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Ευαισθητοποίηση των δηµοτών και ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας 

 

Αξιότιµοι σύνεδροι, καλησπέρα, 

Κλείνοντας αυτή τη διηµερίδα, θα ήθελα να αναφερθώ στην ιδιαίτερη σηµασία της ενεργούς 

συµµετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στους τοµείς των υπηρεσιών υγείας και ψυχικής 

υγείας και ταυτόχρονα στο ειδικό βάρος που έχει η ευαισθητοποίηση των δηµοτών στην 

επίτευξη οποιωνδήποτε στόχων τεθούν από τις δηµοτικές αρχές προς την κατεύθυνση της 

συνεχούς ανάπτυξης στους τοµείς αυτούς.   

∆υστυχώς, γενικότερα η ενεργός συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης και αυτός 

είναι και ο βασικότερος λόγος για τον οποίο κάθε ∆ήµος, ως κύριος φορέας πρωτοβάθµιας 

τοπικής αυτοδιοίκησης, οφείλει να εκδηλώνει έµπρακτα το ενδιαφέρον του, µε την ανάληψη 

πρωτοβουλιών και την ουσιαστικότερη δραστηριοποίηση στο συγκεκριµένο τοµέα.  

Ο ∆ήµος Ιλίου έχει καταβάλλει µέχρι σήµερα συστηµατικές προσπάθειες, προκειµένου να 

βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δηµότη και τα προβλήµατα του, εκτιµώντας ότι η 

παρέµβαση από την πλευρά του είναι πολύτιµη για την εξεύρεση λύσεων. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου, η οποία έχει αναπτύξει ιδιαίτερα έντονη δράση, απασχολεί 

κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, ενώ συνεργάζεται και µε άλλους 

επιστηµονικούς φορείς για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών όλων των δηµοτών που 

αισθάνονται την ανάγκη να αναζητήσουν στήριξη σε µικρά ή µεγάλα προβλήµατα, αλλά και 

όλων όσων επιθυµούν µια άλλη µορφή ενηµέρωσης και επικοινωνίας. Η αποτελεσµατικότητα 

της δράσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας στηρίζεται σε ένα αρκετά εκτεταµένο δίκτυο κοινωνικής 

µέριµνας, το οποίο στηρίζεται σε βασικές υποδοµές και περιλαµβάνει πολλά προγράµµατα 

κοινωνικού προσανατολισµού. 

Στο ∆ήµο Ιλίου, ανάµεσα στις βασικές υποδοµές, συγκαταλέγονται 5 ΚΑΠΗ, ∆ηµοτικά Ιατρεία, 

8 παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, ∆ηµοτική Τράπεζα Αίµατος, Κέντρο Πληροφόρησης και 

Υποστήριξης Ανέργων, Κέντρο Πρόληψης από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ 

παράλληλα εφαρµόζονται πλήθος συµβουλευτικών προγραµµάτων καθώς και το πρόγραµµα 

“Βοήθεια στο σπίτι”. 



Στις αδιάκοπες προσπάθειες του ∆ήµου µας, πολύτιµοι αρωγοί έχουν σταθεί όλα αυτά τα 

χρόνια οι δηµότες του Ιλίου, οι οποίοι είναι αρκετά ευαισθητοποιηµένοι σε κοινωνικά 

ζητήµατα και προσφέρουν απλόχερα τη βοήθειά τους στους συνδηµότες τους, µε όσα µέσα 

διαθέτουν και όσο µπορούν. Η εθελοντική εργασία των γιατρών του Ιλίου στα δηµοτικά 

ιατρεία και η αθρόα συµµετοχή των δηµοτών στις αιµοδοσίες που διοργανώνει κάθε χρόνο ο 

∆ήµος µας, είναι δύο από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα κοινωνικής ευαισθητοποίησης 

των συνδηµοτών µας, για την εκδήλωση της οποίας είµαστε όλοι πολύ υπερήφανοι. 

Παρόλο, όµως, που οι ενέργειες για τη βελτίωση των παρεχόµενων στους δηµότες υπηρεσιών 

υγείας και ψυχικής υγείας είναι συστηµατικές και συνεχείς, οι Κοινωνικές και Ιατρικές 

υπηρεσίες του ∆ήµου έρχονται καθηµερινά αντιµέτωπες µε τα επιτακτικά αιτήµατα δηµοτών, 

τόσο των ενηλίκων όσο και των ευπαθέστερων οµάδων του πληθυσµού, όπως τα παιδιά και οι 

έφηβοι, για τη δηµιουργία των επιπρόσθετων δοµών και υποδοµών που θα συµβάλλουν 

καθοριστικά στην περαιτέρω επέκταση και αναβάθµιση του δηµοτικού κοινωνικού και ιατρικού 

δικτύου µέριµνας.  

Εποµένως, όπως προκύπτει και από την ανωτέρω παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης, ο 

∆ήµος µας, αλλά και κάθε ∆ήµος που επιθυµεί την ισχυροποίηση του δικτύου της κοινωνικής 

του προστασίας, οφείλει να θέτει στόχους που αφορούν τόσο στην ανάληψη περισσότερων 

πρωτοβουλιών και συνεχούς δράσης από την πλευρά του, όσο και στην περαιτέρω 

ευαισθητοποίηση των δηµοτών του σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Γιατί ένας ∆ήµος, όσο και να αναβαθµίσει τις παρεχόµενες προς τους δηµότες του υπηρεσίες 

υγείας και ψυχικής υγείας, δεν µπορεί να επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα, χωρίς τη 

συνδροµή των ίδιων των δηµοτών του στην προσπάθεια αυτή.  

Άλλωστε, τα χαρακτηριστικά µιας πόλης κοινωνικής αλληλεγγύης είναι αφενός ένα ισχυρό 

τοπικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, το οποίο ενισχύει τα αισθήµατα αλληλεγγύης των 

δηµοτών, και αφετέρου οι κοινωνικά ευαισθητοποιηµένοι δηµότες, οι οποίοι µε τη σειρά τους 

στηρίζουν το δίκτυο αυτό.   

Στο ∆ήµο Ιλίου, πρόθεσή µας είναι να συνεχίσουµε µε αυξανόµενη ένταση τις προσπάθειες 

µας και προς την κατεύθυνση της βελτιστοποίησης του δικτύου κοινωνικής µέριµνας και προς 

την κατεύθυνση της εντονότερης κοινωνικής ευαισθητοποίησης των δηµοτών µας, καθώς 

πιστεύουµε ότι τόσο η πρόληψη όσο κι η αποκατάσταση στο χώρο της υγείας και ειδικότερα 

της ψυχικής υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

ότι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα µπορεί να προκύψει µόνο µέσα από τη συνεργασία 

∆ηµοτικών Αρχών και δηµοτών.  

Ευχαριστώ πολύ. 

 

 



 

 

 

 


