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Δήμου Αρριανών 
 

 

 

ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 

 
Ο Δήμος Αρριανών πρωτοπόρος στις κοινωνικές δράσεις που σκοπό έχουν την 

υποστήριξη των δημοτών, υλοποίησε δράσεις που αφορούσαν ιατρικές εξετάσεις 

ενηλίκων και παιδιών στην Δημοτική Ενότητα Οργάνης. Μέσω των στελεχών του 

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Οργάνης, έγινε ο προγραμματισμός όλων των 

ραντεβού, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα στελέχη του 

«Βοήθεια στο Σπίτι» Οργάνης και τις τρεις ημέρες υλοποίησης του προγράμματος 

ήταν παρόντα ώστε να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν την διαδικασία.  
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 Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου στην 

περιοχή βρίσκονταν ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και γυμναστές οι οποίοι 

εξέτασαν τον πληθυσμό εντελώς δωρεάν. Οι διαθέσιμες ειδικότητες ήταν: 

Ακτινολόγος, Γενικός Ιατρός, Γυναικολόγος, Γενικός Χειρούργος, Καρδιολόγος, 

Ορθοπαιδικός, Οφθαλμίατρος, Οδοντίατρος, Παιδίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, 

Ψυχολόγος, Διαιτολόγος. Κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες 

ήταν: Ψηφιακή τρισδιάστατη μαστογραφία, υπέρηχος κοιλίας, triplex αγγείων, 

ψηφιακός ακτινολογικός έλεγχος, πνευμονολογική εξέταση, σπιρομέτρηση, τεστ 

Παπανικολάου, ακοόγραμμα, έλεγχος σκελετικών ανωμαλιών σε παιδιά, διάγνωση 

μαθησιακών, αναπτυξιακών, ψυχικών δυσκολιών και σειρά άλλων. 
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 Υπεύθυνος πραγματοποίησης του «Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας – Κινητές Ιατρικές Μονάδες», είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών 

και συγκεκριμένα η Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, σε συνεργασία με την 

Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας και φορέα υλοποίησης το Μη Κερδοσκοπικό 

Οργανισμό «Αναγέννηση και Πρόοδος». Το έργο πραγματοποιείται με αποκλειστική 

δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.   

 Ήδη από την πρώτη ημέρα των δράσεων ο Δήμαρχος Αρριανών κ. Αμέτ Ριτβάν 

βρέθηκε στην περιοχή της Οργάνης όπου καλωσόρισε το ιατρικό και λοιπό 

προσωπικό του προγράμματος, ενημερώθηκε για το πλάνο υλοποίησης των δράσεων 

και ευχαρίστησε για την πολύτιμη προσφορά τους προς του δημότες. Το παρόν έδωσε 

και ο Αντιδήμαρχος Οργάνης κ. Τσακήρ Ισμαήλ Ριτβάν καθώς και στελέχη του 

Κέντρου Κοινότητας Αρριανών.  
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 Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, 2η ημέρα των δράσεων εκτός από τις ιατρικές 

εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν δράσεις και στις σχολικές κοινότητες της περιοχής, με 

ομιλίες για την Υγιεινή Διατροφή και την Άσκηση καθώς και αθλητικές 

δραστηριότητες που σκοπό είχαν την ψυχαγωγία των μαθητών και συνάμα την 

αξιολόγηση της ανάπτυξης τους.  

 Την 3η και τελευταία ημέρα συνεχίστηκαν οι ιατρικές εξετάσεις καθώς και δράσεις 

που αφορούσαν την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των μαθησιακών 

διαταραχών και συνοδών συναισθηματικών προβλημάτων από στελέχη της 

Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας Παιδιών και εφήβων του Κοινοτικού Κέντρου Βύρωνα 

Καισαριανής,  της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και των 

Κινητών Ιατρικών Μονάδων.  

 
 Ο αριθμός των ωφελούμενων ατόμων ξεπέρασε τους 600 ενώ τα ραντεβού με τις 

ιατρικές ειδικότητες υπολογίζονται ότι άγγιξαν τετραψήφιο αριθμό, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει την σημαντικότητα του προγράμματος.  

 


