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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ 1
Ο
  ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΛΗΨΗ  ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΔΗΜΟΥΣ» 

 
  

 

 Στις 12 & 13 Νοεμβρίου 2004, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Ετήσιο Συνέδριο 

του Διαδημοτικού Δικτύου των Δομών Υγείας Ο.Τ.Α. της Αττικής στο Δημοτικό 

Θέατρο της Πεύκης με θέμα:  

«Η Πρόληψη της Υγείας στους Δήμους» 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη ευγενή 

χορηγία του Δήμου Πεύκης. 

 

 Σ’ αυτό συμμετείχαν:  

 

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

Κος Νικήτας Κακλαμάνης,  

Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  

 Κος Πάνος Παναγιωτόπουλος,  
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κος 

Αθανάσιος Νάκος,  

εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ και ΤΕΔΚΝΑ,  

Ο πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Κος Σωτήρης Ρηγάκης,  

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ Κος Μιχάλης Βλασταράκης,  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΕΤΑΑ) Κος Ιωάννης Βρούτσης,  

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  

Κος Βεζυράκης Δημήτριος  

και μεγάλος αριθμός Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και 

πολιτικών παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από 40 Δήμους και 

Κοινότητες της Αττικής. 

 



 Ο Κος Νικήτας Κακλαμάνης αναφέρθηκε, στη σημαντικότητα της 

πρόληψης και της Αγωγής Υγείας, που τίθεται σε προτεραιότητα από 

την Κυβέρνηση, την εγκαθίδρυση των σχολιάτρων που θα στελεχώσουν 

σύντομα τα Δημόσια Σχολεία, τα αδιάθετα ποσά από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για την ψυχική υγεία που θα μπορούσαν να δοθούν στους 

Δήμους, αλλά και τη συμφωνία του Υπουργείου Υγείας με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ώστε να τοποθετηθούν ελεγκτές γιατροί του 

ασφαλιστικού Ταμείου του Ο.Π.Α.Δ., σε κάθε Δήμο. 

 Ο Κος Πάνος Παναγιωτόπουλος, δήλωσε την πρόθεσή του να 

ξεκινήσει άμεσα ένας διάλογος με το Διαδημοτικό Δίκτυο και με τα 

Ασφαλιστικά Ταμεία, ώστε εκτός από τη θεραπεία και τη Διάγνωση 

που προσφέρουν σήμερα  στους Πολίτες, να αναπτυχθεί η καθολική και 

πιστοποιημένη ενημέρωση στα  θέματα της υγείας  σε επίπεδο 

πρόληψης, μέσω των Δήμων. 

 Ο Κος Αθανάσιος Νάκος θεωρεί, ότι μπορεί να αναπτυχθεί η θωράκιση 

της πρόληψης στον τομέα της υγείας με τη συνεργασία των Υπουργείων  

Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και των κλάδων υγείας των 

Ασφαλιστικών Ταμείων. Πρόσθεσε δε ότι αφενός αναμένουν τα 

αποτελέσματα του συνεδρίου, ώστε αυτά, να ενσωματωθούν σε 

μελλοντικές αποφάσεις του Υπουργείου πιστεύει δε ότι  θα ληφθούν  

υπ’ όψιν  για την  δημιουργία του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας μέσω 

του  κώδικα που δημιουργείται για τους Δήμου και τις Κοινότητες . 

 

 

 Στα συμπεράσματα του συνεδρίου επιγραμματικά, θα μπορούσαν να 

διατυπωθούν τα εξής: 

 

1. Σήμερα δεν υπάρχει οργανωμένη προληπτική φροντίδα υγείας στη χώρα 

μας. 

2. Υπάρχουν ήδη Δήμοι με σοβαρή εμπειρία και προσφορά στα θέματα της 

πρόληψης υγείας , μέσω των Δημοτικών Ιατρείων τους και των Κέντρων 

Κοινωνικής Μέριμνας. 

3. Πρέπει να δημιουργηθούν κανόνες και αρχές πρόληψης με ένα 

οργανωμένο εποπτικό και συντονιστικό σχήμα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Επίσης λειτουργία υπηρεσιών σ’ όλους του Δήμους που δεν 

έχουν Δομές Υγείας, που απαραίτητα θα καλύπτουν μόνο τα ζητήματα που 

αφορούν την ενημέρωση, την πρόληψη και την αγωγή υγείας. 

4. Η εμπειρία από τις ήδη λειτουργούσες δομές αλλά και την γνώση από τις 

ευρωπαϊκές χώρες, αποδεικνύουν, ότι καμία άλλη υπηρεσία δεν μπορεί να 

αφουγκραστεί τα προβλήματα της κοινωνίας, παρά μόνο αυτές που 

βρίσκονται μέσα στην ίδια την κοινωνία. Αυτό μπορεί να αποτελέσει τον 

κεντρικό πυρήνα μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας από την κεντρική εξουσία, 

ώστε να υπάρξει πραγματική προληπτική θωράκιση σε  όλη την χώρα και σε 



όλους τους πολίτες, μέσα από Τοπικές δομές πρόληψης  με κεντρικό 

συντονισμό των δράσεων τους. 

5. Οι Ο.Τ.Α., έχουν δυνατότητα : 

  α) Στον εντοπισμό των αναγκών της τοπικής κοινωνίας 

  β) Στην δημιουργία ορθολογικά σχεδιασμένων υπηρεσιών  

       υγείας σε επίπεδο πρόληψης 

  γ) Στην διενέργεια αξιολόγησης του έργου της πρόληψης (feed-back) 

6. Χρειάζεται ένας εποπτικός, συντονιστικός φορέας, που θα κατοχυρώνει 

κοινούς κανόνες και αρχές σ’ όλους τους Δήμους στα ζητήματα της 

πρόληψης. 

7. Tα Δημοτικά Ιατρεία δεν είναι δυνατόν να παρέχουν πρωτοβάθμια 

περίθαλψη εκτός σε περιπτώσεις ανασφαλίστων, δεν μπορούν επίσης να 

μετατραπούν σε διαγνωστικά ή μικροβιολογικά εργαστήρια ή να 

πραγματοποιούν μικροχειρουργεία, διότι όλα αυτά είναι ευθύνη των 

Ασφαλιστικών ταμείων και των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Αντίθετα μπορούν 

να παρέχουν συμβουλευτικές και παραπεμπτικές υπηρεσίες.  

8. Πρέπει να γίνει πλήρης, διαχωρισμός της πρωτοβάθμιας και της 

Νοσοκομειακής περίθαλψης, που είναι υποχρέωση κρατική και της 

πρόληψης υγείας που πρέπει να γίνεται μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

9. Η χρηματοδότηση για την προληπτική θωράκιση της χώρας μέσω των 

Δήμων, μπορεί να γίνει με πόρους από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο 

Εσωτερικών , το Υπουργείο Παιδείας και των τομέων υγείας των 

Ασφαλιστικών Ταμείων. 

10. Μέσα από τη Διαδημοτική διασύνδεση, μπορεί να υπάρξει προσέλκυση 

και αξιοποίηση των εθελοντών, από την εκάστοτε πόλη, με οργανωμένη την 

εκπαίδευσή τους και τελικά την προσφορά τους στο τομέα της κοινωνικής 

μέριμνας. 

11. Οι καθολικά, οργανωμένοι και πιστοποιημένοι προληπτικοί έλεγχοι για την 

υγεία και η Αγωγή Υγείας, μπορούν να γίνονται σε όλους τους Δήμους  και  

αφορούν ελέγχουν όπως :  

 Καρδιολογικός (σε αθλητές και παιδιά) 

  Μυοσκελετικού συστήματος 

 Οδοντιατρικός, οφθαλμολογικός, ακουστικής οξύτητας   

 Screening οστικής μάζας  

 Τεστ Παπανικολάου 

  Πνευμονολογικός   

  Εξέταση μαστού 

 Έλεγχος προστάτη στους ενήλικες, 

 Ψυχολογικές υπηρεσίες, Σχολή Γονέων, Σχολική Κοινωνική 

υπηρεσία  

 Υπηρεσία συμβουλευτικής ζεύγους και Οικογένειας 

 Εντοπισμός παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες  



 Εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών 

 Εκπαίδευση, γνώση ενημέρωση για υγιείς συνήθειες                          

( κάπνισμα, υπέρταση, παχυσαρκία, αντιμετώπιση άγχους, 

αγωγή κατανάλωσης, πρόληψη ατυχημάτων , κανόνες 

διατροφής κλπ) 

 

 

 Τέλος το Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας Ο.Τ.Α. Αττικής, αναλαμβάνει 

μετά από τις διατυπώσεις, τις επισημάνσεις και τις υποσχέσεις των εκλεκτών 

προσκεκλημένων του Συνεδρίου, την πρωτοβουλία να ξεκινήσει σειρά 

συναντήσεων με την ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων, με τους Διοικητές 

των Ασφαλιστικών Ταμείων και τους Προέδρους των ΠΕΣΥΠ, ώστε να 

συντονίσει την εφαρμογή της θωράκισης της πρόληψης των πολιτών της Αττικής 

μέσω των Δήμων, αφού καθήκον της κεντρικής εξουσίας, είναι να θεραπεύει 

τον ασθενή και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διατηρεί την υγεία στον Υγιή, 

μέσω οργανωμένων, συγχρονισμένων και επιδοτούμενων δομών. 

 Με αυτόν τον τρόπο, θα αλλάξει το παρωχημένο Νοσοκομειοκεντρικό 

σύστημα  που επικρατεί σήμερα με σύγχρονο ορθολογικό, ευρωπαϊκό,  

που προτάσσει:  

 Πρόληψη   

 Πρωτοβάθμια περίθαλψη   

 Νοσοκομειακή  αντιμετώπιση 

 Κέντρα αποκατάστασης  

με δομές χωριστές, οργανωμένες συντονισμένες, και διασυνδεδεμένες μεταξύ 

τους , ισότιμης προσβασιμότητας και αποτελεσματικότητας σ’ όλους τους 

πολίτες της χώρας μας, ανεξάρτητα της γεωγραφικής κατανομής του 

πληθυσμού και της ασφαλιστικής τους κάλυψης .  

 

  

Εκ του Διαδημοτικού Δικτύου 

 

 
 

 

                       Ο Πρόεδρος                                                  Η   Γενική Γραμματέας 
 

              Πατούλης Γιώργος                                                 Πιτίδη-ΤριανταφύλλουΑγγελ. 
                Δημοτικός Σύμβουλος                                                             Δημοτικός Σύμβουλος 

                Πρόεδρος Δημοτικού                                                                   Δήμου Κηφισιάς 

                Πολυιατρείου Πεύκης 

 


