


   Οι υπηρεσίες υγείας και η ιατρική φροντίδα 
υπάρχουν για να καλύπτουν τις ανάγκες 
υγείας κάθε κοινωνίας. Οι κοινωνίες όμως 
αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν οι ανάγκες 
υγείας και οι προσδοκίες του πληθυσμού για 
φροντίδα και περίθαλψη. Είναι δε φυσικό, 
αυτές οι αλλαγές να παρασύρουν προς νέους 
προσανατολισμούς και τα συστήματα υγείας, 
που έτσι και αλλιώς δεν παραμένουν σε 
ακινησία αλλά συνεχώς εξελίσσονται, 
υποχρεωμένα από ευρύτερες διεργασίες 
όπως είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και της 
τεχνολογίας  



 



   Μία από τις σημαντικότερες πρόσφατες αλλαγές 
στο χώρο της υγείας διεθνώς, υπήρξε το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον για παροχή 
πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης. Οι 
κοινωνίες άρχισαν να συνειδητοποιούν τα όρια 
της σύγχρονης θεραπευτικής - νοσοκομειακής 
ιατρικής απέναντι στα μείζονα προβλήματα 
υγείας της εποχής μας, όπως είναι ο καρκίνος, 
τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα ατυχήματα, οι 
ψυχικές διαταραχές, τα χρόνια εκφυλιστικά 
νοσήματα και πρόσφατα το AIDS. Ταυτόχρονα, οι 
κρατικοί προϋπολογισμοί όλο και περισσότερο 
δυσκολεύονται ή αδυνατούν ακόμα να 
ανταποκριθούν στις διογκούμενες δαπάνες για 
την υγεία, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
καταναλώνονται από το θεραπευτικό - 
νοσοκομειακό τομέα. 



    Αυτά τα δύο φαινόμενα, των υψηλών 

δαπανών και της περιορισμένης 

αποτελεσματικότητας, που συνιστούν την 

πολυσυζητημένη κρίση της σύγχρονης 

Ιατρικής, έχουν οδηγήσει στην αναζήτηση 

νέων πολιτικών υγείας και στην αναβάθμιση 

άλλων, σε μια προσπάθεια να απαντηθούν 

αποτελεσματικά αλλά και οικονομικά τα 

σύγχρονα προβλήματα υγείας. Και κυρίως 

έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη της 

Πρόληψης, μια που όλα σχεδόν τα μείζονα 

προβλήματα υγείας της εποχής μας είναι 

αιτιολογικά συνυφασμένα με το σύγχρονο 

τρόπο ζωής και με το σύγχρονο φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον. 

 



    Η Προαγωγή Υγείας σύμφωνα με τη διακήρυξη 
του  Π.Ο.Υ.(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), 
είναι η διαδικασία μέσα στην οποία τα άτομα 
γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω 
στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν. Η άποψη 
αυτή απορρέει από μια ευρύτερη αντίληψη που 
ταυτίζει την υγεία με τη δυνατότητα που έχει ένα 
άτομο ή μια ομάδα, να μπορεί από τη μια να 
πραγματοποιεί τις επιθυμίες του και να 
ικανοποιεί τις ανάγκες του και από την άλλη να 
μεταβάλλει το περιβάλλον ή να προσαρμόζεται σ' 
αυτό. Συνακόλουθα, η υγεία θα πρέπει να 
θεωρείται σαν συντελεστής της καθημερινής 
ζωής και όχι σαν αυτοσκοπός. Είναι δηλαδή μια 
θετική έννοια που δίνει έμφαση στις κοινωνικές 
και προσωπικές δυνατότητες και ικανότητες. 



  Πρόληψη είναι όλες εκείνες οι ενέργειες  

σε ατομικό  

   κοινωνικό   

   και κρατικό επίπεδο   

   που εμποδίζουν την δημιουργία ή την 

εμφάνιση παθήσεων 

   Αυτό λοιπόν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 

την  εφαρμογή και λήψη προληπτικών μέσων 

για την αποφυγή της εμφάνισης ασθένειας  

  



 



 Στην προσπάθεια λοιπόν κάλυψης όλων 

αυτών των αναγκών προέκυψε η επιτακτική 

ανάγκη να διαμορφωθούν σε τοπικό επίπεδο 

τέτοιες δομές ώστε να καλύψουν αυτό το 

μεγάλο κενό.  

 

  Ετσι κι ο Δήμος της Αθήνας  μέσω του  το 

τμήματος  Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας 

Υγείας, όπου ανήκει και το Γραφείο Υγιών 

Πόλεων, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί 

προγράμματα Αγωγής – Προαγωγής της 

Υγείας. 

 



                    Συγκεκριμένα: 

 Υλοποιούνται δράσεις στα σχολεία του Δήμου, 
όπου και γίνεται πρωτοβάθμιος υγειονομικός 
έλεγχος από κλιμάκιο επαγγελματιών υγείας 
(παιδίατρο, οφθαλμίατρο, οδοντίατρο, 
επισκέπτρια υγείας και νοσηλεύτρια),και 
παραπομπή για περαιτέρω έλεγχο όπου αυτός 
χρειάζεται. 

 Έγιναν εμβολιασμοί σε ανασφάλιστα παιδιά στο 
1ο Δημοτικό Ιατρείο σε συνεργασία με τους 
γιατρούς του κόσμου, όπου και εμβολιάστηκαν 
150 παιδια. 

 Έχει ξεκινήσει πρόγραμμα πρόληψης  εφηβικής 
παραβατικότητας σε σχολεία του Δήμου με στόχο 
την μείωση του προβλήματος. 

 



 Στις 22-10-2013 πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία  Ημερίδα θέμα 
«Ευαισθητοποίηση σε θέματα διατροφής και 
υγιεινού τρόπου ζωής των νοσούντων με 
εκφυλιστικές παθήσεις». σε συνεργασία του 
τμήματος Διατροφής και Διατροφολογίας  του 
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης . 

   Το πρόγραμμα,το οποίο περιλαμβάνει 
εξατομικευμένη παρακολούθηση και 
διατροφολογικό πρόγραμμα  ξεκίνησε στις 11 
Νοεμβρίου και  υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον 
και συμμετοχή από τους δημότες μας. 

 Υλοποιείται το πρόγραμμα «ΥΔΡΙΑ», σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο 
1ο Δημοτικό Ιατρείο, που αφορά διατροφική 
παρέμβαση στον υγιή πληθυσμό. 

 



 Από την αρχή του 2013 πραγματοποιείται 

δράση σε  συνεργασία με την Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών (με τον καθηγητή 

κ. Χρούσο) για την αντιμετώπιση της 

Υπέρτασης με επιστημονικές μεθόδους 

διαχείρισης του στρες, δύο φορές την 

εβδομάδα στο 1ο Δημοτικό Ιατρείο. 

Έχει ξεκινήσει η συνεργασία μας με τον 

Σύλλογο Οροθετικών  "Θετική Φωνή " ,όπου 

και γίνεται ενημέρωση και  παραπομπές  για 

έλεγχο HIV καθώς και δράσεις για περαιτέρω 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

δημοτών μας ,για πρόληψη και αντιμετώπιση 

της συγκεκριμένης ασθένειας. 

 

 



   

   Εχουν  πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με 
τους Γιατρούς του Κόσμου και  με συμμετοχή 
επαγγελματιών υγείας του τμήματος,δράσεις 
όπου έγινε  παιδοοδοντιατρικός έλεγχος  και 
εμβολιασμοί παιδιών της 3ης,4ης και 6ης  
Δημοτικής Κοινότητας του Δ.Αθηναίων. 

 
Συνολικά εξετάστηκαν 250 παιδιά εκ των 
οποίων: 

 

 220 παιδιά εξετάστηκαν από οδοντίατρο 

 245 παιδιά από παιδίατρο 

 180 παιδιά εμβολιάστηκαν 

 

 



  Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν 

μαστογραφίες στην 4η και  6η Δημοτική 

Κοινότητα,  σε συνεργασία με την 

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία  

εξετάστηκαν 350 γυναίκες, και  

   υπήρξε   τεράστιο ενδιαφέρον για 

επανάληψη της δράσης 

 

Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν 

σπιρομετρήσεις στο 1ο Δημοτικό Ιατρείο, 

με αθρόα συμμετοχή δημοτών    



Τέλος έχει εγκριθεί και 

βρισκόμαστε στην φάση του 

σχεδιασμού για την δημιουργία 

Μονάδας Διαχείρισης 

Επιδημιολογικού Κινδύνου. 



 



 



 



      

  Το 1842 ιδρύθηκε το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο 
Αθηνών «Η Ελπίς», ως Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 
στην οδό Ακαδημίας, όπου και λειτούργησε ως το 
1971. Από το 1983 εντάχθηκε στο ΕΣΥ.  

  Το 1930 επί δημαρχίας Σπυρίδωνος Μερκούρη, 
δημιουργείται ένα υγειονομικό κέντρο με τρία 
κεντρικά ιατρεία και έξι λαϊκά σε όλη την πόλη. Μετά 
από πέντε χρόνια (1935) ο νεοεκλεγείς δήμαρχος 
Κώστας Κοτζιάς αποφασίζει την απορρόφηση των ως 
άνω δομών από το Δημοτικό Νοσοκομείο «Η Ελπίς», 
περιορίζοντας στο ελάχιστο, τη μέχρι τότε αθρόα 
προσέλευση ασθενών στα λαϊκά ιατρεία, αφού 
λειτουργούσαν μία με δύο ώρες ημερησίως.  

 





  Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ενώ θα περίμενε 
κανείς την πλήρη διάλυση των υγειονομικών 
δομών του Δήμου, έγινε προσπάθεια 
επανασύστασης της υγειονομικής υπηρεσίας και 
των Δημοτικών Ιατρείων, λόγω της υψηλότατης 
θνησιμότητας, με πρόβλεψη μάλιστα ειδικού 
υγειονομικού συμβουλίου στο Δήμο Αθηναίων και 
μετάταξη όλων των υπαλλήλων που είχαν 
μετακινηθεί στο Νοσοκομείο. Έτσι, το 1943,  
δημιουργήθηκε ένα υγειονομικό κέντρο (Πλατεία 
Ψυρρή) και εννιά (9) λαϊκά ιατρεία (Ν. Κόσμου, 
Γκύζη, Θησείου, Ακαδημίας Πλάτωνος, Κυψέλης, 
Νεάπολης, Κολωνού, Παγκρατίου και 
Βοτανικού). Η έλλειψη όμως στρατηγικής 
αρμοδιοτήτων και πόρων οδήγησαν την 
προσπάθεια σε αποτυχία. 



 

  Μετά την απελευθέρωση, ο τότε Δήμαρχος, ο 
Αριστείδης Σκληρός προσπάθησε να 
αναβαθμίσει το ρόλο των Δημοτικών Ιατρείων 
και σε συνεργασία με την Εκκλησία 
οργάνωσε ένα πρόγραμμα δημιουργίας 
«Ιατρείο Ενοριών» σε όλη την πόλη, με 
σκοπό να εξυπηρετούνται 25.000 - 40.000 
πολίτες ανά ιατρείο. Δυστυχώς, το Υπουργείο 
Υγείας αρνήθηκε με εύσχημο τρόπο να 
θεσμοθετήσει τις υγειονομικές δομές του 
Δήμου Αθηναίων.  



 



  Προσετέθησαν άλλα τρία λαϊκά ιατρεία στα 
προϋπάρχοντα εννέα για του λόγου το αληθές, 
βασιζόμενοι στα στατιστικά στοιχεία της τότε 
εποχής, το 1944 εξυπηρετήθηκαν 23.000 πολίτες, 
το 1945 29.500 πολίτες και το 1946 41.500 
πολίτες.  

  

   Για δύο δεκαετίες ακόμα (1947 – 1967), ο 
θεσμός των Δημοτικών Ιατρείων, δέσμιος της 
προϊστορίας του, λειτουργούσε γνωρίζοντας 
περιόδους ακμής και παρακμής, ανάλογα με τις 
εμπνεύσεις, τα οράματα, τα συμφέροντα της 
εκάστοτε δημοτικής αρχής, μέχρι που ο Ρίτσος, 
δήμαρχος κατά τη περίοδο της Χούντας, έβαλε 
στον «γύψο» τα δημοτικά ιατρεία.  



  Κατά τη μεταπολίτευση και ενώ το σύστημα 
υγείας της χώρας προσπαθούσε να σταθεί στα 
πόδια του και να ενσωματώσει επιστημονικές 
πρακτικές από προηγμένα κράτη, την ίδια οδό 
ακολούθησαν και τα δημοτικά ιατρεία, 
διανύοντας κατά βάση περίοδο παρακμής και 
υπολειτουργίας μέχρι το 1987, όπου ο τότε 
δήμαρχος Μιλτιάδης Έβερτ, μέσα σε ένα 
μεταρρυθμιστικό ρεύμα που βρισκόταν υπό 
διαμόρφωση στην υγεία ΕΣΥ, αναβίωσε το θεσμό 
των δημοτικών ιατρείων και με την επικεφαλίδα 
«συμβουλευτικοί σταθμοί υγείας».   Προσπάθησε 
να παρακάμψει τη δύσκαμπτη νομοθεσία και τις 
αντιδράσεις που υπήρχαν από την κεντρική 
εξουσία και τα συντεχνιακά συμφέροντα.  



 Έτσι δημιουργήθηκαν επτά συμβουλευτικοί 

σταθμοί υγείας, χωρίς προηγουμένως να έχει 

ληφθεί σχετική απόφαση περί της ιδρύσεως τους 

από το δημοτικό συμβούλιο. Αυτοί οι επτά 

συμβουλευτικοί σταθμοί υγείας (Πατήσια, 

Κυψέλη, Κολωνός, Βοτανικός, Εξάρχεια, 

Παγκράτι, Ν. Κόσμος) απευθύνονταν στο σύνολο 

των πολιτών της Αθήνας και εν γένει σε όσους 

ήθελαν να τα επισκεφτούν χωρίς περιορισμούς, 

έχοντας κυρίως χαρακτήρα πρωτογενούς 

πρόληψης (προληπτικής ιατρικής). Το ωράριο 

λειτουργίας τους ήταν δεκάωρο (8.00 – 18.00).   

 

 



  

    Μετά το 1990, η σύνθεση του πληθυσμού 

της Αθήνας διαφοροποιείται σταδιακά με 

αποκορύφωμα το 2004, πριν τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι λοιπόν, νόμιμοι 

και παράνομοι μετανάστες αύξησαν την 

επισκεψιμότητα των συμβουλευτικών 

σταθμών, καθιστώντας τους τα κυριότερα 

σημεία πρόσβασης ιατρικής αρωγής με τα 

λιγότερα προβλήματα «κρατικών 

διατυπώσεων». 



 Σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α’/8.06.2006) «Κύρωσις του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρου 75 που 

αφορά στην άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων 

και Κοινοτήτων, υπάρχει πλέον η δυνατότητα 

δημιουργίας δημοτικών και κοινοτικών 

ιατρείων. 

 





         Αποτύπωση Υφιστάμενης Δημοτικών 

Ιατρείων                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέντε (5) εν λειτουργία Δημοτικά Ιατρεία (Σόλωνος, Νέος 

Κόσμος, Κολωνός, Παγκράτι, Πετράλωνα). 

 

 

 

 

•Δυο (2) υπό ανακαίνιση μέσω κονδυλίων ΕΣΠΑ (στην 5
η
 και 

6
η
 Δημοτική Κοινότητα) με προβλέψιμη  

•αποπεράτωση 

 

• για το 5
ο
 Δημοτικό Ιατρείο (Πατησιών και Σαρανταπόρου) 

τέλος Ιανουαρίου 2014, με στόχο την 

 επαναλειτουργία του, τον Απρίλιο του 2014 

 

• Σε ο,τι αφορά το 6
ο
 Δημοτικό Ιατρείο (Χανιών) η πρόβλεψη 

αποπεράτωσης της κτιριακής υποδομής  είναι τέλος 

Αυγούστου του 2014 και στόχο επαναλειτουργίας του μέχρι 

το τέλος του 2014. 



•Με βάση το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας  του 

Δήμου Αθηναίων  το Τμήμα Δημοτικών Ιατρείων και 

Δημόσιας Υγείας ανήκει στην Διεύθυνση Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Υγείας. Το έμψυχο δυναμικό που 

υπηρετεί στο τμήμα, στο οποίο ανήκει  και το γραφείο 

Υγιών Πόλεων του Δήμου,(επαγγελματίες υγείας, 

κοινωνικοί επιστήμονες και διοικητικοί υπάλληλοι) 

αριθμούν περίπου στα 80 άτομα και συγκεκριμένα:  

επτά (7) οδοντίατροι, τέσσερις (4) παθολόγοι, τρεις (3) 

γυναικολόγοι, δυο (2) δερματολόγοι, δυο (2) 

οφθαλμίατροι,δυο (2) παιδίατροι, δυο (2) μικροβιολόγοι, 

δυο (2) καρδιολόγοι, ένας (1) ΩΡΛ, ένας (1) 

πνευμονολόγος,μια (1) φυσίατρος, (3) χειρούργοι, δέκα 

(10) παρασκευαστές, μια (1) βιολόγο, 

μια (1) τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων, πέντε (5) μαίες, 

τέσσερις (4) νοσηλευτές, μια (1) επισκέπτρια υγείας, 

πενήντα δυο (2) επαγγελματίες υγείας, μία (1) 

κοινωνιολόγος 

και εικοσιπέντε (25) περίπου διοικητικοί και λοιπό 

βοηθητικό προσωπικό. 



•Δικαίωμα πρόσβασης στα Δημοτικά 

Ιατρεία έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες  

 

•Δημότες ή μη, οικονομικοί μετανάστες, ασφαλισμένοι ή 

ανασφάλιστοι, εργαζόμενοι ή άνεργοι 

 

•Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν και 

έχουν να κάνουν κυρίως με την πρωτογενή πρόληψη (πριν 

εκδηλωθεί κάποια νόσος): 

• όπως λήψη test pap,λήψη αίματος για διενέργεια  

βιοχημικών προληπτικών εξετάσεων αίματος καθώς και 

ούρων 

 καθαρισμός οδόντων και πιθανή φθορίωση  

 αλλά και με την κλινική εξέταση (π.χ. ανακούφιση άλγους    

στα έκτακτα οδοντιατρικά περιστατικά, εξαγωγές δοντιών, 

• κλινική εκτίμηση και χορήγηση κατάλληλης θεραπείας 

και οδηγιών σε επιμέρους 

• οξέα περιστατικά ιατρικών ειδικοτήτων 



 

•Υπάρχει δυνατότητα επίσης 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

φαρμάκων από τους ιατρούς και 

οδοντιάτρους όπως επίσης   και 

χορήγηση ηλεκτρονικών 

παραπεμπτικών για εκτέλεση 

παρακλινικών εξετάσεων ανάλογων 

της εκάστοτε ειδικότητας 

σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 



    Στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πέραν των δωρεάν 

οδοντιατρικών, αιματολογικών, γυναικολογικών 

και κλινικών εξετάσεων παρέχεται η δυνατότητα 

 δωρεάν χορήγησης φαρμάκων σε συνεργασία 

με το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου, αλλά 

 και σε συνεργασίαμε το φαρμακείο της Μ.Κ.Ο. 

 «Γιατροί του Κόσμου». 

 

        Είναι σε εφαρμογή οι συνεργασίες που από τον Μάιο  

του 2013 υπέγραψε ο Δήμος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

την 1
η 
ΥΠΕ και τους  «Συμμάχους Υγείας»,  

που αφορούν αντίστοιχα τη δυνατότητα εθελοντικής 

 προσφοράς ιατρών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και την προώθηση  

των ασθενών που το έχουν ανάγκη  

σε δευτεροβάθμιες δομές υγείας (1
η
 ΥΠΕ)  

και τέλος την εθελοντική προσφορά μέσω του  

Πανεπιστήμιου Αθηνών 

 Κοινωνικών Επιστημόνων και  Επαγγελματιών Υγείας. 



 Επισκέφθηκαν συνολικά και τα 5 Δημοτικά 
Ιατρεία 18.467 άτομα, τα οποία εξετάστηκαν από 
ιατρούς και επαγγελματίες υγείας. Κατά 
ειδικότητα : 

 Γυναικολόγοι :  2197 άτομα 

 Δερματολόγοι:  2927 άτομα 

 Καρδιολόγοι:  1080 άτομα 

 Μικροβιολόγοι – Παρασκευαστές:   296 άτομα 

 Οδοντίατροι:  1837 άτομα 

 Οφθαλμίατροι:  542 άτομα 

 Παθολόγοι:   4622 άτομα 

 Παιδίατροι :  1754 άτομα 

 Πνευμονολόγος:  154 άτομα 
 



Φυσίατρος :  124 άτομα 

Χειρουργός:  347 άτομα 

Χειρουργός - Μαστολόγος:  187 άτομα 

Ψυχολόγος: 176 άτομα 

Ωτορινολαρυγγολόγος:  567 άτομα 

 

Επισκέπτριες υγείας:  268 άτομα 

Μαίες:  347 άτομα 

Νοσηλευτές-τριες:  1012 άτομα 

Παρασκευαστές:  296 άτομα 
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