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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συμφωνία συνεργασίας για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

που παρέχεται από τα Δημοτικά Ιατρεία και τις Λέσχες Φιλίας, υπέγραψε ο δήμαρχος 

Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, με αντιπροσωπεία πανεπιστημιακών του 

Πανεπιστημίου της Αθήνας που ηγούνται της πρωτοβουλίας, «Σύμμαχοι Υγείας» και 

πιο συγκεκριμένα τους κ.κ. Ιωάννη Τούντα, καθηγητή Κοινωνικής και Προληπτικής 

Ιατρικής, Γιώργο Βουγιουκλάκη, καθηγητή Οδοντικής Χειρουργικής και 

Κωνσταντίνο Συρίγο, αναπληρωτή καθηγητή Παθολογίας του τμήματος ογκολογίας.  

      

Ο δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του στον Τομέα 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, έχει δημιουργήσει και λειτουργεί 

δημοτικά ιατρεία παρέχοντας πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έμφαση στην 

πρόληψη και προαγωγή υγείας. Το προσωπικό των δημοτικών ιατρείων παρέχει 
υπηρεσίες, στα μέλη των Λεσχών Φιλίας που έχει συστήσει και λειτουργεί ο δήμος 

Αθηναίων στα σχολεία και το γενικότερο πληθυσμό που διαμένει στα διοικητικά του 

όρια.  

 

Οι «Σύμμαχοι Υγείας» υλοποιούν προγράμματα εθελοντικής προσφοράς  ιατρικής, 

οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής  φροντίδας σε άπορους, 

ανασφάλιστους και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του λεκανοπεδίου 

Αττικής.  

 

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι επιθυμούν να συνεργασθούν στον τομέα της υγείας και 

ειδικότερα της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, μέσα από παραγόμενες πολιτικές 

και σχετικές παροχές.  

 

Στόχος, να ενισχυθεί η λειτουργία των δημοτικών ιατρείων του δήμου Αθηναίων και 

η παροχή ιατρικής φροντίδας και συναφών υπηρεσιών στους Παιδικούς Σταθμούς 

του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, στους μαθητές των σχολείων, στα μέλη των 

Λεσχών Φιλίας και στο γενικότερο πληθυσμό. Επίσης να αξιοποιηθεί η εθελοντική 

προσφορά όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα  «Σύμμαχοι  για την Υγεία» είτε με την 

παροχή εθελοντικής εργασίας είτε προσφέροντας δωρεάν αγαθά και υπηρεσίες σε 

δημότες της Αθήνας, με στοχευμένες δράσεις σε γειτονιές και οικογένειες με 

αυξημένες ανάγκες υγείας όπως και σε ευπαθείς υψηλού υγειονομικού κινδύνου.  



Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας είναι η ενίσχυση όπου δύναται των δημοτικών 

ιατρείων του Δήμου Αθηναίων με επαγγελματίες υγείας που μπορούν να προσφέρουν 

τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και την εμπειρία τους.  

 

Ειδικότερα:  

 

Α. Οι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων σε εθελοντική βάση, σε συνεργασία με τους 

γιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων.  

1) Δημοτικά Ιατρεία: θα ενισχύουν το ήδη υπάρχον ιατρικό προσωπικό στην 

παραπομπή για εξετάσεις και την συνταγογράφηση, ενώ θα συμμετέχουν και στις 

δράσεις που πραγματοποιούνται στα σχολεία για εξέταση και εμβολιασμό των 

μαθητών.  

 

2) Στις Λέσχες Φιλίας: θα γίνεται οδοντιατρικός έλεγχος, καθώς και έλεγχος της 

συνταγογράφησης στα βιβλιάρια υγείας των ηλικιωμένων και παροχή συμβουλών 

πρόληψης για χρόνια νοσήματα.  

 

3) Ειδικά Προγράμματα:  

 

Α) σε στοχευμένες ομάδες όπως στα βρέφη και τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών που 

εποπτεύονται από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών σε συνεργασία με τον 

παιδίατρο και την επισκέπτρια υγείας θα συμμετέχουν στην διενέργεια 

προσυπτωματικού ελέγχου ( καρδιολογικός έλεγχος δοκιμασίες οπτικής οξύτητας, 

ακουστικής οξύτητας, κ.α) και γενικότερα θέματα αγωγής υγείας σε εργαζόμενους 

γονείς.  

 

Β) ενημέρωση και ενεργοποίηση των γυναικών ηλικίας 25-65 ετών για την 

πραγματοποίηση της εξέτασης Παπανικολάου από γυναικολόγους και μαίες.  

 

Γ) προσφορά σε κοινωνικό επίπεδο ακόμα και από εθελοντές που δεν είναι 

επαγγελματίες υγείας σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και τις 

Επισκέπτριες Υγείας, καλύπτοντας ανάγκες ατόμων που χρειάζονται βοήθεια στο 

σπίτι, σε εξωτερικές εργασίες, κ.α.  

 

Δ) εταιρείες  «Σύμμαχοι Υγείας» του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να 

προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα π.χ. φάρμακα, τρόφιμα κ.α., στο  

πλαίσιο της συνεργασίας. 


