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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Eυχαριςτίεσ  ςε Τπαλλιλουσ του Διμου Μεγαρζων από τθν Εταιρεία 

Πρόλθψθσ και προαγωγισ Τγείασ,  “Τγεία για όλουσ”. 

υγχαρθτιρια από το Διμαρχο. 

 

H Εταιρεία Πρόλθψθσ και Προαγωγισ Τγείασ “Τγεία για όλουσ”,  με ςχετικό 

ζγγραφο (458/6.12.2019) που υπογράφεται από τθν Πρόεδρο Κα Ελζνθ 

ωτθροποφλου με παραλιπτθ τον Διμαρχο Μεγαρζων Γρθγόρθ ταμοφλθ,  

ευχαριςτεί και ςυγχαίρει τισ Τπαλλιλουσ του Διμου Μεγαρζων Μαρία Ριγα, 

Επιςκζπτρια Τγείασ και τθν Ελζνθ Γαλόηθ, Παιδαγωγό, για τθν εξαιρετικι οργάνωςθ 

και τθν εκελοντικι ςυμμετοχι τουσ ςτον εμβολιαςμό και ςτθν παιδιατρικι κλινικι 

εξζταςθ 71 παιδιϊν Ρομά, που πραγματοποιικθκε ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2019.  

το ζγγραφο αυτό αναφζρονται τα εξισ: 

« Ο Πρόεδροσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ, κ. Γεϊργιοσ Χροφςοσ Κακθγθτισ 

Παιδιατρικισ και Ενδοκρινολογίασ, Διευκυντισ του Ερευνθτικοφ Πανεπιςτθμιακοφ 

Ινςτιτοφτου Τγείασ Μθτζρασ, Παιδιοφ και Ιατρικισ Ακριβείασ, επικεφαλισ τθσ ζδρασ 

UNESCO Εφθβικισ Τγείασ και Ιατρικισ, θ Πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Εταιρείασ 

Πρόλθψθσ και Προαγωγισ Τγείασ ΤΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ  ευχαριςτοφμε κερμά τισ 

Τπαλλιλουσ του Διμου Μαρία Ριγα και Ελζνθ Γαλόηθ για τθν εξαιρετικι οργάνωςθ 

και τθν εκελοντικι τουσ ςυμμετοχι ςτθν Παιδιατρικι κλινικι εξζταςθ & 

εμβολιαςμό 71 παιδιϊν Ρομά, που πραγματοποιικθκε ςτισ 2.12.2019 ςτο Διμο 

Μεγαρζων. 



 Η προςφορά ςασ είναι πολφτιμθ, ςυμμετζχοντασ εκελοντικά ςτισ Ιατρικζσ 

παρεμβάςεισ, του Προγράμματοσ “Τγεία για όλουσ”. 

Είμαςτε βζβαιοι ότι κα ςυνεχίςουμε τθν δθμιουργικι μασ ςυνεργαςία, για 

προςφορά και αλλθλεγγφθ, ςε ευάλωτεσ ομάδεσ ςυνανκρϊπων μασ, που 

ςτοχεφουν ςτθν πρόλθψθ και ςτθ βελτίωςθ τθσ Τγείασ μασ. 

Σο Εκελοντικό Κίνθμα Πανεπιςτθμιακϊν – Ακαδθμαϊκϊν και Επαγγελματιϊν 

Τγείασ ΕΤ/ΠΕΔΤ, που ζχει αναπτυχκεί, μασ κάνει αιςιόδοξουσ για τθν επιτυχία του 

προγράμματοσ “Τγεία για όλουσ”, το οποίο τελεί υπό τθν αιγίδα τθσ UNESCO Chair 

on Adoleskent Health Care, του Εκνικοφ & Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν, του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν, του 

Κεντρικοφ υμβουλίου Τγείασ.» 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ διλωςε: 

« Είναι πολφ τιμθτικό για το Διμο Μεγαρζων επίςθμοι και υπεφκυνοι 

επιςτθμονικοί φορείσ τθσ χϊρασ μασ να εκφράηονται με επαινετικά λόγια για  

Τπαλλιλουσ μασ. Φυςικά θ ςυγκεκριμζνθ επιςτολι τθσ Εταιρείασ Πρόλθψθσ και 

Προαγωγισ Τγείασ μασ κολακεφει αλλά ταυτόχρονα μασ υποχρεϊνει να 

ςυνεχίςουμε τθν προςπάκεια για καλφτερθ υγεία ςτουσ πολίτεσ του Διμου μασ 

ιδιαίτερα ςε ευάλωτεσ ομάδεσ και να γίνουμε πιο προςεκτικοί και υπεφκυνοι. 

 Προφανϊσ ευχαριςτϊ, ςυγχαίρω και επαινϊ τισ Τπαλλιλουσ μασ Μαρία 

Ριγα και Ελζνθ Γαλόηθ προτρζποντασ και όλουσ τουσ άλλουσ να ακολουκιςουν το 

παράδειγμά τουσ.» 
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