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εν περίσσευε
κανένα εμβό
ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ατ αρχήν οφείλουμε ως
ως πάγκόσμια κοινότητα
να ζητήσουμε συγγνώμη
από την AstraZeneca
εΠειδή συκοφαντήσαμε

οριζόντια γραμμική σχέση ασφαλείας
μεταξύ τους Αυτό δεν είναι εφικτό
ούτε και αναμενόμενο

κοινωνία

αξία κάθε ανθρώπινης ζωής σε ατομικό
επίπεδο είναι ανυπολόγιστη Η αποδοχή
όμως και η χρησιμότητα ενός
φαρμάκου ή εμβολίου υπόκειται και
υπακούει σε άλλους κανόνες πόσω
μάλλον όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
τόσο μαζικά σε πλανητικό επίπεδο
σε τόσο επικίνδυνες και έκτακτες
Η

επιπόλαια

αδικαιολόγητα και κυρίως πέραν
του δέοντος ένα προϊόν εμβόλιο
κατά της COVID-19 το οποίο αποδεδειγμένα
μέχρι σήμερα μας έχει γλυτώσει
από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες
θανάτους Εάν ήταν μοναδικό για την
COVID-19 η κάθε φαρμακευτική εταιρεία
ως μοναδικό ψάχνει το προϊόν της
τότε όλος ο πλανήτης θα κρεμόταν επάνω
του και ασφαλώς στην AstraZeneca
και στους ερευνητές της θα είχε απονεμηθεί
και ένα βραβείο Nobel
Αντ αυτού εντελώς αβασάνιστα και
ασυντόνιστα βγήκαν πρόεδροι
υπουργοί κρατών όχι δικοί
μας και αξιωματούχοι παγκόσμιων
οργανισμών και απέσυραν με τον έναν
ή με τον άλλον τρόπο την εμπιστοσύνη
τους από ένα εμβόλιο που αδειοδο
τήθηκε και παραμένει αδειοδοτημένο
από τους πιο αρμόδιους και παγκόσμιου
κύρους φορείς

εμβόλια

πρωθυπουργοί

υψηλόβαθμων

συμπεριφορά αυτή ενίσχυσε το
αντιεμβολιαστικό κίνημα και επέφερε
σοβαρό πλήγμα στη συνεχιζόμενη
προσπάθεια καταπολέμησης της
που κλόνισε συθέμελα υγειονομικά
Η

είμαστε

πανδημίας

και οικονομικά τον κόσμο
Ενας τρόπος υπάρχει να φύγουμε προς
τα μπρος να ξαναβρούμε τον βηματισμό
μας και να ξαναγίνουμε αυτό που
ήμασταν πριν από δύο χρόνια να εμβολιαστούμε
όλοι όσο γίνεται γρηγορότερα
και μάλιστα σε όλο τον πλανήτη
Είχαμε και έχουμε ένα βασικό πρόβλημα

στην προσπάθεια επίτευξης αυτού
του στόχου Το πρόβλημα είναι ο ρυθμός
παραγωγής και διάθεσης των
Μην προκαλούμε επιπρόσθετα
δυσπιστία και μην τροφοδοτούμε αυτήν
που ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα
έτσι κι αλλιώς την επιδιώκει
Ποια είναι η αλήθεια
Εχουν γίνει μέχρι τώρα περίπου 1,5
εμβόλια εκ των οποίων
μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια είναι
AstraZeneca ή άλλα αδρανοποιημένου
ιού εμβόλια Στην πορεία αυτή
διαπιστώθηκε ότι τα ιικά εμβόλια
να εμφανίσουν μια σπανιότατη
σοβαρή παρενέργεια θρόμβωση
με θρομβοπενία η οποία συνήθως
αντιμετωπίζεται Τα δεδομένα της είναι
ότι συμβαίνει ανά 270.000 εμβολιασμούς
και έχουμε εξ αυτής θάνατο
1.000.000 εμβολιασμούς Κατ αυτό
μειονεκτούν έναντι των mRNA εμβολίων
Μην παραβλέπουμε βέβαια την
αναφορά τελευταία και κάποιων
παρενεργειών γι αυτά π.χ
Δεν θα ανέμενε κανείς μια

πολιτικές

κυκλοφορούσαν

εμβολίων

περισσότερα

δισεκατομμύρια

ενδέχεται

1

σοβαρών

μυοκαρδίτιδες

συνθήκες
Ολα τα μέχρι τώρα αδειοδοτηθέντα
τουλάχιστον από ΗΠΑ και Ε.Ε
είναι ιδιαίτερα ασφαλή και αποτελεσματικά
πολύ περισσότερο απ όσο περιμέναμε
Αυτό έχει αποδειχθείστην πράξη
περίπου 1,5 δισεκατομμύρια εμβολιασμοί
και μάλιστα μπροστά στα μάτια
μας αυτό εκτιμώ ότι δεν μπορεί ν
αμφισβητηθεί από κανέναν έστω και
σχετικά καλόπιστο Αυτό πρέπει να το
υποστηρίζουμε και να το επικοινωνήσουμε
με κάθε τρόπο σ αυτούς που
διστάζουν ή αμφιβάλλουν ακόμη Πρέπει
όμως πρωταρχικά να σταματήσει η
επικοινωνιακή επιπολαιότητα των
θεσμικών παραγόντων Πριν
μιλήσουν να το ξανασκέφτονται
Δεν θέλω να δεχτώ ότι μπορεί και να
μάρτυρες για ένα τόσο σοβαρό
και ευαίσθητο θέμα πολέμου ανταγωνισμών
μεταξύ εταιρειών και αυτό να
γίνεται ανεκτό και αποδεκτό από
ηγεσίες Είναι εξωφρενικό και
θα αποτελούσε προδοσία Ο εμβολιασμός
κατά της C0VID-19 είναι παγκόσμιο
δικαίωμα και ως τέτοιο πρέπει ν
αντιμετωπίζεται απ όλους μικρούς
μεγάλους και μεγαλύτερους αλλά και
συνεχώς
Απ το ξεκίνημα του εμβολιασμού μπήκε
εκ των πραγμάτων αφού θα
σχεδόν συγχρόνως
του ενός εμβολίου ένα
αυτονόητο ερώτημα η απάντηση του
οποίου θα καθόριζε τη στρατηγική του
εμβολιαστικού προγράμματος Διαλέγουμε
ή όχι εμβόλιο
Η απάντηση δόθηκε
εύκολα και γρήγορα επειδή δεν
είχαμε στην αρχή ούτε πολλά εμβόλια
ούτε πολλών ειδών και ήταν Δεν
επιλέγουμε εμβόλιο Ηταν απάντηση
ανάγκης της στιγμής αλλά ήταν και η
ΣΩΣΤΗ απάντηση αφού
ϋ Ο συνολικός αριθμός των δόσεων
εμβολίων ήταν μικρότερος των αναγκών
και της ζήτησης
Τα εμβόλια έπρεπε να γίνουν όσο το
δυνατόν γρηγορότερα και σε όσο το
δυνατόν περισσότερους
ϋ Οι καταστροφές υγειονομικές
και κοινωνικές ήταν και είναι
πρωτόγνωρες και μακάρι να σταματούσαν
χθες
it Ο εμβολιασμός αποφασίστηκε να εί¬

ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΗΣ ΕΡΓΟΝ
ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ
ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΕΝΑΝ
ΔΥΣΠΙΣΤΟ ΝΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ

ii

οικονομικές

ναι αλίμονο να μην ήταν δωρεάν
Σκέψη για δικαίωμα επιλογής εμβολίου

επιτρέπεται μόνο εάν έχουμε
όλα τα εμβόλια και σε τέτοιον
αριθμό ώστε αυτός που ζητά να εμβολιαστεί
να μπορεί να κάνει το εμβόλιο
της επιλογής του σε σύντομο εύλογο
χρόνο π.χ σε μία εβδομάδα και όχι σε
έναν ή τρεις μήνες Αυτό δεν είναι επιλογή
Αυτό είναι καθυστέρηση του
διαθέσιμα

εμβολιασμού

εμβολιασμός κατά της COVID-19
υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και

Ο

με την ευρεία έννοια του όρου υπηρετεί
το παγκόσμιο δημόσιο συμφέρον
Κατ ακολουθία το εμβόλιο είναι ένα

παγκόσμιο δημόσιο αγαθό
Είναι ευκαιρία ως κοινωνία να επιδείξουμε
αλληλεγγύη Είναι ευχής έργον
να προσπαθήσει ο καθένας μας να πείσει
έναν δύσπιστο να εμβολιαστεί

διαχείριση της υπόθεσης εμβόλιο
για την πανδημία είναι αναγκαίο
και πέρα από κάθε ιδεολογία να
ισότιμα την αξία της ανθρώπινης
ζωής ανεξάρτητα από φυλή χρώμα
φύλο θρησκεία και εθνικότητα
Η εμπέδωση μιας τέτοιας αντίληψης
μπορεί να γίνει το κέρδος που
θα μας αφήσει αυτή η καταστροφική
Η

αξιολογήσει

πανδημία
Εχουν περάσει 6 ολόκληροι μήνες
από τότε που αποκτήσαμε βρήκαμε
τον τρόπο να καταπολεμήσουμε και
να γλυτώσουμε από την C0VID-19 δηλαδή
τον εμβολιασμό και σε επίπεδο
πλανήτη είμαστε τόσο πίσω σε αριθμό
εμβολιασμένων που μόνο ντροπή
πρέπει να μας προκαλεί
Ολα τα επισήμως αδειοδοτηθέντα
είναι ασφαλή και αποτελεσματικά
Κυριολεκτικά δεν περισσεύει κανένα
Ως καλύτερο εμβόλιο παραμένει
το γρηγορότερο
Κάθε καθυστέρηση του εμβολιασμού
σε ατομικό επίπεδο μπορεί να μας
μπλέξει σε σοβαρή νόσο και σε επίπεδο
κοινωνίας να ξεφυτρώσει καμιά
δύσκολη μετάλλαξη και να

εμβόλια

h ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΖΩΗΣ ΣΕ
ΑΤΟΜΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
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ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στη θωράκιση της Δημόσιας Υγείας
Ο νέος

Διαθέτουμε 100 εκατ ευρώ για την πρόσληψη

επικουρικού

προσωπικού γιατροί και νοσηλευτές σε 73 φορείς Υγείας

της Αττικής
Προχωρήσαμε στην αγορά εξοπλισμού Υγείας αξίας 22
εκατ ευρώ για τα νοσοκομεία της Αττικής και τις Υγειονομικές
Περιφέρειες
Ενισχύσαμε την 1η και 2η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
με ιατρικό εξοπλισμό ύψους 41,6 εκατ ευρώ
Προχωρήσαμε στην Ενίσχυση των ΜΕΘ και ΜΑΦ Νοσοκομείων
της Αττικής με ηλεκτρονικούς αναπνευστήρες και
ειδικές κλίνες αναπνευστήρες στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός
Αττικόν και κρεβάτια σε Τζάνειο
Ασκληπιείο
Αττικόν
Θριάοιο
Ευαγγελισμός
Μέσα από τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής
1110 παρείχαμε ιατρικές συμβουλές και ψυχολογική
σε πάνω από 150.000 περιπτώσεις
Έχουμε υλοποιήσει πάνω από 30.000 δωρεάν τεστ
ελέγχου σε εργαζόμενους ευπαθείς και υψηλού
ομάδες πολιτών επισκέπτες σε σημεία εισόδου της
Αττικής καθώς και 1.500 κατ οίκον επισκέψεις σε άτομα με
κινητικά προβλήματα
Διανείμαμε πάνω από 2.000.000 τεμάχια υλικού προστασίας
μάσκες και αντισηπτικά σε εργαζόμενους και Υπηρεσίες
της Περιφέρειας και των Δήμων της Αττικής Κοινωνικές
Δομές και Δομές φιλοξενίας Ηλικιωμένων προσωπικό
Ασφαλείας εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες
υποστήριξη

μοριακού

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

κινδύνου

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

πρωτοφανής κρίση λόγω της πανδημίας ανέδειξε
την ουσιαστική συνεισφορά των Περιφερειών στη
διαχείριση των σχετικών υγειονομικών και οικονομικών
συνεπειών και επανέφερε την ανάγκη ενίσχυσης
του ρόλου τους στον εθνικό σχεδιασμό για τη στήριξη της

Η

Δημόσιας Υγείας
Ειδικά η Περιφέρεια Αττικής αντλώντας ίδιους πόρους αλλά
και πόρους από το ΕΣΠΑ και το ΠΕΠ Αττικής διαθέτει την
περίοδο της πανδημίας 250.000.000 ευρώ για να στηρίξει
τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας τα δημόσια
της Αττικής τον ΕΟΔΥ και άλλους δημόσιους Οργανισμούς
νοσοκομεία

Σωμάτων

Παρείχαμε δωρεάν 1.000.000 γεύματα σε ευπαθείς ομάδες
συμπολιτών μας σε 65 Δήμους της Αττικής
Συλλέξαμε πάνω από 800 φιάλες αίμα για τις ανάγκες
του Συστήματος Υγείας
Δημιουργήσαμε νέες δωρεάν ψηφιακές πλατφόρμες και
υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις
Δίνουμε χρηματοδότηση 500 χιλ ευρώ στο Λιμενικό Σώμα
για αγορά περιπολικού σκάφους κατάλληλα διαμορφω¬

μένου με υγειονομικό εξοπλισμό για την άμεση και ασφαλή
διακομιδή ασθενών με Covid-19
Προωθούμε με συνέπεια την ενίσχυση της πρόληψης
της υγείας μέσα από την ενίσχυση του προσυμπτωματικού
ελέγχου και αξιοποιώντας τις νέες δομές των ΚΕΠ Υγείας των
Δήμων τις οποίες ενισχύουμε Με βάση αυτή την εμπειρία
αλλά και το γεγονός ότι η Αυτοδιοίκηση γνωρίζει καλύτερα
την τοπική διάσταση των υγειονομικών ζητημάτων αλλά και
τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε
οι Περιφέρειες πρέπει να έχουν έναν πιο ενεργό και
ουσιαστικό ρόλο στα ζητήματα Δημόσιας Υγείας
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ
• Η αναδιοργάνωση του υγειονομικού χάρτη της
περιοχής

χώρας με κατηγοριοποίηση σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας
Δευτεροβάθμιας Υγείας και Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
• Ο ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων των Περιφερειών
μέσω της προώθησης ενός νέου νομοθετικού
πλαισίου για τη Δημόσια Υγεία που θα προωθεί την

αποκέντρωση και την ενδυνάμωση της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης
• Η σύνδεση και διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας με τη Δημόσια Υγεία των
Περιφερειών
• Η διεύρυνση και οριοθέτηση των συνεργασιών με
εθνικούς φορείς ΕΟΔΥ υπουργείο Υγείας Πολιτική
Προστασία κ.λπ αλλά και με το δίκτυο Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας
• Η ενίσχυση της στελέχωσης των Διευθύνσεων
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών
• Η επιτυχημένη διαχείριση της κρίσης από την
Πολιτεία αλλά και οι δυσκολίες που αναδείχθηκαν
επιβάλλουν ένα νέο σχεδιασμό όπου η Τοπική
Αυτοδιοίκηση θα διαδραματίζει το ρόλο που της αξίζει
Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

1

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Προσπαθούμε να

βελτιώσουμε

την καθημερινότητα
κάθε πολίτη
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Διάλειμμα από την κεντρική
πολιτική σκηνή έκανε αυτή
την εβδομάδα η Α και σήμερα
συνομιλεί με έναν
της πραγματικής
υπό την έννοια της καθημερινότητας
και της παρέμβασης
στο κύτταρο της γειτονιάς
πολιτικής

Ο

λόγος για τον αντι

περιφερειάρχη
Γιώργο Δημό
πουλο ο οποίος
υπογραμμίζοντας

ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής
όλων των κατοίκων είναι η
βασική προτεραιότητα Κυβέρνησης
και Περιφέρειας απάντησε
στις ερωτήσεις και για την πανδημία
και για τον ρόλο της περιφέρειας
στην επαναφορά της
αλλά και για το ετοιμοπόλεμο
της αυτοδιοίκησης ώστε
να μην ξαναζήσουμε τραγωδίες
όπως στη Μάνδρας και στο Μάτι
ανάπτυξης

ναβάθμιση δημοσίων κτηρίων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

μονάδων

Οι Αθηναίοι σάς βλέπουν
συχνά στον δρόμο όπως πρόσφατα
στον Βύρωνα στην
για τον καθαρισμό των
ρεμάτων Δεδομένου ότι διανύουμε
ήδη τον πρώτο μήνα
του καλοκαιριού πόσο έτοιμη
Ηλιούπολη

►Η Έχει
λόγο και εργαλεία η
Περιφέρεια να παίξει ενεργό

είναι

η Περιφέρεια προκειμένου
να παραμείνει η Αττική
από τραγωδίες και
όπως στο Μάτι

ασφαλής

ρόλο στη γρήγορη επαναφορά
της οικονομίας σε αναπτυξιακούς
ρυθμούς την επόμενη
της υγειονομικής κρίσης

καταστροφές

Έχουμε κάνει ουσιαστική και αθόρυβη
δουλειά όλο το προηγούμενο
διάστημα σε έργα και σχεδιασμούς

ημέρα

Έχουμε κάνει πολλή δουλειά στην

Περιφέρεια προς αυτή την

αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής

κατεύθυνση

στο πλαίσιο πάντα των

προστασίας Είμαστε σε συνεχή
επαφή με όλους τους φορείς που
εμπλέκονται με τακτικές συγκλήσεις

αρμοδιοτήτων

μας Από την πρώτη
στιγμή ενεργοποιήσαμε τα χρηματοδοτικά
εργαλεία που έχουμε στη

του

διάθεση μας για τη στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι

δικαιούχους

Νίκο Τσαγκατάκη

του προγράμματος

Ενίσχυση

Μικρών και Πολύ Μικρών
που επλήγησαν από
την πανδημία C0VID-1 9 στην Αττική
9.61 7 επιχειρήσεις θα ενισχυθούν
άμεσα με 250 εκατ ευρώ και
έπεται συνέχεια

Επιχειρήσεων

Κύριε Δημόπουλε η Αττική
βρέθηκε αρκετές φορές στο
μάτι του πανδημικού κυκλώνα
Τώρα που οι υγειονομικοί δείκτες
►►ι

έστω και αργά υποχωρούν
πιστεύετε ότι ξεπεράσαμε
τον κίνδυνο ή το φθινόπωρο
θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε
εκ νέου για τα δύσκολα

Παράλληλα δημιουργήσαμε ειδικό
πρόγραμμα στήριξης για τις

πολιτιστικές επιχειρήσεις του δήμου
Αθηναίων και τους

Πιστεύω ότι σαφώς με την πρόοδο

είμαστε αρκετά
ίδια εποχή πέρυσι
έχει
γιατί
δημιουργηθεί ένα σχετικό
τείχος ανοσίας Αυτό δεν σημαίνει
όμως ότι πρέπει να σταματήσουμε
να λαμβάνουμε όλα τα

μέτρα

ατομικής προστασίας ούτε ότι
πρέπει να σταματήσουμε να

επαγρυπνούμε

Εμείς στην Περιφέρεια Αττικής
σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο
Αθηνών και υπό τον συντονισμό
του Περιφερειάρχη και Προέδρου
του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη όλο
αυτό το διάστημα πραγματοποιούσαμε

δράσεις ανίχνευσης και
της διασποράς του
C0VID-19 με προσφορά δωρεάν
ελέγχου

rapid tests σε όλες τις γειτονιές της
Αθήνας στα μέρη που συγκεντρώνονται
οι πολίτες εκκλησίες λαϊκές
αγορές πάρκα αλλά και σε οίκους
ευγηρίας και σε άλλες κοινωνικές δομές
Πέρα από αυτό ενισχύσαμε
σημαντικά τη Δημόσια Υγεία με
τη δωρεά υπερσύγχρονου ιατροτε
χνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία
πρώτης γραμμής του Κεντρικού
Τομέα Αθηνών που έχουν σηκώσει
το βάρος της πανδημίας Η συγκεκριμένη
δωρεά θα παραμείνει στα
νοσοκομεία για όλους τους πολίτες
Συνεχίζουμε την προσπάθεια χωρίς
διακοπή ώστε να είμαστε εξίσου
προετοιμασμένοι από φθινόπωρο

εργαζόμενους

σε αυτές που επλήγησαν
και αναμένουμε τα
και αυτής της πρόσκλησης
Και φυσικά από τις πρώτες μέρες

δυσανάλογα

των εμβολιασμών
καλύτερα από την

αποτελέσματα

που αναλάβαμε έχουμε ορίσει
το μέτρο της προαιρετικής
λειτουργίας

των εμπορικών
του Ιστορικού Κέντρου
και τις Κυριακές ώστε να δώσουμε
καταστημάτων

ώθηση σε όλους τους καταστηματάρχες
της συγκεκριμένης περιοχής
κατά rn διάρκεια της καλοκαιρινής
τουριστικής περιόδου

Με την άρση του lockdown
μοιάζει να υπάρχει ένας οργασμός
έργων στην ευρύτερη
της πρωτεύουσας όπως
ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικές
οδούς αποκατάσταση του
Πεδίου του Άρεως κ.ά Τι άλλο
►H

περιοχή

περιλαμβάνει

ο σχεδιασμός

της Περιφέρειας και ποιος
ο στόχος που έχει τεθεί

είναι

Χαιρόμαστε που οι προσπάθειές
μας στον τομέα των έργων είναι
εμφανείς

γιατί είναι ένα στοίχημα
για εμάς Προσπαθούμε με έργα σε
ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής
να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια
την ποιότητα ζωής και την
καθημερινότητα κάθε πολίτη Αυτοί
είναι μερικοί από τους στόχους
που έχει θέσει ο περιφερειάρχης
μας Γιώργος Πατούλης
0 Κεντρικός Τομέας λόγω πληθυσμού
και σημασίας αποτελεί προ¬

Συντονιστικού Οργάνου
Προστασίας του Κεντρικού
Πολιτικής

Τομέα όπου καθορίζονται οι
αρμοδιότητες γίνονται αξιολογήσεις
προόδου και αποφασίζονται επιμέρους
μέτρα και στρατηγικές Κάνουμε
και κάνω προσωπικά αυτοψίες
σε επικίνδυνες ζώνες της αρμοδιότητας

οποίες αγωνίστηκαν να αντιμετωπίσουν
τις συνέπειες της πανδημίας

και της οικονομικής καθίζησης
Πρόσφατα ανακοινώσαμε τους

Συνέντευξη στον

όπως

δημαρχείων και σχολικών
σε όλη την Π.Ε και πάρα
πολλές άλλες παρεμβάσεις

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

άνθρωπο
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Προσπαθούμε
να βελτιώσουμε
την καθημερινότητα
κάθε πολίτη

της Π.Ε Κεντρικού Τομέα
στον Υμηττό σε ρέματα και σε κάθε
χώρο που ίσως αποτελέσει απειλή
Το Μάτι αλλά και οι πλημμύρες της

Μάνδρας είναι τραγικά γεγονότα
που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε
να επαναληφθούν

Πατησιώτης εσείς Κυψε
λιώτης εγώ θα ήθελα να κλείσω
με την πρόσφατη συνάντηση
σας με τον υπουργό Εσωτερικών
►

Μάκη Βορίδη Είναι κοινός
τόπος ότι τους κατοίκους
του κέντρου της Αθήνας
απασχολούν

τεραιότητα Αποκαθιστούμε αθλητικές
υποδομές γήπεδα ποδοσφαίρου
και μπάσκετ αλλά και κολυμβητήρια

στούμε τις πλατείες που μεγαλώσαμε
όπως την πλατεία Αγίου
ενισχύοντας την ασφάλεια

μέρη συνάντησης των νέων μας
Και φυσικά όλες οι εργασίες που
γίνει και θα συνεχίσουν να
στο Πεδίον του Άρεως που
θέλουμε να ξαναγίνει το πάρκο όλης
της Αθήνας Επίσης πέρα από τις
ασφαλτοστρώσεις τις επιδιορθώσεις
για άρση της επικινδυνότητας
και τη γενικότερη βελτίωση του οδικού
δικτύου εγκαθιστούμε σύστημα
μόνιμης αποχέτευσης σε
του δήμου Αθηναίων που δεν
είχαν όπως γύρω από την οδό Αέ
νορμαν στα Πατήσια αποκαθι¬

των κατοίκων και αναδεικνύοντας
το πολιτιστικό τους απόθεμα

έχουν

γίνονται

περιοχές

Παντελεήμονα

φροντίζουμε για την ενεργειακή α

Ι

ΤΟ ΜΑΤΙ
™Α ΑΛΛΑ ΚΑΙ
01 ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ

αρκετά θέματα και
ποιότητας ζωής και παραβατι
κότητας Υπάρχει ένα ολιστικό
σχέδιο αντιμετώπισης αυτών
των προβλημάτων

Η συνεργασία μεταξύ Κεντρικής

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
προς όφελος του πολίτη πρέπει να
είναι κάτι αυτονόητο Η ύπαρξη

ανοιχτών

διαύλων επικοινωνίας
μεταξύ κεντρικής εξουσίας και
είναι κρίσιμη γιατί η
Αυτοδιοίκηση και όσοι την υπηρετούμε
βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα
στους πολίτες καταγράφοντας
με τρόπο άμεσο προβλήματα και
σχηματοποιώντας λύσεις που γίνονται
πράξη με τη συνδρομή της
εξουσίας Η βελτίωση της
ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων
είναι η βασική προτεραιότητα
και Περιφέρειας Η
Αυτοδιοίκησης

κεντρικής

Κυβέρνησης

Κυβέρνηση

ως νομοθετικός βραχίονας
και η Περιφέρεια ως εκτελεστικός

φορέας για την ανάπτυξη και την
προστασία του πολίτη Κάθε παρέμβαση
μας εντάσσεται σε ευρύτερους
σχεδιασμούς της Περιφέρειας πρωτίστως
στους οποίους το υπουργείο
στέκεται αρωγός με χρηματοδοτήσεις
και με άρση γραφειοκρατικών
εμποδίων

4. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ...
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Διαδικτυακή Δράση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
με θέμα Αγωγή Υγείας για Παιδιά
ΚΕΠ Υγείας του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α του Δήμου Ιωαννιτών
ανακοινώνει την έναρξη του διαδικτυακού προγράμματος
Αγωγή Υγείας για παιδιά την Τρίτη 29 Ιουνίου και
ώρα 18:30μ.μ που διοργανώνει το Ελληνικό Διαδημοτικό
Υγιών πόλεων ΕΔΔΥΠΠΥ υπό την αιγίδα του ΙΣΑ
Η δράση αυτή έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση συγκεκριμένων
πληθυσμιακών ομάδων γονείς εκπαιδευτικοί που
μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης με έγκαιρη
και έγκυρη ενημέρωση ώστε να είναι γνώστες των συνεπειών
της έκθεσης των παιδιών σε κινδύνους και να λειτουργήσουν
προστατευτικά με γνώμονα την Πρόληψη
Η τρίτη παρουσίαση θα έχει χρονική διάρκεια περίπου 1 ώρα
20 εισήγηση και 40 ερωτήσεις-συζήτηση και θέμα τις Εφηβεία

Το

Δίκτυο

συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν το
που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του
Χατζή Παιδιάτρου-Εντατικολόγου τ Συντονιστή-Δι
ευθυντή ΜΕΟ Νοσοκομείου Παίδων Η Αγία Σοφία Μέλος ΔΣ
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μέσω πλατφόρμας ζοσηι
Οι

πρόγραμμα

Αναστάσιου

Αγωγή

Υ^ίοίς γιοί

Πίΐΐδΐίΐ

5

Βήματα παρακολούθησης του διαδικτυακού σεμιναρίου
Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο Είναι απαραίτητο
να δηλώσετε το β-ηΐ3ϋ σας στο ρΓβ5ίάβηΐοίίίςβ οκρ3ρ3.αι
ή καλώντας στο 265105 4401 2651054268 όπου θα σας σταλεί
ο σύνδεσμος και οδηγίες για τη συμμετοχή σας Δηλώσετε
τη συμμετοχή σας έως 28/06

