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Ο Δήμος Διδυμοτείχου 
• Ο Δήμος Διδυμοτείχου βρίσκεται στο βορειοανατολικότερο 

τμήμα της χώρας, καλύπτοντας συνολική έκταση 565.4 τετρ. 
χιλιόμετρα. 

• Έχει δύο δημοτικές ενότητες, 23 κοινότητες και 37 οικισμούς 
με συνολικό πληθυσμό 19.493 κατοίκους (απογραφή 2011)  

• Διαθέτει Γενικό Νοσοκομείο υπαγόμενο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Αλεξανδρούπολης με σύνολο 120 κλινών συν 20 επιπλέον για τη Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού, 300 απασχολούμενους, μεταξύ των οποίων 51 εξειδικευμένους ιατρούς 18 

διαφορετικών ειδικοτήτων. 

• Διαθέτει επιπλέον 5 περιφερειακά ιατρεία στους οικισμούς Κυανής, Μάνης, 

Μεταξάδων, Πετράδων και Πυθίου. 

• Επιπλέον, στο Διδυμότειχο εδρεύει το 2019 ΚΙΧΝΕ (Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο) 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 

 



Οι Δομές του Δήμου Διδυμοτείχου για 
την ιατρική και κοινωνική φροντίδα 

■ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου 

■ Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ στο ΚΚΠΑ Δήμου Διδυμοτείχου 

■ ΚΑΠΗ (Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων) 

■ Κινητές Ψυχιατρικές Μονάδες 

■ Κ.Ε.Π Υγείας του ΚΚΠΑ Δήμου Διδυμοτείχου 

■ Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

 

 

 



Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολής 

■ Το Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εδρεύει 

από το 2007 στο Διδυμότειχο  με συνολικά περισσότερους από 200 αποφοίτους και 

πάνω από 500 ενεργούς φοιτητές. 



14ο Πανελλήνιο Συνέδριο (ΕΔΔΥΠΠΥ)  
Ο Δήμος Διδυμοτείχου είχε την τιμή κατόπιν απόφασης του προέδρου 
κ.Γιώργου Πατούλη και των μελών του Δ.Σ  του (ΕΔΔΥΠΠΥ )να διοργανώσει  
το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με θέμα: «Αλλάζοντας τις 
πόλεις, αλλάζουμε τον κόσμο». 



Η πραγματοποίηση του Συνεδρίου , έγινε από 20 έως 21 
Απριλίου 2018, στην ακριτική και ιστορική μας πόλη, ήταν  
σημαντικότατο γεγονός αφ’ ενός γιατί Δήμαρχοι και 
αντιπροσωπείες Δημοτικών Αρχών από διάφορα μέρη της 
Επικράτειας επισκέφθηκαν την περιοχή μας και 
συμμετείχαν  σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και 
αφετέρου διότι αναπτύχθηκαν θέματα υγείας, πρόληψης 
και γενικότερου ιατρικού περιεχομένου από σπουδαίους 
επιστήμονες και ομιλητές. 

Στο Συνέδριο  συμμετείχαν αρμόδιοι Υπουργοί και 
εκπρόσωποί τους, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και 
φορέων, επιστήμονες υγείας, καθώς και πολίτες. 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου υπήρχαν  παράλληλες δράσεις: 

 

• Εβδομάδα υγείας από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου. Εγκαίνια έκθεσης μαθητών του 

Δημήτρη Ναλμπάντη στη Δημοτική Πινακοθήκη. 

• Πρόγραμμα Πρόληψης της Οστεοπόρωσης με μέτρηση Οστικής 

Πυκνότητας  

• Διαδραστικό Quiz «Μετράμε τις γνώσεις μας για το Αλκοόλ»  

• Έκθεση παραδοσιακών στολών στο Κέντρο Θρακικών Μελετών 



ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
 

■ Στα πλαίσια του Συνεδρίου εγκαινιάστηκε το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Διδυμοτείχου, το Μάιο 

του 2018 υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ από τον κ. Γ. Πατούλη Πρόεδρο ΚΕΔΕ και 

ΕΔΔΥΠΠΥ και το Δήμαρχο Διδυμοτείχου κ. Π. Πατσουρίδη, παρουσία του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος & Σουφλίου, κ. Δαμασκηνού. 

 
Σκοπός η ενημέρωση, η κινητοποίηση όλων των πολιτών 

μέσω της διοργάνωσης προληπτικών εξετάσεων για 8 κύρια 

νοσήματα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: 

- Καρκίνος του παχέος εντέρου,  

- Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας,  

- Καρκίνος του μαστού,  

- Καρδιαγγειακός κίνδυνος,  

- Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής,  

- Καρκίνος του προστάτη,  

- Μελάνωμα και κατάθλιψη. 

Το ΚΕΠ Υγείας φιλοδοξεί και είναι ολοκληρωμένος Δημοτικός φορέας για την προληπτική 

ιατρική και την προαγωγή υγείας σε τοπικό επίπεδο. 
 

Εγκαίνια 



Φωτογραφίες από τα εγκαίνια του Κ.Ε.Π Υγείας Δήμου 

Διδυμοτείχου 



ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
 
Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας με σκοπό την 
πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης. 

■ Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Διδυμοτείχου στα πλαίσια εφαρμογής 

προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με το Ελληνικό 

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, διοργάνωσε στις 23 Ιουλίου έως 

27 Ιουλίου 2018 δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας με σκοπό 

την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης. 

. 

. 

 



■ Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια του Δήμου Διδυμοτείχου και 

εξετάστηκαν συνολικά 335 άτομα εκ των οποίων 93 εξετάστηκαν στο Διδ/χο στο χώρο 

του ΚΕΠ Υγείας και οι 242 στις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας: Ελληνοχωρίου, 

Ισαακίου, Μεταξάδων, Παλιουρίου και Δόξας. 

■ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 87 από αυτές πάσχουν από οστεοπενία,42 πάσχουν από 

οστεοπόρωση και 4 από βαριάς μορφής οστεοπόρωση. 

 

Πλατεία Δόξας Δήμου Διδ/χου ΚΕΠ Υγείας Δήμου Διδ/χου 



ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
 
Δράση ενημέρωσης για την υγεία το 2018 

■ Συνεργασία του Δήμου Διδυμοτείχου με 

το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας για 

τη φιλοξενία μονοήμερης εκπαιδευτικής 

δράσης για τους πολίτες με αντικείμενο 

τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής & τη 

χρήση αυτόματου εξωτερικού 

απινιδωτή, θέση ανάνηψης και παροχή 

α’ βοηθειών σε επείγοντα παθολογικά 

περιστατικά 

■ Συμμετείχαν 60 και πλέον πολίτες, 

μεταξύ των οποίων περίπου 20 νέοι 

κάτω των 25 ετών 

 

 

 



Στιγμιότυπα μονοήμερης εκπαιδευτικής δράσης 



Στιγμιότυπα μονοήμερης εκπαιδευτικής δράσης 



Στιγμιότυπα μονοήμερης εκπαιδευτικής δράσης 



Στιγμιότυπα μονοήμερης 
εκπαιδευτικής δράσης 



Στιγμιότυπα μονοήμερης 
εκπαιδευτικής δράσης 



 

 

 

 
Θρακιώτικο Τραγούδι:Χρόνης Αηδονίδης-Σε αυτό το αλώνι το φαρδύ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 


