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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γ. Πατούλης: Με το σύμφωνο συνεργασίας με το πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς του 
Πανεπιστημίου Αθηνών διευρύνουμε περαιτέρω το δίκτυο των συμμάχων μας στον αγώνα 
για τη στήριξη των ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας στο Μαρούσι 

Σύμφωνο συνεργασίας για τη φροντίδα και την ιατροκοινωνική μέριμνα σε ανασφάλιστους 
και άπορους συμπολίτες μας, υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου 
Πατούλη και του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του προγράμματος εθελοντικής 
προσφοράς του Πανεπιστημίου Αθηνών «Σύμμαχοι Υγείας», Καθηγητή Ιωάννη Τούντα, σε 
μια προσπάθεια να στηριχθούν οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του Δήμου, που λόγω του 
αποκλεισμού τους από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εξαναγκάζονται να βάζουν την 
Υγεία τους σε δεύτερη μοίρα.  

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης, αναφερόμενος στη νέα «συμμαχία» του Δήμου, 
δήλωσε: «Ως Δήμος στο πλαίσιο της κοινωνικής μας πολιτικής έχουμε αναπτύξει σειρά από 
στοχευμένες δράσεις έχοντας στο πλευρό μας μεγάλο αριθμό πολύτιμων εθελοντών 
συνεργατών. Με την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας με το εθελοντικό πρόγραμμα 
«Σύμμαχοι Υγείας» του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δήμος μας διευρύνει περαιτέρω το 
δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς προς τους ανασφάλιστους και 
ευάλωτους κοινωνικά και οικονομικά συμπολίτες μας, θωρακίζουμε τη δημόσια Υγεία μέσα 
από κοινού δράσεις στον τομέα της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, αλλά και 
ενισχύουμε τις δομές φροντίδας Υγείας του Δήμου μας με στόχο την προαγωγή της Υγείας 
του πληθυσμού». 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του εθελοντικού 
προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών «Σύμμαχοι Υγείας», Καθηγητής Ιωάννης 
Τούντας, δήλωσε: «Οι «Σύμμαχοι Υγείας» είναι ένα πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς 
ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας που απευθύνεται 
σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του λεκανοπεδίου Αττικής και υλοποιεί η Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τα Τμήματα Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, 
Νοσηλευτικής και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την έναρξη της συνεργασίας με το Δήμο 
Αμαρουσίου όπως και με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ανοίγεται ο δρόμος για να 
αγκαλιάσουμε ακόμη περισσότερους ανασφάλιστους, άνεργους και οικονομικά αδύναμους 
συμπολίτες μας». 

Στο πλαίσιο του συμφώνου, οι δύο πλευρές ξεκινούν τη συνεργασία τους αναλαμβάνοντας 
κοινές δράσεις σε επίπεδο: 

• Εθελοντικής προσφοράς γιατρών σε μονάδες φροντίδας του Δήμου. 
• Συμβουλευτικής για ζητήματα πρόληψης και ψυχολογικής υποστήριξης από εθελοντές 

γιατρούς σε παιδιά τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και μέσω προγραμμάτων που 
υλοποιούνται σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. 

• Προγραμμάτων σχολικής συμβουλευτικής σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Ημερίδων και σεμιναρίων με τη βοήθεια εθελοντών ιατρών - ψυχολόγων με 
θεματολογία την ανεργία, την εργασιακή ανασφάλεια, τον εθισμό στο διαδίκτυο, τον 
σχολικό εκφοβισμό, το άγχος και την κατάθλιψη. 



• Προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης στην Τρίτη ηλικία με τη συμμετοχή 
νευρολόγων - ψυχολόγων. 

• Ενίσχυσης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με φυσικοθεραπευτές και 
εργοθεραπευτές. 

• Δράσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 
• Συνεργασίας με διάφορους κλάδους επαγγελματιών Υγείας, φαρμακοποιούς, 

οδοντιάτρους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς για να προσφέρουν τις 
εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία τους. 

Την οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «Σύμμαχοι Υγείας» έχει 
αναλάβει το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας 
και Ιατρικής Στατιστικής. 

Παρών στην υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν και ο 
επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής «Σύμμαχοι Υγείας» Κυριάκος Σουλιώτης. 

  

 


