 τόνοι μπαταριών μολύβδου, 181,8 

τόνοι ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πάνω από 50 τόνοι χαρτιού και 1.659 

μελανωτές. 

 Προγράμματα Χρήσης Φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών 

I. Χρήση κατασβεστικών υλικών μηδενικού βαθμού δυναμικού καταστροφής της στοιβάδας 

του όζοντος (ODP). 

II. Μείωση κατά 10% του δείκτη ODP των ψυκτικών συστημάτων το 2006-2007. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου Μεσόγειος SOS, κ. Νίκος Χρυσόγελος, αναφέρθηκε στην 

αναγκαιότητα του καθαρού πόσιμου νερού για τη διατήρηση της Υγείας. Ποιο συγκεκριμένα τόνισε  

ότι « Η κατανάλωση μολυσμένου ή ρυπασμένου νερού μπορεί να αποβεί μοιραία ή με δυσάρεστες 

συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η μακροχρόνια κατανάλωση νερού, που περιέχει επικίνδυνες ή 

τοξικές ουσίες οδηγεί σε σοβαρές βλάβες της υγείας ή και σε καρκίνο».Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία στη χώρα μας και συνδέονται με 

το νερό. 

 Η μόλυνση και η ρύπανση των νερών κολύμβησης 

 Η ρύπανση των υπόγειων νερών με νιτρικά λιπάσματα(νιτρο-ρύπανση) που είναι εκτεταμένη 

στις ποιο σημαντικές γεωργικές ζώνες της χώρας και είναι αντικείμενο της Οδηγίας 

91/676/ΕΟΚ/12 Δεκ. 91 του Συμβουλίου «για τη νιτρορύπανση», δηλαδή η Οδηγία για την 

προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης 

 Η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών με επικίνδυνες και τοξικές ουσίες, που είναι 

αντικείμενο της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 και της Οδηγίας 2006/11/ΕΚ για τη 

ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εισάγονται στο υδάτινο 

περιβάλλον καθώς και της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη. 

«Η περίπτωση της  ρύπανσης των υπογείων και επιφανειακών νερών στην ευρύτερη περιοχή του 

Ασωπού καθώς και η νιτρορύπανση των υδάτων είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση υποβάθμισης του 

οικοσυστήματος και ρύπανσης των νερών που μπορεί να έχει άμεσες και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην 

υγεία, στην πρόκληση ασθενειών και στην αύξηση του στρες πάνω σε πληθυσμούς. 

Είναι καιρός η πολιτική για την υγεία, κυρίως η πολιτική πρόληψης των ασθενειών, να συνδεθεί με τη 

βελτίωση των περιβαλλοντικών παραγόντων, ιδιαίτερα με την προστασία των νερών, του αέρα και της 

γης από την ρύπανση». 

 

Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός, ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό, που συμμετείχε ενεργά 

στις  εργασίες του Συνεδρίου, θέτοντας πολλές ερωτήσεις σε όλους τους ομιλητές. Το 4ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ σημείωσε, κατά γενική 

ομολογία, μεγάλη επιτυχία και το παρακολούθησαν περισσότεροι από  500 σύνεδροι, μεταξύ των οποίων  

Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι από όλους σχεδόν τους 109 Δήμους – μέλη του 

Δικτύου. Έγιναν τέλος, πολλές αιτήσεις για την ένταξη στο Δίκτυο νέων Δήμων-μελών απ’ όλη τη χώρα. 

 

Το Συνέδριο ενίσχυσαν με την ευγενική τους Χορηγία οι εταιρείες VODAFONE (μέγας χορηγός), 

BECEL/UNILEVER, ΒΙΑΝΕΞ/MSD, PFIZER, WYETH, ΙΑΣΩ General, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ELPEN, 

ASTRAZENECA, SOS ΙΑΤΡΟΙ, ROCHE, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, RECORDATI HELLAS, NOVARTIS, ΣΠΕΝΤΖΟΣ. 


