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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 Σημαντική Διάκριση για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου  

Στα πλαίσια του 4ου  Ετήσιου Συνεδρίου ¨ SMART CITIES – 
DIGITAL CITΙZENS ” , η Οργανωτική  Επιτροπή της  διοργάνωσης 
επέλεξε ομόφωνα να απονεμηθεί στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου 
διάκριση για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του πρωτοποριακού 
ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεϊατρικής με σύγχρονες 
μεθοδολογίες Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας . 

Η  διάκριση αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου για την συγκεκριμένη δράση καθώς η 
διοργάνωση SMART CITIES-DIGITAL CITIZENS αποτελεί την 
κορυφαία εκδήλωση στην χώρα μας, γνωριμίας και παρουσίασης  
της τεχνογνωσίας και των τελευταίων εξελίξεων της έξυπνης 
αστικής ανάπτυξης στην οποία συμμετέχουν καταξιωμένοι 
Έλληνες και διεθνείς επιστήμονες, τεχνοκράτες , πανεπιστημιακοί 
και αιρετοί της αυτοδιοίκησης και όπου συζητούνται και αναλύονται 
οι προκλήσεις και οι λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία για 
καλύτερη και ασφαλή ζωή στις πόλεις, οικονομική ανάπτυξη και 
αειφορία. 

Η  διάκριση απενεμήθη την Τετάρτη 26/6/2019 στα πλαίσια των     
“ Smart Cities – Digital Citizens Awards” και τη διάκριση παρέλαβε 
ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος ο 
οποίος συμμετείχε σε ειδική συνεδρίαση μαζί με τους : Γιώργο 
Ιωακειμίδη ( Δήμαρχο Νίκαιας – Αγίου Ιωαάννη Ρέντη & Πρόεδρο 
της ΠΕΔΑ), Ανδρέα Κονδύλη (Δήμαρχο Αλίμου) , Γιάννη 
Κωνσταντάτο (Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης), Νίκο 
Χουρσαλά (Δήμαρχο Κορυδαλλού) και Στέλιο Βασιλειάδη                  
(Αντιδήμαρχο Αιγάλεω). 

 



 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51  &  ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 

ΤΗΛ.: 213 2020285,  e-mail: press.pf@palaiofaliro.gr 
 

 

 

 

Όλοι οι αυτοδιοικητικοί αναφέρθηκαν αφενός στις προκλήσεις του 
ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης ενώ 
ειδική αναφορά στην πρωτοποριακή δράση του Δήμου μας έκανε 
ο γνωστός δημοσιογράφος Γιάννης Χαλαβατζής ο οποίος 
απένειμε και την διάκριση. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
τηλεϊατρικής που αφορά την πρόληψη, προαγωγή της υγείας και 
την αγωγή  της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό έχει βραβευτεί 
επίσης σαν καλή πρακτική που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ 
επιβεβαιώνοντας την σημαντική προσπάθεια των συμμετεχόντων 
στην συγκεκριμένη δράση. 
 
 
 

 

 

 

 

 


