
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. 

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15,  15121 ΠΕΥΚΗ 

ΤΗΛ. 210 6122730 – 210 6122732 FAX 210 6122732 

email: diadimotikodiktioota@yahoo.gr 
 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Πεύκη 22/3/2006 
 

 

Πραγματοποίηση του 2
ου

 Συνεδρίου του Διαδημοτικού Δικτύου 

Δομών Υγείας Ο.Τ.Α. Αττικής (17 & 18 Μαρτίου ). 

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2
ο
 Συνέδριο της Επιστημονικής 

Εταιρείας Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας Ο.Τ.Α., τόσο στο επίπεδο 

της διοργάνωσης, όσο και στο επίπεδο της ουσιαστικής συμμετοχής και 

του ενδιαφέροντος των εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και της εκκλησίας. 

  Την πρώτη ημέρα παραβρέθηκαν  και απηύθυναν χαιρετισμό: 

Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κος Αθανάσιος 

Γιαννόπουλος, ο τέως Υπουργός Υγείας και νυν βουλευτής Α! Αθηνών 

της Νέας Δημοκρατίας κος Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σεβασμιότατος κ.κ. 

Δανιήλ Μητροπολίτης Καισαριανής – Βύρωνας - Υμηττού, η 

Αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κα Αδαμοπούλου 

Κατερίνα, ο Πρόεδρος του ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ Κος  Βλασταράκος, ο 

Δήμαρχος Βύρωνα κος Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο οποίος ήταν και ο 

οικοδεσπότης του 2
ου

 Συνεδρίου. 

 Επιθυμώντας να τιμήσουν το συνέδριο αυτό και να εκφράσουν την 

στήριξή τους για το έργο του Διαδημοτικού Δικτύου,  απηύθυναν 

χαιρετισμό οι ακόλουθοι:  

 Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κος  

Αβραμόπουλος Δημήτρης, Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας Κος Τσιτουρίδης,  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 

Απασχόλησης Κος  Κοντός Δημήτρης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κος 

Κώστας Γείτονας , Ο  Διοικητής του ΟΑΕΔ Κος Βερναρδάκης Γιώργος, 

ο  Υποδιοικητής του ΙΚΑ Κος Κυρζόπουλος Δημήτρης, ο Γενικός 

Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας κος Τζαφέρης και πλήθος δημάρχων 

ανά την Ελλάδα. 

 Ο Πρόεδρος της οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Κος 

Γώγος Χρίστος, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου κος Γιώργος 

Πατούλης. Στην συνέχεια μίλησαν  

 Ο Κος Ευτυχιάδης Αριστοτέλης, Επίκουρος Καθηγητής της 

Φιλοσοφίας και της Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

και ο Κος Κυριόπουλος Ιωάννης Καθηγητής Δημόσιας Υγιεινής . 



 Ακολούθησε βράβευση του Τέως Υπουργού Υγείας Κου Νικήτα 

Κακλαμάνη για την προσφορά του στο διαδημοτικό Δίκτυο Δομών 

Υγείας Αττικής. 

 Οι εκπρόσωποι των δήμων  στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας ήταν άπαντες παρόντες. Ο Διευθυντής Κος Λαδόπουλος 

Ιωάννης, Πρόεδρος Συμβουλευτικού Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής 

Δήμου Χαλανδρίου(εισηγητής στο 2
ο
 πάνελ), ο Πρόεδρος του Κέντρου 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου  Μελισσίων Κος Φώτης  Χρυσικός, η 

Κα Νέλη Λάβδα Δημοτική Σύμβουλος από το Δήμο Ψυχικού, η Κα 

Ηλιοπούλου – Μποζίκα, Δημοτική Σύμβουλος, τομεάρχης Υγείας- 

Πρόνοιας του Δήμου Ελληνικού( εισηγήτρια στο 1
ο
 πάνελ), ο κύριος 

Κοσικίδης, Αντιδήμαρχος του Δήμου Αργυρούπολης, ο Κος Κοκάρας 

Μιχάλης, ψυχολόγος από τον Δήμο  Χαϊδαρίου, ο Κος Αργυρός Ιωάννης, 

ιατρός Πρόεδρος Δημοτικών Ιατρείων Αγίας Παρασκευής, η Κα Πιτίδη –

Τριανταφύλλου, ιατρός, Δημοτική Σύμβουλος και υπεύθυνη για τα 

Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Κηφισιάς, η Κα Μαγκλάρα Ρούλα, 

Αντιδήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας. 

 Στις ομιλίες του συνεδρίου συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι της 

ευρείας επιστημονικής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Αναφέρονται παρακάτω τα ονόματα: 

 Οι Δήμαρχοι:  Υμητού Κος Αργιανάς Δημήτριος, (συντονιστής του 

πρώτου πάνελ), Χαλανδρίου Κος Ζαφειρόπουλος Γρηγόρης (εισηγητής 

στο 4
ο
 πάνελ), Μεταμόρφωσης κος Δημήτρης Τζίτζιφας, (συντονιστής 

στο 4
ο
 πάνελ), Αλίμου κος Μαντζουράνης Κωνσταντίνος, (συντονιστής 

στο 3
ο
 πάνελ), η Κα Παπαδοπούλου Ευαγγελία, υπεύθυνη του Κέντρου 

Συμβουλευτικής του δήμου Βύρωνα, η Κα Φωτεινού Ζωή, ιατρός μέλος 

των Δημοτικών Ιατρείων Αγίας Παρασκευής, ο κος Μηνόπουλος 

Κωνσταντίνος, ιατρός, Δημοτικός Σύμβουλος Αργυρούπολης, ο Κος 

Αγγέλου Μιχαήλ, ιατρός ΙΚΑ, υπεύθυνος Τομέα Εκπαίδευσης, Ο Κος 

Μαριόλης Ανάργυρος, ιατρός, Υπεύθυνος 1
ου

 Κέντρου Υγείας Αστικού 

τύπου Βύρωνος, Ο Κος Κωστοβασίλης Νικόλαος, οδοντίατρος, 

υπεύθυνος Δημοτικών Ιατρείων Βύρωνα, ο Κος Μπουρνουσούζης 

Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος Α! ΔΥΠΕ, Ο Κος Θεοδωρακόπουλος 

Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, Ο κος Δόριζας Νικόλαος, Φαρμακοποιός, 

Αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, η Κα Μπότου Αναστασία, ψυχολόγος, 

Δημοτική Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ζωγράφου, 

ο Κος Παπαμίχος Αθανάσιος, οικονομολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος 

Πολυκλινικής Ολυμπιακού χωριού. 

 Επίσης παρεμβάσεις έκανε ο Καθηγητής  οικονομικών και πρώην 

Διοικητής του ΙΚΑ κος Συσούρας. Στην διάρκεια του διημέρου 

παραβρέθηκαν και πλήθος συνέδρων, εκπρόσωποι  φορέων υγείας και 

πρόνοιας και της Τοπικής αυτοδιοίκησης. 



 Η επεξεργασία των θεμάτων έγινε μέσα από την διαφορετική 

άποψη και με σκοπό τον εντοπισμό προτάσεων, προοπτικών, λύσεων για 

την πρόληψη μέσω ΟΤΑ και εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα: 

 Η Αγωγή Υγείας και γενικότερα η πρόληψη μέσω ΟΤΑ είναι 

ενδεδειγμένη και απαραίτητη. Η κοινότητα έχει ανάγκη από 

οργανωμένες υπηρεσίες πρόληψης στο τομέα της υγείας, οι οποίες δεν 

μπορούν να δοθούν κεντρικά. 

1. Η προσπάθεια διατήρησης της υγείας μέσω δράσεων πρόληψης 

έχει λιγότερο κόστος, καλύτερα αποτελέσματα και αποτελεί 

συντελεστή ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων. 

2. Η κοινότητα αφουγκράζεται καλύτερα τα προβλήματα των 

κατοίκων και διαθέτει τα μέσα για να λειτουργεί με μικρότερο 

κόστος υπηρεσίες, μπορεί δε να διαμεσολαβεί για τον ορθολογικό 

σχεδιασμό υπηρεσιών πρόληψης με την επιστημονική αρωγή των 

κρατικών εξειδικευμένων φορέων υγείας και την οικονομική 

στήριξη του κράτους 

3. Η πολιτεία είναι ο κύριος παράγοντας για την εξέλιξη, την 

θεσμοποίηση και την χρηματοδότηση μιας οργανωμένης εθνικά 

και συνολικής δραστηριότητας πρόληψης για την υγεία. 

4. Οι ΟΤΑ αναμένουν εν όψει και του νέου κώδικα τις ανάλογες 

νομοθετικές ρυθμίσεις που θα κατοχυρώσουν την αξιόλογη 

δουλειά που γίνεται μέχρι τώρα στους δήμους θέτοντας ενιαίο 

νομοθετικό πλαίσιο. 

5. Τα κέντρα υγείας αστικού τύπου είναι εξαιρετική πρόταση για την 

κάλυψη των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων στον τομέα της 

πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης. Αποτελεί όμως μια 

δύσκολη πρακτική, εξαιτίας του μεγάλου κόστους στην δημιουργία 

και κυρίως την λειτουργία τους σε κάθε δήμο χωριστά. Με την 

λειτουργία σποραδικών κέντρων υγείας, οι ΟΤΑ πάντα θα 

πιέζονται,  εξαιτίας του ελλείμματος τέτοιων υπηρεσιών και 

εξαιτίας της πίεσης φυσικά από τις ακάλυπτες ανάγκες των 

δημοτών. 

6. Το Διαδημοτικό Δίκτυο διαδραματίζει τον ρόλο του εκφραστή των 

δυσκολιών οργάνωσης της πρόληψης στον ΟΤΑ άλλα και είναι και 

μέσον πίεσης για την αλλαγή και την διευθέτηση τους.  

Για αυτό η μέχρι τώρα δράση του αλλά και ο περαιτέρω 

προγραμματισμός του συμπεριλαμβάνει τους εξής στόχους: 

Α. Τον καθορισμό προτάσεων για τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών 

δομών υγείας, τις προϋποθέσεις και τα όρια δραστηριοποίησης τους.  

Β. Την ενημέρωση αλλά και πίεση της πολιτείας για την ενιαιοποίηση 

και οικονομική υποστήριξη του εγχειρήματος 

Γ. Την παραγωγή έργου ( λειτουργία προγραμμάτων και υπηρεσιών 

πρόληψης σε συνεργασία με τα μέλη – δήμους) με σκοπό την 



ανάδειξη της δυναμικής που έχει η κοινή δράση , στην βάση κοινών 

κανόνων και μεθοδολογιών στους δήμους. 

Το συνέδριο έκλεισε με την ανανέωση του ραντεβού της επίσημης, 

ετήσιας αυτής συνάντησης, μέσω της  ανακοίνωσης του  προέδρου, 

ότι το 3
ο
 ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου θα πραγματοποιηθεί στον 

Δήμο Αργυρούπολης. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ 

ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΤΑ 

 

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 


