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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΠΡΟEΔΡΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ   
 

Φίλες και Φίλοι,

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο που διανύουμε ως χώρα, η κινητικότητα των Δήμων-μελών με την 
αυξανόμενη συμμετοχή τους στο Δίκτυο, αποδεικνύει στην πράξη την εμπιστοσύνη τους. Ήδη, σχεδόν 
200 Δήμοι-μέλη και 75 ΚΕΠ Υγείας, πλέον των αρχικών 14, έχουν δρομολογήσει τη λειτουργία τους 
μετά από απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου.

Επιπλέον, το Δίκτυο έχει αναπτύξει 4 Πολιτικές Υγείας, έτοιμες να εφαρμοσθούν από τους Δήμους 
ως τοπική πολιτική για την Ψυχική Υγεία, τη Φυσική Άσκηση, την Υγιή & Ενεργό Γήρανση και τη 
Διατροφή. Την Επιστημονική επεξεργασία και εποπτεία των Πολιτικών Υγείας είχαν τα μέλη της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτύου, ενώ μετά την αρχική επεξεργασία και οι τέσσερις πολιτικές 
τέθηκαν προς διαβούλευση με τη συμμετοχή όλων των Δήμων-μελών για επιπλέον παρατηρήσεις 
και προσθήκες. 

Το Δίκτυο κινείται με στόχο να προσελκύσει όλους τους Δήμους της χώρας, με την εξασφάλιση 
φερέγγυων προγραμμάτων και έγκυρης επιστημονικής γνώσης στους Δήμους μέσω της συνεργασίας 
που εξασφαλίζει με Επιστημονικούς φορείς σε Ελλάδα και Εξωτερικό, αλλά και με την ιδιότητά του 
ως Εθνικό Δίκτυο του Π.Ο.Υ στη χώρα μας.

Σταθεροί συνεργάτες μας είναι όλη η κοινότητα των Ιατρών και των Επιστημόνων Υγείας σε όλη 
τη χώρα με βασικό γνώμονα τη θεμελίωση των αξιών της Πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης 
που αναφέρονται σε όλο τον υγιή πληθυσμό ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Και επιπλέον, την 
εξασφάλιση κατά το δυνατόν, της πρόσβασης στον απαραίτητο προσυμπτωματικό έλεγχο, των 
ευπαθών και αδύναμων ομάδων συμπολιτών μας.

Στην ταραγμένη ζωή της χώρας μας, όπου με λύπη διαπιστώνουμε κατά τη διάρκεια των 8 χρόνων 
της πρωτοφανούς κρίσης, ότι η κεντρική πολιτική σκηνή χάνει καθημερινά την αξιοπιστία της, διότι 
δεν καταφέρνει, (ανεξαρτήτως «χρώματος» της εκάστοτε κυβέρνησης), να εγγυηθεί ότι τα λόγια της 
θα γίνουν έργα, τόσο στο εξωτερικό όσο και κυρίως, στο εσωτερικό, το Δίκτυο έχει καταφέρει να 
αποτελέσει μια όαση συναινετικών διαδικασιών, καθώς όλα τα μέλη είναι προσηλωμένα στο στόχο 
της βελτίωσης της ζωής των δημοτών τους και της διαρκούς προσπάθειας για υιοθέτηση υγιών 
συμπεριφορών.

       
                                                                                                       Με τους θερμότερους χαιρετισμούς μου,

                                                                                                                              Ο Πρόεδρος ΔΣ
                                                                                                                           Γιώργος Πατούλης
                                                                                                                                  Πρόεδρος ΚΕΔΕ
                                                                                                                                                        Δήμαρχος Αμαρουσίου
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΠΡΟEΔΡΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
   

Αγαπητοί φίλοι, 

Ο κύριος στόχος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) 
είναι να υποστηρίζει και να αναλαμβάνει δράση για την προάσπιση της υγείας, με την ενεργό 
συμμετοχή των τοπικών αρχών και των πολιτών. Επιπλέον, στόχος είναι να δημιουργηθούν 
περισσότερες συνεργασίες και συνέργειες σε όλα τα επίπεδα, με στόχο πάντα τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και την προαγωγή της υγείας των πολιτών. 

Το Δίκτυο συνεπικουρείται από την Επιστημονική Επιτροπή η οποία συνεδριάζει μια φορά το 
δίμηνο και γνωμοδοτεί επί των προτεινόμενων από το Δ.Σ. προγραμμάτων, καθώς και σχεδιάζει 
και εισηγείται τις δράσεις που θα πρέπει ν’ αποτελέσουν προτεραιότητα για το έτος. Στη διάρκεια 
του 2016, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Δικτύου συνέστησε ομάδες εργασίας και διαμόρφωσε για 
τους Δήμους μέλη του μια σύγχρονη πολιτική για την προαγωγή της «Ψυχικής Υγείας», της «Φυσικής 
Άσκησης», της «Διατροφής» και της «Πρόληψης Ατυχημάτων στην Κοινότητα». Η διαμόρφωση 
των πολιτικών είναι εναρμονισμένη με την πολιτική του Π.Ο.Υ. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στηρίζεται στους παράγοντες για τους οποίους έχει αρμοδιότητα και μπορεί να επηρεάσει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας.

Στις προτεραιότητες δράσεων της Ε.Ε. του ΕΔΔΥΠΠΥ τέθηκε και η διαμόρφωση προγράμματος 
εκπαίδευσης στην παροχή πρώτων βοηθειών, όπου με πρωτοβουλία της υπεύθυνης ομάδας 
εργασίας και με τη συνεργασία των συντονιστών και εκπροσώπων των δήμων-μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ 
θα γίνει καταγραφή των προγραμμάτων που διαθέτουν οι Δήμοι στον τομέα της εκπαίδευσης 
στις πρώτες βοήθειες, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές και δράσεις και να 
διερευνηθεί ποιες δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά. 

Η Επιστημονική Επιτροπή σχεδίασε και πρότεινε στους δήμους-μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ τη συμμετοχή 
τους στη διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης και παρέμβασης που οργανώνει το ΙΚΠΙ σε 
συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Τα 
προγράμματα απευθύνονται στα στελέχη των δήμων και στους ενδιαφερόμενους πολίτες. 
Η θεματολογία των προγραμμάτων αυτών αφορά στον τομέα της Προαγωγής Υγείας. Συγκεκριμένα 
αφορά:

• Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικών Επιστημόνων στην Παροχή Συμβουλευτικής Παρακίνησης για 
τη Διακοπή Καπνίσματος.
• Σεμινάριο Κατάρτισης «Τεχνικές & Δεξιότητες Επικοινωνίας».
• Ομαδικό Προγράμματος Διακοπής Καπνίσματος για στελέχη των ΟΤΑ ή Δημότες.
• Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Προαγωγή Υγείας για τα Στελέχη του ΕΔΔΥΠΠΥ.
• Σεμινάριο Κατάρτισης Στρες & Ανθεκτικότητα: Σύγχρονες Πρακτικές Αυτό-βοήθειας.
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Το ετήσιο συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ πραγματοποιήθηκε στη Μήλο στις 8-9 Ιουλίου 2016. 
Η Επιστημονική Επιτροπή, κατέθεσε στο ΔΣ τις προτάσεις της για τη θεματολογία του συνεδρίου. 
Στις άμεσες προτεραιότητες δράσεων του ΕΔΔΥΠΠΥ προτάθηκε, επίσης από την Επιστημονική 
Επιτροπή, η καταγραφή του Προφίλ Υγείας κάθε δήμου-μέλους του Δικτύου. Το ΕΔΔΥΠΠΥ, ως ο 
φορέας υποστήριξης των Δήμων μελών σε επιστημονικά θέματα που άπτονται της εφαρμογής του 
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις, σε συνεργασία με το ΙΚΠΙ και την εταιρεία City & Region Planning έχει 
οργανώσει τη μεθοδολογία δημιουργίας των προφίλ για τους Δήμους μέλη στην Ελλάδα και έχει 
επεξεργασθεί το ερωτηματολόγιο που θα ερευνά την Υγεία των κατοίκων, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Π.Ο.Υ. Τον Μάιο του 2016 ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του Προφίλ Υγείας του Δήμου Φιλοθέης-
Ψυχικού. Τα αναλυτικά στοιχεία της μελέτης αυτής έχουν προέλθει από τρεις κύριες πηγές. 
1. Στοιχεία στατιστικά που προέρχονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
2. Στοιχεία που προέρχονται από τις υπηρεσίες του ίδιου του Δήμου 
3. Έρευνα Υγείας στον πληθυσμό

Αξίζει να σημειωθεί πως, το έτος 2016 συνεχίστηκε με επιτυχία το πρόγραμμα πρόληψης 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου (HeartScore) στον πληθυσμό των δήμων-μελών του Δικτύου, σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ενταχθεί 
στις νεοσύστατες δομές των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, όπου μέσω της αξιολόγησης 4 βασικών παραγόντων 
κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως το κάπνισμα, η αρτηριακή πίεση, η ολική χοληστερόλη 
και η ηλικία, οι συμμετέχοντες -ηλικίας 40-65 ετών και χωρίς διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσο- 
έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πιθανότητα εμφάνισης μοιραίου καρδιαγγειακού 
επεισοδίου τα επόμενα 10 έτη (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ανεύρυσμα 
αορτής, ή και άλλα). Ειδικότερα, για το έτος 2016 συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνολικά 175 άτομα, 
από τα οποία 59 άνδρες και 116 γυναίκες. Οι εκπρόσωποι των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ που υλοποιούν το 
πρόγραμμα συλλέγουν και αποστέλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα στο ΙΚΠΙ, όπου 
στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση του καρδιαγγειακού κινδύνου (χαμηλός, 
μέτριος, ψηλός, πολύ υψηλός κίνδυνος) με βάση το φύλο και την ηλικία.

           Με φιλικούς χαιρετισµούς,

        Γιάννης Τούντας
           Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
               Πρόεδρος της Ε.Ε. ΕΔΔΥΠΠΥ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ   

Το Δίκτυο έχει ήδη διαγράψει μια 12ετή πορεία στη χώρα με τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των 
Δήμων-μελών μας, μέσα από τη συμμετοχή τους στα Προγράμματα και την οικονομική τους συνέπεια 
με την ετήσια συνδρομή η οποία αποτελεί το βασικό οικονομικό πόρο του Δικτύου, για τη λειτουργία 
του και για τη διεκπεραίωση των Προγραμμάτων του. Το Δίκτυο από πλευράς του αναπτύσσει μια 
σειρά Προγραμμάτων με επιστημονική εγκυρότητα και αναγνωρισμένο κύρος με τη σημαντική 
κατεύθυνση του Π.Ο.Υ. Ιδίως, η δημιουργία του Προφίλ Υγείας αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο για 
την ανάπτυξη της πόλης με κεντρικό άξονα την Υγεία ως μέρος του συνόλου των τοπικών πολιτικών 
του Δήμου. Μέχρι σήμερα, Δήμοι που αναπτύσσουν Προφίλ Υγείας είναι της Φιλοθέης-Ψυχικού, των 
Αθηναίων και της Σάμου.  

Τα Προγράμματα του Δικτύου συνεχίζονται σταθερά όλα αυτά τα χρόνια και υλοποιούνται ανάλογα 
με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των Δήμων-μελών μας.Οφείλουμε να κάνουμε ειδική αναφορά στο 
Πρόγραμμα Ψηφιακών Μαστογραφιών και την πολυετή συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Γενικού 
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» από το οποίο συνολικά έχουν ωφεληθεί μέχρι σήμερα 
4.100 άπορες ή ανασφάλιστες γυναίκες κυρίως, από 49 Δήμους-μέλη.  

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Εκστρατεία για την Πρόληψη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου «Κάνε τον 
Καρκίνο του Παχέος Εντέρου Παρελθόν» με τη συμμετοχή των Δήμων μέσα από τα ΚΕΠ Υγείας τους 
για τον πληθυσμό από 50-75 ετών, και τη συμμετοχή των ιατρών και των ιδιωτικών διαγνωστικών 
κέντρων που συνεργάζονται με τα ΚΕΠ Υγείας.  

Επιπρόσθετα, η Εκστρατεία για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ που διενεργείται με την υποστήριξη 
της Diageo, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των νεαρών Ελλήνων καταναλωτών 
σε θέματα που αφορούν την κατανάλωση αλκοόλ, με έμφαση στην ασφαλή οδήγηση και τη μείωση 
των ατυχημάτων. Διανείμαμε φέτος 50.000 ενημερωτικά φυλλάδια σε 25 Δήμους της Ελλάδος ενώ 
συνολικά έχουμε διανείμει 200.000 ενημερωτικά φυλλάδια σε 68 Δήμους μέλη. Συμμετέχουμε 
επίσης σε μια ευρεία συμμαχία για την υπεύθυνη πώληση οινοπνευματωδών ποτών “Responsibility 
Alliance” μαζί με εταιρείες παραγωγής, σούπερ-μάρκετ, μπαρ και άλλα σημεία πώλησης με σκοπό την 
ενίσχυση της κουλτούρας για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. 

Τέλος, μόλις σχεδιάσαμε ένα νέο Πρόγραμμα για την Κατάθλιψη και εντάξαμε το νόσημα αυτό στα 
Πρωτόκολλα και το λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., η Κατάθλιψη αποτελεί κύρια 
αιτία κακής υγείας και αναπηρίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκινήσαμε πιλοτικά, να πραγματοποιούμε 
προληπτικό έλεγχο για την έγκαιρη διάγνωση της Κατάθλιψης στον πληθυσμό, με συμπλήρωση 
ειδικά σταθμισμένου ερωτηματολογίου του Π.Ο.Υ. αναμένοντας μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Επίσης, συνεχίστηκε με μεγάλη ανταπόκριση η Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την Ορθή 
Χρήση των Αντιβιοτικών με ομιλίες από διακεκριμένους ιατρούς λοιμωξιολόγους. Συνολικά 
έχουν πραγματοποιηθεί Εκδηλώσεις σε 73 Δήμους, ενώ συμπεριλάβαμε στην ευρεία αυτή 
ευαισθητοποίηση και την εκπαιδευτική κοινότητα πραγματοποιώντας 3 επιπλέον Εκπαιδευτικές 
Ημερίδες. Συνολικά το Πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει 4.972 άτομα. 
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Σε ό,τι αφορά στα ΚΕΠ Υγείας, αυτά συνεπικουρούνται από ένα σύγχρονο ειδικά διαμορφωμένο 
λογισμικό το οποίο τηρεί το ιστορικό των εξετάσεων του εγγεγραμμένου δημότη και τον ενημερώνει 
στο σωστό χρόνο για την επανάληψή τους στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού του ελέγχου. Μέχρι 
σήμερα, έχουν εγγραφεί 316 πάροχοι υγείας, έχουν εκπαιδευτεί 45 υπάλληλοι-διαχειριστές του 
συστήματος και έχουν ωφεληθεί τουλάχιστον 20.000 πολίτες. 

Τέλος, ολοκληρώσαμε με επιτυχία τα Προγράμματα Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της 
Φτώχειας μέσω του ΕΣΠΑ που συμμετείχαμε από το 2013 έως και φέτος, μετά και τις παρατάσεις 
που δόθηκαν από την Κυβέρνηση, και ήδη κλείνουμε και τις οικονομικές μας εκκρεμότητες. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι λειτούργησαν Δομές Κοινωνικού Φαρμακείου, Κοινωνικού Παντοπωλείου 
και Κοινωνικού Συσσιτίου μεταξύ άλλων. Συνολικά προσελήφθησαν για τα Προγράμματα αυτά 45 
εργαζόμενοι και ωφελήθηκαν 1.169 οικογένειες. 

Θα ήθελα να επισημάνω ότι το έργο αυτό του ΕΔΔΥΠΠΥ διεκπεραιώνεται από 3 υπαλλήλους, ενώ η 
Κεντρική Δομή των ΚΕΠ Υγείας υποστηρίζεται από 2 συνεργάτες μειωμένου ωραρίου, ως εκ τούτου 
αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του εγχειρήματος τα αποτελέσματα του οποίου είναι αρκετά 
ικανοποιητικά, μέχρι σήμερα, λόγω της στήριξης από τους Δήμους-μέλη μας.

           Με φιλικούς χαιρετισµούς,

              Σωτήρης Παπασπυρόπουλος
                                      Γενικός Διευθυντής
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ     
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016
Συνεδριακό Κέντρο Μήλου

Å Ë Ë ÇÍ ÉÊÏ Ä ÉÁ Ä ÇÌ ÏÔÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í

Στο Δήμο Μήλου, ημέρα Παρασκευή, την 8η Ιουλίου 
2016 και ώρα 16:00 στο Συνεδριακό Κέντρο 
Μήλου που βρίσκεται στην περιοχή Αδάμαντας και 
συγκεκριμένα στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
της ‘’ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ’’, 
πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της αστικής 
μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία 
«Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - 
Προαγωγής Υγείας».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Πατούλης Γεώργιος 
καλωσόρισε όλους τους παρόντες - εκπροσώπους 
των Δήμων-μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Αναλυτικά, στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν 
οι εξής Δήμαρχοι: ο κ. Δημαρχόπουλος 
Χαράλαμπος, Δήμος Ξάνθης, ο κ. Καϊτεζίδης 
Ιγνάτιος, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, ο κ. Γεώργιος 
Πατούλης, Δήμος Αμαρουσίου, ο κ. Λάζαρος 
Κυρίζογλου, Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 
ο κ. Καραστέργιος Δημήτριος, Δήμος Δεσκάτης, 

ο κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης, Δήμος Μήλου, ο κ. 
Καρπέτας Μιλτιάδης, Δήμος Μεταμόρφωσης, ο 
κ. Κάρναβος Δημήτριος, Δήμος Καλλιθέας, ο κ. 
Καρράς Εμμανουήλ, Δήμος Νέας Προποντίδας, η 
κα. Κριεκούκη Ιωάννα, Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, 
ο κ. Λιόλιος Νίκος, Δήμος Λοκρών, ο κ. Μαυρίδης 
Αναστάσιος, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης, ο κ. 
Μαυρίδης Βασίλειος, Δήμος Ορεστιάδος, ο κ. 
Μαυρομάτης Γιάννης, Δήμος Θερμαϊκού, ο κ. 
Μελετίου Νικόλαος, Δήμος Ασπροπύργου, ο κ. 
Μπάμπαλης Θεόδωρος, Δήμος Αγράφων, ο κ. 
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Μπάμπαλος Νικόλαος, Δήμος Ν. Ηρακλείου, ο κ. 
Παππούς Χρήστος, Δήμος Φυλής, η κα. Σωτηριάδου 
Αλεξάνδρα-Μαρίνα, Δήμος Παρανεστίου, ο κ. 
Πατσουρίδης Παρασκευάς, Δήμος Διδυμοτείχου, 
ο κ. Τζίτζιος Ιωάννης, Δήμος Σιθωνίας, ο κ. 
Τσιρογιάννης Χρήστος, Δήμος Αρταίων, ο κ. 
Τσομπανόπουλος Ευάγγελος, Δήμος Νέστου και 
ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Δήμαρχος Δέλτα και 
επιπλέον εκπρόσωποι από 84 Δήμους μέλη.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Γενική Συνέλευση 
προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Θέμα 1ο:  Απολογισμός 2015 και Προγραμματισμός 
Δράσης 2016

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, κ. 
Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου 
παρουσίασε τις δράσεις του Δικτύου που 
έχει αναλάβει το ΕΔΔΥΠΠΥ κατά το έτος 
2015, κάνοντας μία σύντομη παρουσίαση στα 
προγράμματα πρόληψης που έχουν υλοποιηθεί 
στους Δήμους μέλη και τις Εκστρατείες 
ενημέρωσης. Ακόμη, τους ενημέρωσε ότι μετά 
το πέρας της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να 
παραλάβουν το CD του απολογισμού στο οποίο 
αναγράφονται όλες οι δράσεις-εκστρατείες που 
έχουν γίνει.

Στη συνέχεια εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης ο Απολογισμός και ο 
Προγραμματισμός Δράσης όπως παρουσιάστηκε 
από τον κ. Πατούλη.

Θέμα 2ο: Οικονομικός Απολογισμός 2015 και 
Προϋπολογισμός 2016

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ 
κ. Παπασπυρόπουλος παρουσίασε τον οικονομικό 
απολογισμό 2015 και τον προϋπολογισμό για το 
έτος 2016 (Βλέπε παράρτημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ).
Επίσης ανέφερε ότι πυρήνας των οικονομικών 
είναι οι συνδρομές των Δήμων μελών και τόνισε 
τη σημαντικότητα της καταβολής της ετήσιας 
συνδρομής, προκειμένου το Δίκτυο να συνεχίσει το 
έργο του. Σε αυτό το σημείο ο κ. Παπασπυρόπουλος 
ευχαρίστησε το Δήμο Μήλου για τη φιλοξενία του. 

Ακόμη, ο κ. Παπασπυρόπουλος ανέγνωσε την 
Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία έχει 
συνταχθεί νομίμως από τα μέλη αυτής. 

Στη συνέχεια, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της 
Γενικής Συνέλευσης ο οικονομικός απολογισμός και 
προϋπολογισμός του ΕΔΔΥΠΠΥ για το έτος 2016 
από το σύνολο των μελών της Γενικής Συνέλευσης, 
όπως παρουσιάστηκε από τον κ. Παπασπυρόπουλο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος 
κ. Πατούλης κήρυξε τη λήξη της Γενικής 
Συνέλευσης. 
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ΔΗΜΟΙ-ΜΕΛΗ
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1.      ΑΒΔΗΡΩΝ
2.      ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
3.      ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
4.      ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5.      ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
6.      ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
7.      ΑΓΡΑΦΩΝ
8.      ΑΓΡΙΝΙΟΥ
9.      ΑΘΗΝΑΙΩΝ
10.    ΑΙΓΑΛΕΩ
11.    ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
12.    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
13.    ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΩΝ
14.    ΑΛΙΜΟΥ
15.    ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
16.    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
17.    ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
18.    ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
19.    ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
20.    ΑΝΔΡΟΥ
21.    ΑΡΓΙΘΕΑΣ
22.    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
23.    ΑΡΡΙΑΝΩΝ
24.    ΑΡΤΑΙΩΝ
25.    ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
26.    ΑΧΑΡΝΩΝ
27.    ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
28.    ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑ
29.    ΒΕΡΟΙΑΣ
30.    ΒΟΛΒΗΣ
31.    ΒΟΛΟΥ
32.    ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
33.    ΒΥΡΩΝΑ
34.    ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
35.    ΓΑΥΔΟΥ
36.    ΓΛΥΦΑΔΑΣ
37.    ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
38.    ΓΡΕΒΕΝΩΝ
39.    ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
40.    ΔΕΛΤΑ
41.    ΔΕΛΦΩΝ
42.    ΔΕΣΚΑΤΗΣ
43.    ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
44.    ΔΙΟΝΥΣΟΥ
45.    ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
46.    ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
47.    ΔΟΞΑΤΟΥ
48.    ΔΡΑΜΑΣ
49.    ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
50.    ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗ
51.    ΔΩΡΙΔΟΣ
52.    ΕΔΕΣΣΑΣ
53.    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
54.    ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
55.    ΕΟΡΔΑΙΑΣ
56.    ΕΡΕΤΡΙΑΣ
57.    ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
58.    ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
59.    ΖΑΚΥΝΘΟΥ
60.    ΖΩΓΡΑΦΟΥ
61.    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
62.    ΗΛΙΔΑΣ
63.    ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
64.    ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
65.    ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

66.    ΘΑΣΟΥ
67.    ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
68.    ΘΕΡΜΗΣ
69.    ΘΗΒΑΣ
70.    ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
71.    ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
72.    ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
73.    ΙΘΑΚΗΣ
74.    ΙΛΙΟΥ
75.    ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
76.    ΚΑΒΑΛΑΣ
77.    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
78.    ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
79.    ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
80.    ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
81.    ΚΑΡΠΑΘΟΥ
82.    ΚΑΣΟΥ
83.    ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
84.    ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
85.    ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
86.    ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
87.    ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
88.    ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
89.    ΚΗΦΙΣΙΑΣ
90.    ΚΙΛΕΛΕΡ
91.    ΚΙΜΩΛΟΥ
92.    ΚΟΖΑΝΗΣ
93.    ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
94.    ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
95.    ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
96.    ΚΡΩΠΙΑΣ
97.    ΚΥΘΗΡΩΝ
98.    ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
99.    ΚΩ
100.  ΛΑΓΚΑΔΑ
101.  ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
102.  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
103.  ΛΕΙΨΩΝ
104.  ΛΕΡΟΥ
105.  ΛΕΥΚΑΔΑΣ
106.  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ.    
          ΘΕΟΔΩΡΩΝ
107.  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
108.  ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
109.  ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
110.  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
111.  ΜΕΓΑΡΕΩΝ
112.  ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)
113.  ΜΕΣΣΗΝΗΣ
114.  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
115.  ΜΗΛΟΥ
116.  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
117.  ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
118.  ΜΥΚΟΝΟΥ
119.  ΜΩΛΟΥ-ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
120.  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
121.  ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
122.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
123.  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
124.  ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
125.  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
126.  ΝΕΜΕΑΣ
127.  ΝΕΣΤΟΥ
128.  ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
129.  ΞΑΝΘΗΣ

130.  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
131.  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
132.  ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
133.  ΠΑΓΓΑΙΟΥ
134.  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
135.  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
136.  ΠΑΞΩΝ
137.  ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
138.  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
139.  ΠΑΤΜΟΥ
140.  ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
141.  ΠΕΙΡΑΙΑ
142.  ΠΕΛΛΑΣ
143.  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
144.  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
145.  ΠΗΝΕΙΟΥ
146.  ΠΟΡΟΥ
147.  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
148.  ΠΡΕΣΠΩΝ
149.  ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
150.  ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
151.  ΠΥΛΗΣ
152.  ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
153.  ΠΩΓΩΝΙΟΥ
154.  ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
155.  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
156.  ΡΟΔΟΥ
157.  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
158.  ΣΑΜΟΥ
159.  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
160.  ΣΕΡBΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
161.  ΣΕΡΙΦΟΥ
162.  ΣΗΤΕΙΑΣ
163.  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
164.  ΣΙΦΝΟΥ
165.  ΣΚΙΑΘΟΥ
166.  ΣΚΥΔΡΑΣ
167.  ΣΟΦΑΔΩΝ
168.  ΣΠΑΡΤΗΣ
169.  ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
170.  ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
171.  ΣΦΑΚΙΩΝ
172.  ΤΕΜΠΩΝ
173.  ΤΗΛΟΥ
174.  ΤΗΝΟΥ
175.  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
176.  ΤΡΙΠΟΛΗΣ
177.  ΥΔΡΑΣ
178.  ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
179.  ΦΑΡΣΑΛΩΝ
180.  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-   
          ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
181.  ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
182.  ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
183.  ΦΟΥΡΝΩΝ-ΚΟΡΣΕΩΝ
184.  ΦΥΛΗΣ
185.  ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
186.  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
187.  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
188.  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
189.  ΧΙΟΥ
190.  ΨΑΡΩΝ
191.  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
192.  ΩΡΩΠΟΥ

ΔΗΜΟΙ-ΜΕΛΗ
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Γιώργος Πατούλης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Δήμαρχος Αμαρουσίου
Πρόεδρος ΚΕΔΕ

Δημήτρης Κάρναβος
Αντιπρόεδρος Α’ Δ.Σ.
Δήμαρχος Καλλιθέας

Παναγιώτης Ζητάκης
Ειδικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένων &

Παραμεθόριων Περιοχών
Δημ. Σύμβουλος

Αλεξανδρούπολης

Γιώργος Μακρυνός
Αντιπρόεδρος Β’ Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος 
Κορυδαλλού

Ιωάννης 
Φωστηρόπουλος

Ταμίας
Αντιδήμαρχος

Παλαιού Φαλήρου

Ιωάννης Λαδόπουλος
Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Χαλανδρίου 

Νέλλη Λάβδα
Αναπλ. Ταμίας

Δημ. Σύμβουλος
Φιλοθέης-Ψυχικού

Ιωάννης Σταθόπουλος
Αναπλ. 

Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
Δήμαρχος 

Αγίας Παρασκευής

Ελπινίκη Ανδρεάδου
Μέλος Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος
Δήμου Λαγκαδά

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ  
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Αγγελική Ζήκου
Πρόεδρος Ε.Ε.
Αντιδήμαρχος 

Γαλατσίου

Aνδρέας Λεωτσάκος
Μέλος Ε.Ε.

Αντιδήμαρχος 
Αγίας Βαρβάρας

Παναγιώτα
Προυντζοπούλου

Μέλος Ε.Ε.
Πρόεδρος

Δημ. Συμβουλίου Αλίμου

Νικόλαος Παντελιάς
Μέλος Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Aγίων Αναργύρων-

Καματερού

Ηρακλής Τιτόπουλος
Μέλος Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος
Πυλαίας-Χορτιάτη

ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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1. Τούντας Γιάννης
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ
Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών

2. Μακρυνός Γεώργιος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορυδαλλού
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΔΔΥΠΠΥ

3. Παπασπυρόπουλος Σωτήρης
Ιατρός Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος
Γενικός Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ

4. Παπαθανασοπούλου Νταίζη
Κοινωνιολόγος-Κοινωνική Λειτουργός
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. στο ΕΔΔΥΠΠΥ
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα

5. Οικονομοπούλου Αγγελική
Ψυχολόγος
Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

6. Τσαπατσάρη Ευαγγελία
Κοινωνιολόγος-Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιών Πόλεων
Κοινωνική Πολιτική Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

                      

7. Σαμαρά Κυπαρισσένια
Επισκέπτρια Υγείας
Yπάλληλος της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και Υγείας Δήμου Αιγάλεω

ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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8. Τσακιρούδη Τριάδα
Κοινωνιολόγος
Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Αλεξανδρούπολης

9.  Κατσαβουνίδου Γαρυφαλλιά
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός
Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας

10. Ευαγγέλου Ευανθία
Κοινωνική Λειτουργός
Αναπληρώτρια Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις Δήμου Γλυφάδας

11. Μπότου Αναστασία
Δημοτική Σύμβουλος
Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζωγράφου

12. Καραμπέτσου Μαίρη
Eργοθεραπεύτρια
Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ηρακλείου Αττικής

13. Κολλάρας Παναγιώτης
Ιατρός-Ειδικός Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος
Διευθυντής ΕΣΥ Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θερμαϊκού 

14. Ζαΐμη Ευστρατία
Κοινωνική Λειτουργός 
Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου 
Ι.Π. Μεσολογγίου

15. Αλεβίζου Ανδριάνα
Φιλόλογος-Νομικός
Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ιλίου
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16. Σιδηράς Αναστάσιος
Ειδικευόμενος Ιατρός Παθολογίας
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ Δήμου Κοζάνης
 

17. Γαλανάκη Καλλιόπη
Κοινωνιολόγος
Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου

18. Γκιολής Αναστάσιος
Γενικός Ιατρός
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

19. Μαρασλή Αναστασία
Κοινωνική Λειτουργός
Ψυχολόγος Δήμου Ορεστιάδας

20. Ρεντούμης Αναστάσιος
Manager Υπηρεσιών Υγείας
Επιστημονικός Συνεργάτης Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Παλαιού Φαλήρου

21. Τσάμτσας Γεώργιος
Φυσικοθεραπευτής Διεύθυνσης Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας, 
Συντονιστής Δήμου Σκιάθου

22. Πετρίτση-Μουράντ Κατερίνα
Φαρμακοποιός
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου 
Φιλοθέης-Ψυχικού
 

23. Ιατράκη Ελίζα
Ψυχολόγος και Κοινωνική Λειτουργός
Συντονίστρια Δήμου Χερσονήσου
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚA ΜEΛΗ

1. Κεντεποζίδου Αναστασία
Κοινωνιολόγος Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

2. Δερνέλη Νικολέττα
Κοινωνιολόγος Δήμου Αιγάλεω

3. Ρεστέμης Ευστάθιος
Κοινωνικός Λειτουργός
Προϊστάμενος Κοινωνικής Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ” ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Το 2016 ήταν άλλη μία ιδιαίτερα εποικοδομητική 
και παραγωγική χρονιά για το Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και ως προς 
τη συμμετοχή του στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών 
Δικτύων Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), και ως προς την 
ανάπτυξη και λειτουργία του σε επίπεδο χώρας 
και σε επίπεδο Δήμων-μελών. Το Ελληνικό 
Δίκτυο συνεχίζει και αυτήν τη χρονιά την ανοδική 
του πορεία. 

Ο αριθμός των μελών του αυξήθηκε, νέα 
προγράμματα, συνεργασίες και συμμαχίες 
πραγματοποιήθηκαν και αυξήθηκε περαιτέρω η 
αναγνωρισιμότητά του εντός της Χώρας αλλά 
και Διεθνώς. 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο είναι σήμερα 
ένα μεγάλο και ισχυρό Δίκτυο, το μεγαλύτερο 
από τα Εθνικά Δίκτυα των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Π.Ο. Υ. με 192 
Δήμους μέλη.

Σε επίπεδο Ευρώπης αυτή ήταν η τρίτη χρονιά 
της 6ης Φάσης του προγράμματος με συνέχιση 
πιστοποίησης πόλεων και δικτύων. Αλλαγές 
είχαμε στα υπηρεσιακά στελέχη του Π.Ο.Υ. για 
το πρόγραμμα των Υγιών Πόλεων με μια νέα 
ηγετική ομάδα να αναλαμβάνει το συντονισμό 
και τη λειτουργία του Προγράμματος. Ο Π.Ο.Υ. 
θέλοντας να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη 
λειτουργία των Δικτύων Υγιών Πόλεων στην 
προαγωγή της υγείας των πολιτών, στην 
εφαρμογή της Ατζέντα ΥΓΕΙΑ 2020 αλλά και 
στους στόχους της Ατζέντα για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 2030, οργανώνει κατ’ αρχήν Συνάντηση 
των Συντονιστών Δικτύων και Πόλεων με την 
Περιφερειακή Δ/ντρια του Π.Ο.Υ. Ευρώπης, 
υψηλόβαθμα στελέχη από όλες τις Διευθύνσεις 
του και εκπαιδευτικές Συναντήσεις.

Στο τέλος του 2016, 22 Εθνικά Δίκτυα έχουν 
ήδη πιστοποιηθεί και 78 πόλεις. Από ελληνικής 
πλευράς πιστοποιείται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων και ο τρίτος Δήμος που δικαιούται 
η χώρα μας βάσει πληθυσμού, ο Δήμος της 
Σάμου. 

Για πρώτη φορά από το 1993 που ιδρύθηκε το 
πρώτο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχουμε 
καταφέρει να καλύψουμε τον αριθμό των 
πιστοποιημένων πόλεων που μας αναλογεί στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.
 
Οι πιστοποιημένοι Δήμοι του Δικτύου μας στον 
Π.Ο.Υ. είναι οι Δήμοι Αμαρουσίου, Φιλοθέης-
Ψυχικού και Σάμου. 

Το 2016, το Ελληνικό Δίκτυο απέκτησε ένα νέο 
Επιστημονικό Συμβούλιο. Τα μέλη του, μετά από 
σχετική πρόσκληση, προέρχονται από Στελέχη 
των ίδιων των Δήμων είτε Πολιτικά είτε 
Υπηρεσιακά με διάφορες ειδικότητες. 
 
Η λειτουργία αυτού του Συμβουλίου υπήρξε 
υποδειγματική, ιδιαίτερα παραγωγική και 
υποστηρικτική στη λειτουργία του Δικτύου και 
των Δήμων-μελών. Δημιουργήθηκαν ομάδες 
εργασίας οι οποίες ανέλαβαν να επεξεργασθούν 
πολιτικές του Π.Ο.Υ. και της ΕΕ και να τις 
προσαρμόσουν σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία των Υγιών Πόλεων. 

EIΣΑΓΩΓΗ

ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇÌÏÔÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í
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• το όραμα και τους στόχους των Συντονιστών
• την εξέλιξη του προγράμματος την επόμενη 
πενταετία.  

Η συζήτηση στην αρχή και στο τέλος της 
Συνάντησης, υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδομητική με 
τα Εθνικά Δίκτυα και τις Πόλεις να θέτουν όλα 
τα θέματα που ενδιαφέρουν για τη λειτουργία και 
την εξέλιξη του προγράμματος, τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν και τέλος προτάσεις προς 
τον Π.Ο.Υ. για το παρόν και το μέλλον των Υγιών 
Πόλεων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ο.Υ. ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ  
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Κοπεγχάγη, Απρίλιος 2016

4-6 Απριλίου 2016, πραγματοποιείται στην 
Κοπεγχάγη, στα κεντρικά γραφεία του Π.Ο.Υ. 
Ευρώπης, σε συνδυασμό με την ετήσια 
Συνάντηση Εργασίας των Συντονιστών των 
Εθνικών Δικτύων, ευρεία Συνάντηση Εργασίας με 
τη συμμετοχή και Συντονιστων των Πόλεων, με 
την Περιφερειακή Δ/ντρια του Π.Ο.Υ. Ευρώπης 
Dr. Zsuzsanna Jakab.

Στη συνάντηση αυτή υπήρξε ανοιχτή συζήτηση 
με τη Δ/ντρια και τους Συντονιστές για 
• την πορεία του προγράμματος, 
• την πολιτική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που 
πρόσφατα είχε υιοθετήσει ο Π.Ο.Υ. με δέσμευση 
να προωθήσει 17 περιβαλλοντικούς στόχους που 
επηρρεάζουν την Υγεία, 
• το όραμα και τους στόχους που έχει ο Π.Ο.Υ. 
για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Υγιών Πόλεων και τη 
συνεισφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 
προαγωγή της Υγείας των πολιτών και στην 
υλοποίηση της Ατζέντα ΥΓΕΙΑ 2020,
• τις προτάσεις των Συντονιστών για καλύτερη 
λειτουργία του προγράμματος,
• την εμπειρία των σχεδόν 30 ετών εφαρμογής 
στις πόλεις και τα Εθνικά Δίκτυα,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ” ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συμμετοχή 
και οι παρουσιάσεις των Διευθυντών όλων των 
Διευθύνσεων του Π.Ο.Υ. οι οποίοι συμμετείχαν 
στη Συνάντηση, γεγονός που για πρώτη φορά 
έλαβε χώρα. Παρουσίασαν αναλυτικά το έργο 
της κάθε Διεύθυνσης, δίνοντας τροφή για σκέψη 
και συζητώντας ποιές από αυτές τις πολιτικές 
και με ποιό τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν 
σε τοπικό επίπεδο. Επίσης συζητήθηκε αν θα 
μπορούσαν να παρέχουν τεχνική βοήθεια στα 
Δίκτυα και στις πόλεις κατά την εφαρμογή 
αυτών των πολιτικών.  

Ουσιαστικά, άνοιξε ένας δίαυλος επικοινωνίας 
μεταξύ των Δικτύων και των Δ/νσεων του Π.Ο.Υ.

Ακολούθησε η καθιερωμένη ετήσια Συνάντηση 
Εργασίας των Συντονιστών των Εθνικών 
Δικτύων με αποτίμηση του διημέρου, ανταλλαγή 
πληροφοριών, παρουσίαση της πορείας του κάθε 
Εθνικού Δικτύου και καινούργιων προγραμμάτων 
που εφαρμόζονται και μελλοντικός 
προγραμματισμός.
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WHO-FIRST PILOT OF THE WHO FLAGSHIP HEALTHY CITIES TRAINING COURSE 
ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΟΥ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

19-21 Σεπτεμβρίου 2016

Από τα Κεντρικά γραφεία του Π.Ο.Υ. Ευρώπης, 
και κατόπιν των αποφάσεων που είχαν ληφθεί 
στην Κοπεγχάγη, οργανώθηκε 19-21 Σεπτεμβρίου 
το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο για τους 
Συντονιστές των πιστοποιημένων πόλεων και 
των Εθνικών Δικτύων.

Τις εργασίες άνοιξαν η Διευθύντρια της 
Διεύθυνσης Αναδημιουργίας του Δήμου Τουρκού, 
Minna Sartes και η Υπεύθυνη του Π.Ο.Υ. Ευρώπης 
για τις Υγιείς Πόλεις Monika Kosinska.Τα θέματα 
του Σεμιναρίου κατόπιν αιτήματος πόλεων και 
Δικτύων, ήσαν 
• Στρατηγική επικοινωνίας και απόκτηση 
δεξιοτήτων επικοινωνίας 
• Πολιτισμός και Υγεία
• Ηγεσία , ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας.
• Πώς θα δόσουμε έμφαση και θα 
υπογραμμίσουμε την Υγεία και τη Βιώσιμη 
ανάπτυξη στις Υγιείς Πόλεις. 

Ειδική συζήτηση έγινε για την Ατζέντα 2030 για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους συναφείς με την 
Υγεία στόχους, την ενσωμάτωση στην πολιτική 
των Υγιών Πόλεων και την κατανόηση από 
όλους τους ενδιαφερόμενους σε όλες τις χώρες 
του σημαντικότατου ρόλου των στόχων αυτών 
στην προαγωγή και πρόληψη των ασθενειών.
• Αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση του ρόλου 
των Υγιών Πόλεων με τις νέες συνθήκες και 
Ατζέντες. Η τεχνολογία και ο ρόλος της στην 
προαγωγή της Υγείας. Από τα smart cities στα 
conscious cities.
• Συγγραφή νέου και επικαιροποίηση παλαιού 
βοηθητικού υλικού, όπως το βιβλίο «20 βήματα 
για να γίνετε Υγιής Πόλη».

Για όλα τα ανωτέρω θέματα υπήρξαν βιωματικές 
ασκήσεις.

Επίσημο Δείπνο παρατέθηκε στο Μουσείο της 
πόλης στο οποίο παρευρέθηκε και μίλησε η 
Υπουργός Υγείας της Φινλανδίας.
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WHO-ADVISORY COMMITTEE FOR THE NATIONAL NETWORKS
(ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Π.Ο.Υ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ)

Chair. Dasy Papathanasopoulou - Hellenic Healthy 
Cities Network 

Members
Daniele Biagnoni - Italian Healthy Cities Network
Selma Sogoric - Croatia Healthy Cities Network
Milka Donchin - Israel Healthy Cities Network

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Π.Ο.Υ. κατά τη 
διάρκεια του 2016 είχε μια διαρκή και έντονη 
δραστηριότητα κατ’ αρχήν ενημερώνοντας τη 
νέα ηγετική ομάδα του Π.Ο.Υ. για την πορεία του 
προγράμματος στα Εθνικά Δίκτυα και αφετέρου 
συνεργαζόμενη διαρκώς και προετοιμάζοντας 
τις Συναντήσεις που έλαβαν χώρα. Επίσης, 
ανέλαβε γνωμοδοτικό ρόλο στη συγγραφή του 
αναθεωρημένου βιβλίου «20 βήματα για να 
γίνετε Υγιής Πόλη». 

Τακτική ήταν η επικοινωνία με όλα τα Εθνικά 
Δίκτυα για τον καθορισμό της Ατζέντας 
συζητήσεων και των προτάσεων.
Μηνιαία Τηλεδιάσκεψη μεταξύ μελών και 
κεντρικών γραφείων του Π.Ο.Υ.

Μηνιαία Τηλεδιάσκεψη μεταξύ μελών και 
κεντρικών γραφείων του Π.Ο.Υ.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
επελέγησαν και ως μέλη της Επιστημονικής 
Επιτροπής για την προετοιμασία του Ετήσιου 
Τεχνικού Συνεδρίου τον Μάρτιο του 2017 
και εργάσθηκαν για τον καθορισμό του 
προγράμματος καθώς και για την προετοιμασία 
ειδικής Συνεδρίας για τους Εθνικούς 
Συντονιστές. 

Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ομάδων 
εργασίας και επιτροπών του Π.Ο.Υ. 

Οργανώθηκαν τηλεδιασκέψεις της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα 
Εθνικά Δίκτυα.
Συμμετείχαμε σε τηλεδιασκέψεις που οργάνωσε 
ο Π.Ο.Υ. για διάφορα θέματα διαμόρφωσης της 
πολιτικής των Υγιών Πόλεων. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι κατά το 2016 το Εθνικό μας Δίκτυο 
διαδραμμάτισε πρωταγωνιστικό και καθοριστικό 
ρόλο στα τεκταινόμενα του προγράμματος Υγιείς 
Πόλεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποσπώντας 
θετικά σχόλια για την οργάνωση, τη λειτουργία 
μας και τη συνεισφορά μας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
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Υπουργείο Υγείας. Σε συνέχεια των επαφών της 
προηγούμενης χρονιάς συνεχίσθηκε η διαδικασία 
επαφών με το Υπουργείο Υγείας σε υπηρεσιακό 
επίπεδο με τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας 
και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η 
συνεργασία για το πρόγραμμα του Σακχαρώδη 
Διαβήτη στην Γ΄ Ηλικία.

Υπουργείο Εργασίας. Σε συνέχεια της 
Υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της 
προηγούμενης χρονιάς με τη Διεύθυνση Υγιεινής 
και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου, 
πραγματοποιήθηκε έρευνα στους Δήμους-μέλη 
από την αντίστοιχη Διεύθυνση, με σκοπό τη 
διερεύνηση των συνθηκών Υγείας και ασφάλειας 
στους εργαζομένους των Δήμων-μελών.

Υπουργείο Παιδείας. Το 2016 συνεχίστηκαν 
οι επαφές και η συνεργασία με τα Γραφεία 
Αγωγής Υγείας της Β΄και Γ’ και Δ΄ Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Αθηνών στην υλοποίηση 
προγράμματος ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης των εκπαιδευτικών προσχολικής 
αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 
θέμα της ορθής χρήσης Αντιβιοτικών.  
Το πρόγραμμα αυτό λαμβάνει χώρα στα πλαίσια 
της Πανελλήνιας Εκστρατείας για την Ορθή 
χρήση Αντιβιοτικών, το οποίο θα αναλυθεί σε 
επόμενη ενότητα.

• Συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στο ετήσιο 
Συνέδριο eHealth Forum με παρουσιάσεις 
καινοτόμων προγραμμάτων 10 Δήμων-μελών. 

Σε εθνικό επίπεδο το 2016 ήταν επίσης 
μια δημιουργική χρονιά κατά την οποία το 
Δίκτυο συνέχισε την υλοποίηση μιας σειράς 
προγραμμάτων για τους Δήμους-μέλη και 
Πανελλήνιες Εκστρατείες με κύριο στόχο την 
πρόληψη των ασθενειών, τον προσυμπτωματικό 
έλεγχο, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
σε θέματα υγείας, τα οποία παρουσιάζονται 
αναλυτικά στη συνέχεια.

Κατά τη διάρκεια του 2016, το Δίκτυο:

• Συνέχισε να παρέχει επιστημονική υποστήριξη 
και τεχνογνωσία στους Δήμους-μέλη σχετικά με 
την εφαρμογή του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις.

• Οργάνωσε δύο Κεντρικές Συναντήσεις 
Εργασίας, την 13η και 14η με θεματικές σε 
θέματα πολιτικής του Π.Ο.Υ. και πρακτικές 
εφαρμογές και καλές πρακτικές στους Δήμους-
μέλη και δύο περιφερειακές Συναντήσεις 
Εργασίας, σε Μακεδονία και Πελοπόννησο, με 
σκοπό την εξοικείωση και ενημέρωση των 
στελεχών των Δήμων των περιφερειών αυτών 
που δεν έχουν τη δυνατότητα μετάβασης στην 
Αθήνα, με το πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του 
Π.Ο.Υ. και τα προγράμματα και τις πολιτικές του 
Δικτύου.

• Συνέχιση συνεργασίας με κρατικούς φορείς 
όπως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ” ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΣ 
ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΔΙΚΤΥΟ

Β. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΔΙΚΤΥΟ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ” ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων του Π.Ο.Υ., από συστάσεως και εκ του 
καταστατικού του, μεταξύ των άλλων έχει 
σαν σκοπό την υιοθέτηση και εφαρμογή των 
πολιτικών του Π.Ο.Υ. για τις Υγιείς Πόλεις, την 
επιστημονική υποστήριξη των Δήμων-μελών του 
και την μεταφορά τεχνογνωσίας.

Το 2016, και προκειμένου να υποβοηθηθεί το 
έργο των Δήμων στην πρακτική εφαρμογή του 
Προγράμματος του Π.Ο.Υ. Υγιείς Πόλεις, ελήφθη 
η απόφαση να προχωρήσουμε στην επεξεργασία 
των επί μέρους πολιτικών του Π.Ο.Υ. για την 
Υγεία, προσπαθώντας να τις μεταφέρουμε 
όχι απλώς σε τοπικό επίπεδο αλλά και στην 
δυνατότητα εφαρμογής από τους Δήμους της 
Χώρας μας.

Το έργο αυτό ανέλαβε το Επιστημονικό 
Συμβούλιο του Δικτύου υπό την Προεδρία του 
καθηγητή κ. Ιωάννου Τούντα και τον Συντονισμό 
της Συντονίστριας του Προγράμματος Υγιείς 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πόλεις κ. Νταίζης Παπαθανασοπούλου, 
και για τον σκοπό αυτό συνέστησε Ομάδες 
Εργασίας, προκειμένου να διαμορφώσει για τους 
Δήμους-μέλη του σύγχρονες πολιτικές για την 
προαγωγή της Υγείας και την αντιμετώπιση των 
παραγόντων που την επηρρεάζουν, σύμφωνες 
με την πολιτική του Π.Ο.Υ. και της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. 

Κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκαν δύο 
Πολιτικές, για την Ψυχική Υγεία και τη Φυσική 
Άσκηση, οι οποίες αφού παρουσιάστηκαν και 
συζητήθηκαν στις Συναντήσεις Εργασίας και 
εστάλησαν προς σχολιασμό και παρατηρήσεις 
στους Δήμους-μέλη, έλαβαν την τελική τους 
μορφή με την οποία αποδόθηκαν προς χρήση 
στους Δήμους-μέλη.

Νταίζη Παπαθανασοπούλου
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις 

στο Εθνικό Δίκτυο,
Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Π.Ο.Υ. 

για τα Εθνικά Δίκτυα
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ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ   
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ   
ΑΓΡΙΝΙΟΥ   
ΑΙΓΑΛΕΩ   
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   
ΑΛΙΜΟΥ   
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ   
ΑΡΓΙΘΕΑΣ   
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ   
ΑΡΤΑΣ   
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ   
ΒΕΡΟΙΑΣ   
ΒΟΛΒΗΣ   
ΒΟΛΟΥ   
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ   
ΓΛΥΦΑΔΑΣ   
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ   
ΔΕΛΤΑ   
ΔΕΣΚΑΤΗΣ   
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ   
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ   
ΔΟΞΑΤΟΥ   
ΔΟΡΙΔΟΣ   
ΔΡΑΜΑΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ   
ΕΡΕΤΡΙΑΣ   
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΘΑΣΟΥ   
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ   
ΘΗΒΑΣ   
ΙΑΣΜΟΥ  
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ   
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   
ΙΛΙΟΥ   
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   
ΚΑΒΑΛΑΣ   

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΓΚΑΙΝΙΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ   
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   
ΚΗΦΙΣΙΑΣ   
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ   
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   
ΛΑΓΚΑΔΑ   
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ   
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ   
ΜΑΡΑΘΩΝΑ   
ΜΕΓΑΡΩΝ   
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ   
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   
ΜΗΛΟΥ   
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ   
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ   
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ   
ΝΕΜΕΑΣ   
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ   
ΠΑΛΛΗΝΗΣ   
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ   
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ   
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ   
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ   
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ   
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   
ΣΚΙΑΘΟΥ   
ΣΚΥΔΡΑΣ   
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ   
ΤΕΜΠΩΝ   
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ   
ΦΑΡΣΑΛΩΝ   
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  
ΨΑΡΩΝ   
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   
ΩΡΩΠΟΥ  

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
- Προαγωγής Υγείας, οργανώνει και προωθεί 
τον καινοτόμο θεσμό των Δημοτικών Κέντρων 
Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) στους 
Δήμους-μέλη του. Στόχος του ΕΔΔΥΠΠΥ είναι η 
δημιουργία ΚΕΠ Υγείας, στα όρια κάθε Δήμου-
μέλους του, με παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών Προαγωγής της Υγείας και 
συντονισμό υπηρεσιών Προληπτικής Ιατρικής και 
Προσυμπτωματικού Ελέγχου.

Με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων έχουν 
ιδρυθεί ΚΕΠ Υγείας σε 77 Δήμους: 
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Ο Δήμαρχος Καλλιθέας, κ. Δημήτρης Κάρναβος, 
Αντιπρόεδρος Α’ του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ στο 
χαιρετισμό του δήλωσε: 

«Είμαστε όλοι περήφανοι που σήμερα 
εγκαινιάζουμε μία τόσο σπουδαία υποδομή, σαν 
το Κέντρο Πρόληψης Υγείας Καλλιθέας. Κάναμε 
πολλές προσπάθειες για να φτάσουμε στο σημερινό 
αποτέλεσμα, όμως πραγματικά άξιζε τον κόπο. 

Με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας τοπικής στρατηγικής για την πρόληψη και την προαγωγή 
της υγείας, o Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου και 
Δήμαρχοι Δήμων - μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ εγκαινίασαν 6 νέα ΚΕΠ Υγείας το 2016. Ο κ. Πατούλης επεσήμανε 
ότι «Συνεχίζουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση τον αγώνα μας για να προλαμβάνουμε την ασθένεια από τη 
θεραπεία. Το ΚΕΠ Υγείας είναι το όραμα πολλών χρόνων, και βούλησή μας είναι όχι μόνο οι Δήμοι του 
ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά όλοι οι Δήμοι της χώρας να αποκτήσουν το δικό τους ΚΕΠ Υγείας. Μέσα από τα ΚΕΠ 
Υγείας προσφέρουμε ενημέρωση και συμβουλευτική για επτά θανάσιμα νοσήματα, τα οποία, όμως, εάν 
προληφθούν, είναι ιάσιμα σε συντριπτικό ποσοστό. Θα είμαστε αρωγοί της προσπάθειας των Δήμων για 
την πρόληψη της Υγείας των πολιτών».

 
18 Απριλίου 2016 | ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Με το ΚΕΠ Υγείας η δημόσια υγεία στην Καλλιθέα 
μπαίνει σε μια νέα εποχή. Η πρόληψη και η 
ενημέρωση σε θέματα υγείας θα εξυπηρετείται 
πλέον από μία επαγγελματική υποδομή υψηλού 
επιστημονικού επιπέδου.  
 
Το Κέντρο αυτό απευθύνεται σε όλους τους 
δημότες μας ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι 
ασφαλιστική κάλυψη. Τα προγράμματά μας θα 
προσφέρουν υπηρεσίες σε χιλιάδες δημότες κάθε 
χρόνο. 

Τα προγράμματά μας θα προσφέρουν προληπτικές 
εξετάσεις για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού σε 
διάφορους τομείς αλλά και ποικιλία ενημερωτικών 
δράσεων. Η ενημέρωση και η πρόληψη είναι η βάση 
της υγείας και από εκεί έπρεπε να ξεκινάει κάθε 
ολοκληρωμένο σύστημα υγείας. Έτσι, πιστεύουμε 
πραγματικά ότι αυτό το Κέντρο θα γίνει ένας 
πολύτιμος βοηθός υγείας για κάθε δημότη μας 
ανεξάρτητα από το εισόδημά του, ανεξάρτητα 
από το επίπεδο ασφάλισής του. Και προφανώς θα 
στηρίξει περισσότερο τις ευπαθείς κοινωνικές μας 
ομάδες, που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη από 
μια τέτοια υποδομή».
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Τα εγκαίνια τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Ιωαννίνων, Μάξιμος. 

Το ΚΕΠ Υγείας είναι μια νέα δομή του Οργανισμού 
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & 
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών, 
που απευθύνεται σε όλους τους δημότες και ο 
στόχος είναι να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην 
ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού, την 
ενημέρωση και την πρόληψη σε θέματα υγείας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ 
κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, δήλωσε:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει την 
ευθύνη του θεσμικού της ρόλου για την πρόληψη 
της Υγείας των πολιτών με ενημέρωση και 
συμβουλευτική για επτά θανάσιμα νοσήματα.  
Δημιουργώντας ο Δήμος ΚΕΠ Υγείας προσφέρει 
στους δημότες του τη δυνατότητα να προλάβουν 
αυτά τα νοσήματα πριν να χρειαστούν ιατρική 
αντιμετώπιση σε επίπεδο θεραπείας. Αυτή είναι 
άλλωστε και η αξία της πρόληψης.

16 Μαΐου 2016 | ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

8 Ιουλίου 2016  | ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ

 

 

Παρακολουθούμε ανελλιπώς όλες τις εξελίξεις και 
τις σύγχρονες μεθόδους και οδηγίες του Π.Ο.Υ. και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να μεταφέρουμε 
την τεχνογνωσία για την προαγωγή της υγείας των 
δημοτών και τη δημιουργία καλύτερων πόλεων για 
τους πολίτες μας.  

Στόχος μας είναι να μην φθάνουν οι πολίτες στη 
θεραπεία μιας νόσου αλλά να την προλαμβάνουν. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση γίνονται λήψεις 
αποφάσεων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πήρε την 
πρωτοβουλία με τη δημιουργία των ΚΕΠ Υγείας, 
τα αποτελέσματα των οποίων είναι ήδη υπαρκτά. 
Θα διεκδικήσουμε επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εφόσον οι εθνικοί πόροι ή δεν υπάρχουν 
ή δεν γνωρίζουν πώς να τους διαχειριστούν. 
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο αναλαμβάνει 
κάθε δυνατή δράση για την αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων προγραμμάτων».
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ 
κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου στο 
χαιρετισμό που απηύθυνε, μίλησε για το ρόλο των 
ΚΕΠ Υγείας και τη σημασία που έχουν οι δράσεις 
κοινωνικής πρόνοιας των Δήμων: 
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει την 
ευθύνη του θεσμικού της ρόλου για την πρόληψη 
της Υγείας των πολιτών με ενημέρωση και 
συμβουλευτική για επτά θανάσιμα νοσήματα. 
Δημιουργώντας ο Δήμος ΚΕΠ Υγείας προσφέρει 
στους δημότες του τη δυνατότητα να προλάβουν 
αυτά τα νοσήματα πριν να χρειαστούν ιατρική 
αντιμετώπιση σε επίπεδο θεραπείας. Αυτή είναι 
άλλωστε και η αξία της πρόληψης». 
 
Ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος στο χαιρετισμό 
του ανέφερε ότι το κέντρο αυτό συμπληρώνει με 
απόλυτο τρόπο το δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας 
και τις Δομές Υγείας που έχει ήδη απλώσει ο 
Δήμος, που στέκεται δίπλα στους δημότες, σε 
ένα ακόμη ευαίσθητο κοινωνικό τομέα που είναι 
η προαγωγή της υγείας ιδιαίτερα στις ημέρες της 
κρίσης. 

7 Οκτωβρίου 2016 | ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ 
κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου στο 
χαιρετισμό του σημείωσε ότι: «Ένας ακόμη δήμος 
κάνει πράξη την πεποίθηση ότι η έγκαιρη διάγνωση 
σώζει ζωές, δίνοντας τη δυνατότητα στους 
δημότες να πραγματοποιήσουν προσυμπτωματικό 
έλεγχο για 7 θανάσιμα νοσήματα. Είναι σαφές 
ότι η προαγωγή της υγείας στους ΟΤΑ αποτελεί 
προτεραιότητα τόσο της αυτοδιοικητικής όσο και 
της διαδημοτικής διοίκησής μας. Η παρουσία των 
μαθητών στη σημερινή μεγάλη εκδήλωση των ΚΕΠ 
Υγείας είναι ιδιαίτερα τιμητική στο πλαίσιο της 
Πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού».

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Δ. Νασίκας στο 
χαιρετισμό του ενημέρωσε τους δημότες για το 
ρόλο των ΚΕΠ Υγείας στην πόλη τους. 

Ιδιαίτερη αξία στην όλη εκδήλωση έδωσαν 
οι μαθητές του Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ 
Βελεστίνου όπου στο πλαίσιο της Πανελλήνιας 
ημέρας σχολικού αθλητισμού έκλεισαν με 
διαδραστικό τρόπο την τελετή των εγκαινίων με 
το δικό τους μοναδικό τρόπο στο εθνικό στάδιο 
Βελεστίνου.

24 Οκτωβρίου 2016 | ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
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Πρόληψη καρκίνου του μαστού και καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας

Καρκίνος του μαστού

O καρκίνος του μαστού είναι ένας κακοήθης όγκος
που ξεκινάει από τα κύτταρα του μαστού και είναι
ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες, αλλά σε
σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανισθεί και σε
άνδρες. Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού
αυξάνεται με την ηλικία ενώ κάποιοι παράγοντες
κινδύνου είναι το φύλο, οι γενετικοί παράγοντες
κινδύνου (τα γονίδια BRCA1 και BRCA2), η αυξημένη
πυκνότητα του μαστού, η κατανάλωση αλκοόλ και
το κάπνισμα.

Στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι η
ανίχνευση ασυμπτωματικών και αρχικού σταδίου
καρκίνων του μαστού καθώς και προκαρκινικών
καταστάσεων, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η
αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού σε
πρώιμα στάδια αυξάνει σημαντικά το προσδόκιμο
επιβίωσης των ασθενών και σε ορισμένες
περιπτώσεις προσφέρει ουσιαστικά πλήρη ίαση.
Τα πρωτόκολλα προληπτικού ελέγχου
συμπεριλαμβάνουν την κλινική εξέταση μαστών, τη
μαστογραφία και τον υπέρηχο. 
 

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί
το δεύτερο πιο συχνό καρκίνο στις γυναίκες, μετά
τον καρκίνο του μαστού, ειδικά στη μέση ηλικία. Οι
περισσότεροι καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας
αναπτύσσονται στη μεταβατική ζώνη και αρχίζουν
στην επιφάνεια του τραχήλου της μήτρας.
Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας περιλαμβάνουν τη
λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων,
το κάπνισμα, την ανοσοκαταστολή και τη λοίμωξη
από χλαμύδια.

Τα φυσιολογικά κύτταρα δεν αναπτύσσουν έναν
καρκίνο απευθείας, αλλά πρώτα εμφανίζονται
προ-καρκινικές αλλαγές οι οποίες στη συνέχεια
μπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνο. Οι προ-
καρκινικές αυτές αλλαγές μπορούν να ανιχνευθούν
από το τεστ Παπανικολάου (τεστ PAP) και να
αντιμετωπιστούν, προλαμβάνοντας την ανάπτυξη
του καρκίνου.

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Πρόληψη αυτής της μορφής καρκίνου, καθώς και
η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοτών
ήταν στόχος του ΚΕΠ Υγείας για το 2015.
Εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγείας για το
2016, διοργανώθηκε πανελλήνια εκστρατεία,
σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» και το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα «Παθολογία της Κύησης» της Ιατρικής
Αθηνών.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Η εκστρατεία αποτελείται από ενημερωτικές
ημερίδες για την «Αγωγή υγείας για τη Σύγχρονη
γυναίκα» σε Δήμους μέλη, από ενημερωτικές
ημερίδες και για την «Εφηβική Ηλικία» στα
Λύκεια Δήμων μελών, καθώς και από δωρεάν
γυναικολογικό έλεγχο για τους Δημότες (τεστ ΠΑΠ 
και κλινική εξέταση μαστών).
Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σχετικά με την
πρόληψη για την υγεία των γυναικών, με θέματα
όπως «ο ρόλος της αντισύλληψης στην αγωγή
υγείας», «ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
και το εμβόλιο HPV Λοίμωξης», «η προληπτική,
διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του
καρκίνου του μαστού», καθώς και «η οστεοπόρωση,
ένα ιστορικό και κοινωνικό ζήτημα στην
εμμηνόπαυση».

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 22/3/2016
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, 18/3/2016
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, 16 & 17/4/2016
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 25 & 26/5/2016
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, 27 & 28/5/2016

Επίσης:

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
• 13/10/2016, Ενημερωτική Ομιλία στο Λύκειο 
Αυλώνας
• 11/11/2016, Ενημερωτική Ομιλία στο Λύκειο 
Αγ. Απόστολων, Καλάμου
• 18/11/2016, Ενημερωτική Ομιλία στο Λύκειο 
Ωρωπού
• 25/11/2016, Ενημερωτική Ομιλία στο Λύκειο 
Καπανδριτίου
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Δήμος Αγίας Παρασκευής 

Δήμος ΩρωπούΔήμος Μονεμβασίας

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
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ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση 
καρδιοπαθειών & πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η νούμερο ένα 
αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς 
περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο 
από καρδιαγγειακά νοσήματα από ότι από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Εκτιμάται ότι παγκοσμίως, 
περισσότεροι από 17.300.000 άνθρωποι πεθαίνουν 
κάθε χρόνο από καρδιαγγειακές παθήσεις 
αποτελώντας το 30% όλων των θανάτων.

Οι παράγοντες κινδύνου είναι:

• Ανθυγιεινή διατροφή
• Έλλειψη σωματικής άσκησης
• Κάπνισμα
• Κατάχρηση αλκοόλ
• Αυξημένη αρτηριακή πίεση (υπέρταση)
• Διαβήτης: αυξημένα επίπεδα γλυκόζης (σακχάρου) 
  στο αίμα
• Αυξημένα λιπίδια του αίματος: χοληστερόλη 
  (ολική και LDL) και τριγλυκερίδια
• Υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία
• Ηλικία
• Στρες
• Κληρονομικότητα

Είναι αποδεδειγμένο ότι το 80% των παραγόντων 
κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών νόσων 
μπορεί να εξαλειφθεί εάν ένα άτομο προσαρμόσει 
τον τρόπο ζωής του στους συγκεκριμένους τομείς 
προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι ο 
εντοπισμός των παραγόντων κινδύνου για 
εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου σε κάθε 
άτομο, έτσι ώστε με την έγκαιρη παρέμβαση σε 
συμβουλευτικό επίπεδο και με την κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή όπου απαιτείται, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του ειδικού καρδιολόγου, να μπορέσει 
ο καθένας να διατηρήσει σε καλή κατάσταση 
το καρδιαγγειακό του σύστημα και να αποφύγει 
σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάματα – κυρίως 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και εμφράγματα 
του μυοκαρδίου – σε πρώιμη ηλικία.

Το 2016, τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Πανελληνίως, 
διοργάνωσαν δράσεις με ενημερωτικές ημερίδες, 
δωρεάν εξετάσεις και διαδραστικά προγράμματα 
για την ευαισθητοποίηση των δημοτών στους 
παράγοντες καρδιαγγειακών κινδύνων.

Διοργανώθηκαν ενημερωτικές ημερίδες για 
τον Σακχαρώδη Διαβήτη, με δωρεάν μετρήσεις, 
εκδηλώσεις κατά της Παχυσαρκίας με δωρεάν 
Λιπομέτρηση για τους δημότες, καθώς και Ιατρεία 
Διακοπής Καπνίσματος και Διατροφής από τον 
Δήμο Ωρωπού, αλλά και δωρεάν TRIPLEX για 
άπορους δημότες του Δήμου Περιστερίου.
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Για πρώτη φορά, το 2016, τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ δύο 
δήμων (Ωρωπού και Ρήγα Φεραίου) συμμετείχαν 
ενεργά στη διοργάνωση Μαραθώνιων αλλά και 
Πεζοποριών, προάγοντας την άθληση.  
 
Με ενθουσιασμό και συμμετοχή κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής πραγματοποιήθηκε η 
δράση του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ρήγα Φεραίου 
«Περπατάμε για την υγεία - ανακαλύπτουμε 
την φύση». Το ξεκίνημα έγινε την Κυριακή 
27/11/2016 και ώρα 11:00 π.μ. από το μαρτυρικό 
χωριό της Άνω Κερασιάς όπου μετά από 3 ώρες 
πεζοπορίας στο δάσος, η διαδρομή κατέληξε στην 
Ιερά Μονή Φλαμουρίου, όπου και υποδέχτηκε 
τους πεζοπόρους ο Ηγούμενος της Μονής 
Αρχιμανδρίτης Συμεών Αναστασίου.

Παράλληλα, δόθηκαν σε 54 Δήμους, κωδικοί 
πρόσβασης για το διαδραστικό πρόγραμμα 
υπολογισμού του Καρδιαγγειακού Κίνδυνου. 
Στο διαδραστικό πρόγραμμα υπολογισμού του 
καρδιαγγειακού κίνδυνου, υπάρχουν πίνακες που 
υπολογίζουν την πιθανότητα να υποστεί κάποιος 
ένα καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο τα επόμενα 
10 έτη. Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος απευθύνεται σε 
άτομα με μη εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο 
και υπολογίζεται με βάση το φύλο, την ηλικία, το 
κάπνισμα, τη συστολική αρτηριακή πίεση και την 
ολική χοληστερόλη αίματος, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη την ύπαρξη εκσεσημασμένων επιπέδων 
παραγόντων κινδύνου, το ατομικό και οικογενειακό 
ιστορικό καρδιαγγειακού συμβάματος και την 
ύπαρξη διαβήτη που έχει προκαλέσει συγκεκριμένη 
βλάβη σε κάποιο όργανο.
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ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πρόληψη Μελανώματος
Στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι η έγκαιρη 
διάγνωση ενός μελανώματος στα αρχικά στάδια 
αυτού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι όταν ένα 
μελάνωμα αντιμετωπιστεί σε πρώιμο στάδιο, τότε 
τα ποσοστά πλήρους ίασης πλησιάζουν αυτά των μη 
επιθετικών καρκίνων του δέρματος. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες προληπτικού ελέγχου 
συστήνουν προληπτικό έλεγχο των σπίλων από 
Δερματολόγο, κάθε 6 μήνες, από την ηλικία των 20 
ετών και άνω. Στην προσπάθεια ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των δημοτών, τα ΚΕΠ Υγείας, το 
2016, διοργάνωσαν ενημερωτικές ημερίδες αλλά 
και δωρεάν προληπτικό έλεγχο για τους δημότες.   

επιστήμονες ενημερωτικές εκδηλώσεις στους 
πολίτες, ιδιαίτερα για νοσήματα που μπορεί 
να αποδειχθούν απειλητικά για την ανθρώπινη 
ζωή, όπως είναι το μελάνωμα, σημειώνοντας 
ότι το συγκεκριμένο νόσημα είναι ένα από 
τα επτά νοσήματα που έχουν ενταχθεί στον 
προσυμπτωματικό έλεγχο του ΚΕΠ Υγείας.

Στην ομιλία του ο δερματολόγος Δρ. Χριστόφορος 
Τζερμιάς μίλησε αναλυτικά σε ότι αφορά στον 
καρκίνο του δέρματος, αναφερόμενος σε όλα τα 
στάδια της νόσου, υπογραμμίζοντας ότι ο καθένας 
μας θα πρέπει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και να 
προσέχει τα σημάδια του σώματός του.

27 Ιουνίου 2016 | Δήμος Αμαρουσίου 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ 
κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, εξέφρασε 
την ικανοποίησή του να γίνονται από ειδικούς 

 

1 Ιουνίου 2016 | Δήμος Παλαιού Φαλήρου 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την 
Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016 η εκδήλωση του ΚΕΠ 
Υγείας και των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου για τη δωρεάν πρόληψη 
του μελανώματος - εξέταση σπίλων δέρματος 
(οι κοινές ελιές) από τον εθελοντή ιατρό 
Δερματολόγο, Οικονόμου Γεώργιο, στον χώρο των 
Δημοτικών ιατρείων.
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Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
παρουσιάζεται όταν υπάρχει φλεγμονή στους 
αεραγωγούς, οι οποίοι χάνουν τη δύναμη 
επαναφοράς τους, κλείνουν πιο γρήγορα, οπότε 
εγκλωβίζουν τον αέρα στους πνεύμονες και δεν 
τον αφήνουν να βγει με την εκπνοή. Ακολουθεί η 
πάχυνση των αεραγωγών, η παραγωγή βλέννας και 
τελικά η καταστροφή των κυψελίδων.

Κύριες αιτίες που προκαλούν Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια, είναι κυρίως το κάπνισμα αλλά 
και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Σοβαρά συμπτώματα της νόσου, που εκδηλώνονται 
κυρίως πρωινές ώρες, είναι η δύσπνοια, ο έντονος 
βήχας, η παραγωγή βλέννας, ο συριγμός και σφίξιμο 
στο στήθος.

Έρευνες σε όλο τον κόσμο έδειξαν ότι 210.000.000 
άνθρωποι, υποφέρουν από τη νόσο. Στη χώρα 
μας περίπου 500.000 άνθρωποι έχουν ΧΑΠ, εκ 
των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν οι 
άντρες, λόγω καπνίσματος. Η ΧΑΠ είναι η τρίτη 
αιτία θανάτου στον κόσμο, μετά τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Η ΧΑΠ μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες 
νόσους, όπως την ισχαιμική ανεπάρκεια, το 
σάκχαρο, την κατάθλιψη κ.α.

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν ημερίδες ενημέρωσης 
τους Δήμους Περιστερίου, Ωρωπού, Λαυρίου και 
Παλαιού Φαλήρου, με σκοπό την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των Δημοτών. Στους Δήμους 
Ωρωπού και Λαυρίου πραγματοποιήθηκαν και 
δωρεάν σπιρομετρήσεις.   

1 Ιουνίου 2016 | Δήμος Ωρωπού 

Στον αριθμό των 86 έφτασαν οι προσελεύσεις στη 
διεξαγωγή δωρεάν σπιρομετρήσεων που έγιναν 
από το ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού σε συνεργασία με 
την Πνευμονολόγο κα Ιωάννα Παπανικολάου, την 
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 στα ΚΑΠΗ του χωριού του 
Ωρωπού.

 

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αναπνευστικά Νοσήματα
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Η ψυχική υγεία ορίζεται ως η αναζήτηση της 
ισορροπίας όλων των πτυχών της ανθρώπινης 
ζωής, είτε πρόκειται για τη σωµατική, τη 
διανοητική και τη συναισθηµατική, είτε για την 
πνευµατική πτυχή του ανθρώπινου βίου. 

Το 2016, στα πλαίσια των δράσεων 
ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα 
ψυχικής υγείας, ωφελήθηκαν 1610 δημότες. 

Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού διοργάνωσαν 
ημερίδες με θεματολογία «Η Διαχείριση Άγχους 
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις» στα λύκεια του 
δήμου. Το σεμινάριο έλαβε χώρα την Δευτέρα 21 
Μαρτίου 2016 στα τρία τμήματα της Γ΄ Λυκείου 
στο Γενικό Λύκειο Καπανδριτίου από την υπεύθυνη 
του ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού και κοινωνική λειτουργό 
Αγγελούση Βασιλική. 

Κατά τη διάρκεια του βιωματικού σεμιναρίου, 
δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους, τις ανησυχίες και τους φόβους 
τους για τη στρεσογόνα διαδικασία των εξετάσεων. 
Τα παιδιά εξασκήθηκαν με βιωματικό τρόπο σε 
τεχνικές διαχείρισης του άγχους και τους δόθηκαν 
κάποιες πρακτικές συμβουλές που θα μπορούν να 
τις εφαρμόσουν κατά τη διάρκεια της εξέτασής 
τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ψυχικά Νοσήματα

«Προληπτικός Έλεγχος για την Αξιολόγηση της 
Ομιλίας των Παιδιών» στους παιδικούς σταθμούς 
και στα δημοτικά σχολεία του δήμου. Ο δωρεάν 
προληπτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε για την 
αξιολόγηση της ομιλίας των παιδιών, με σκοπό την 
πρόληψη των προβλημάτων ομιλίας που τυχόν 
αντιμετωπίζουν οι μικροί μαθητές. 

Στην καμπάνια έλαβαν μέρος μαθητές από 3 ετών 
και πάνω. Η αξιολόγηση των παιδιών ήταν ατομική 
και το Φωνολογικό Τεστ στο οποίο υποβλήθησαν οι 
μαθητές, είναι ένα σταθμισμένο τεστ στα ελληνικά 
δεδομένα της Δοκιμασίας του Εκφραστικού 
Λεξιλογίου.

Μετά τον έλεγχο, δόθηκε στους γονείς ατομική 
έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, 
δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να μπουν στη 
διαδικασία αντιμετώπισης πιθανών λεκτικών ή 
μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών τους ή να 
παρακολουθήσουν τυχόν μεταβολές στην ομιλία 
τους, που μέχρι τώρα δεν είχαν εντοπίσει.

«Όρια και Αυτοεκτίμηση των Παιδιών 
Προσχολικής Ηλικίας» στους παιδικούς 
σταθμούς του δήμου. Σκοπός των ομιλιών είναι 
να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς αλλά και να 
εκπαιδευτούν σε διάφορες τεχνικές διαχείρισης 
και οριοθέτησης των παιδιών τους. Η ομιλία 
πραγματοποιήθηκε από την Κοινωνική Λειτουργό 
και υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού Αγγελούση 
Βασιλική.

Παράλληλα, ο Δήμος Λαυρεωτικής στις 5/2/2016 
διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ο Σχολικός 
Εκφοβισμός και το Ασφαλές Διαδίκτυο»     

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του 
ΝΠΔΔ “ΚΕΦΑΛΟΣ”, κα Δήμητρα Πάλλη, καθώς και ο 
Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Ιωάννης Αδάμης.

Το θέμα της Ημερίδας ανέλυσε λεπτομερώς ο 
κ. Γεώργιος Κορμάς, ιατρός και επιστημονικός 
υπεύθυνος του Προγράμματος των ΚΕΠ Υγείας. 
Αναφέρθηκε στο bullying που γίνεται στο χώρο 
των σχολείων, αλλά επικεντρώθηκε περισσότερο 
στο διαδικτυακό bullying και διαδικτυακό groom-
ing (αποπλάνηση μέσω διαδικτύου). Ανέλυσε τα 
σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται και σε 
πολλές περιπτώσεις, βάζουν σε κίνδυνο ακόμα 
και τη ζωή των παιδιών. Επίσης μίλησε για τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, ανέφερε αναλυτικά όσα 
έχουν βία, και τα οποία ευθύνονται σε μεγάλο 
ποσοστό για τη βίαιη συμπεριφορά των παιδιών.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Το «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - 
Προαγωγής Υγείας» (ΕΔΔΥΠΠΥ) συνεχίζοντας την 
καινοτόμα προσφορά του σε υπηρεσίες ωφέλιμες 
για το κοινωνικό σύνολο, συνέχισε την υλοποίηση 
των δύο προγραμμάτων, με τους κάτωθι τίτλους:

1. «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων _ 
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας 
στο Δήμο Αμαρουσίου» 
2. «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων _ 
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας 
στο Δήμο Γαλατσίου»

Τα έργα αυτά, προέρχονται από 
χρηματοδοτούμενες δέσμες του ΕΣΠΑ αλλά από 
τον Νοέμβριο του 2015 έως και το Φεβρουάριο του 
2017, χρηματοδοτήθηκαν από Εθνικούς Πόρους.

Συγκεκριμένα, μετά την παράταση που έληξε στις 
31/12/2015, δόθηκαν 3 ακόμα παρατάσεις και 
συγκεκριμένα έως τις 28/2/2017, προκειμένου να 
δοθεί αρκετός χρόνος για την έναρξη λειτουργίας 
των Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας υπό το 
νέο τους καθεστώς ως εξής:

Α Παράταση: 1/1/2016 έως 30/6/2016
Β Παράταση: 1/7/2016 έως 30/10/2016
Γ Παράταση: 1/11/2016 έως 28/2/2017 

Τα παραπάνω Έργα - προγράμματα, στοχεύουν 
στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που 
πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στους Δήμους 
Αμαρουσίου και Γαλατσίου.

Η παρούσα οικονομική κρίση έχει οδηγήσει την 
Ελλάδα σε παρατεταμένη ύφεση, ωθώντας στα 
όρια της φτώχειας ακόμη και τις μέχρι πρότινος 
υγιείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, το ΕΔΔΥΠΠΥ έχοντας ως σκοπό 
την καταπολέμηση της φτώχειας προχώρησε 
σε ένα σύνολο ενεργειών όπου τα άτομα που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται 
από αυτή θα μπορούν υπό τη σωστή καθοδήγηση 
να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν προκειμένου 
να ικανοποιήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες με 
αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Ειδικότερα το ΕΔΔΥΠΥΥ, μέσω των Έργων 
στοχεύει:

• στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση 
των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα 
των αστέγων και των ευρισκόμενων σε κατάσταση 
φτώχειας ατόμων στους εν λόγω Δήμους, μέσα 
από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 
πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από τις 
Κοινωνικές Δομές που θα λειτουργήσουν στο 
πλαίσιο των Έργων.

• στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική 
κρίση. 

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων_Κοινωνικές Δομές
Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους 
Αμαρουσίου και Γαλατσίου 
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Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των Έργων, προβλέπεται η λειτουργία έξι (6) κοινωνικών δομών, για το 
Δήμο Αμαρουσίου και πέντε (5) κοινωνικών δομών, για το Δήμο Γαλατσίου.

Γραφείο Διαμεσολάβησης
Παρέχει πληροφόρηση σε άστεγους, άπορους 
και άνεργους σχετικά με τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές των Δήμων 
ενώ παράλληλα διευκολύνει την επικοινωνία 
των ωφελουμένων με τους κρατικούς φορείς σε 
θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία 
τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ.).

Κοινωνικό παντοπωλείο
Διανέμει σε τακτική βάση σε άστεγους και 
άπορους:
• τρόφιμα
• είδη παντοπωλείου
• είδη ατομικής υγιεινής
• ρούχα, παπούτσια
• βιβλία, παιχνίδια

Κοινωνικό Φαρμακείο
Παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και 
παραφαρμακευτικά προϊόντα σε άστεγους και 
ανασφάλιστους άπορους & άνεργους.

Δομή Συσσιτίων
Εξασφαλίζει δωρεάν γεύματα όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας σε άστεγους και άπορους.

Δημοτικός Λαχανόκηπος
Δίνει ισομερή τεμάχια αρδευόμενου και 
περιφραγμένου αγροκτήματος σε άστεγους, 
άπορους & άνεργους προκειμένου να τα 
καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό τη σίτισή 
τους.

Τράπεζα Χρόνου
Παρέχει τη δυνατότητα σε άστεγους, άπορους, 
άνεργους αλλά και σε όλους τους πολίτες να 
συναλλάσσονται μεταξύ τους, σε συγκεκριμένη 
γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών 
και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας μονάδες 
εναλλακτικού συστήματος.

Μέσω της λειτουργίας των παραπάνω Δομών 
θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την 
ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των 
ωφελουμένων.

Επιπρόσθετα, για την παροχή των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών δημιουργήθηκαν 
συνολικά 45 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες 
καλύφθηκαν από άνεργους νέους έως 30 ετών. 

Τα οφέλη ήταν και παραμένουν πολλαπλά, 
τόσο για τους άμεσα όσο και για τους έμμεσα 
ωφελούμενους ενώ αναλύονται ως εξής:
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ΟΦΕΛΗ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους 
Αμαρουσίου (ΜIS 430957)
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Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους 
Γαλατσίου (ΜIS 430958)
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Τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας των 
υφιστάμενων δομών που λειτούργησαν σύμφωνα με το έργο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού”. Το συνολικό κόστος του έργου βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
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Κοινωνικές Δομές Δήμου Αμαρουσίου
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Κοινωνικές Δομές Δήμου Γαλατσίου
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Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας (2015) του 
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (ΔΑΥΕ) του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
υλοποιήθηκε μελέτη σχετικά με την Προαγωγή 
της Υγείας (ΠΥΕ) στους χώρους Εργασίας στους 
Δήμους-μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ, με σκοπό την 
αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης όσον 
αφορά την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΑΥΕ), 
αλλά και της πολιτικής, του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής δράσεων Προαγωγής της Υγείας (ΠΥΕ) 
στους χώρους εργασίας.

Επιμέρους στόχοι της μελέτης όσον αφορά τους 
εργαζόμενους στους Δήμους του ΕΔΔΥΠΠΥ 
αποτέλεσαν:
α. η συλλογή στοιχείων σχετικά με την υγεία των 
εργαζόμενων, τους κινδύνους για την υγεία και το 
είδος των παρεμβάσεων 
β. η αναγνώριση των εμποδίων που δυσχεραίνουν 
την ανάληψη πρωτοβουλιών ή δράσεων ΠΥΕ 
γ. η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΑΥΕ 
για τους εργαζόμενους 
δ. η υποστήριξη και ενίσχυση του ρόλου και της 
λειτουργίας των αρμόδιων προσώπων ή οργανικής 
μονάδας για τα θέματα ΑΥΕ 
ε. η ευαισθητοποίηση της Διοίκησης και των 
εμπλεκόμενων προσώπων για τα θέματα ΑΥΕ

στ. η ενδυνάμωση της συνεργασίας με το ΕΔΔΥΠΥΥ 
και συνδρομή σε κοινές δράσεις για την ΠΥΕ 
ζ. η μελλοντική ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού, 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ή άλλων δράσεων για 
την ΠΥΕ 

Με την πολύτιμη συνεργασία του ΕΔΔΥΠΠΥ, 
απεστάλησαν ενημερωτικές επιστολές προς 
όλους τους Δήμους-μέλη του Δικτύου (186) 
προκειμένου να συμπληρωθεί ένα εξειδικευμένο 
ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτέλεσε και το 
εργαλείο της μελέτης. Το ερωτηματολόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στο Self 
assessment Questionnaire based on Quality 
Criteria του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προαγωγής 
της Υγείας στους χώρους Εργασίας (ENWHP), 
προσαρμοσμένο/εμπλουτισμένο με επιπλέον 
ερωτήματα σχετικά με τον Οργανισμό. Οι 
πληροφορίες του ερωτηματολογίου ως προς την 
ΠΥΕ αφορούσαν θέματα σχετικά με πολιτική του 
Οργανισμού για την ΠΥΕ, το ανθρώπινο δυναμικό & 
την οργάνωση της εργασίας, το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή της ΠΥΕ στο χώρο εργασίας καθώς και 
τα αποτελέσματά της.

Τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα της 
μελέτης παρουσιάστηκαν στην 14η Συνάντηση 
Εργασίας του ΕΔΔΥΠΠΥ, (11 Νοεμβρίου 2016). 
Κατά την παρουσίαση της μελέτης είχαν 
συγκεντρωθεί 71 ερωτηματολόγια και αναλυθεί 
τα 69 ενώ μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί 
συνολικά 75 ερωτηματολόγια. Σε ότι αφορά τα 
χαρακτηριστικά των Δήμων που ανταποκρίθηκαν, 
ο μέσος πληθυσμός τους είναι 42.818 κάτοικοι, 
ενώ στην διαστρωμάτωση διαφάνηκε ότι 
οι περισσότεροι ανήκουν πληθυσμιακά στην 
κατηγορία 20.000-50.000 (44%). Μόνο 4% των 
Δήμων έχουν πληθυσμό άνω των 100.000 
κατοίκων (3 Δήμοι). Η πλειοψηφία των 
Δήμων που απάντησαν προέρχονται από τις 
διοικητικές περιφέρειες της Αν. Μακεδονίας 
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 
Μακεδονίας (23/69 συνολικά). Από το Ν. Αττικής 
ανταποκρίθηκαν 20 Δήμοι. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ. 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
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74%

26%
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19%

0%

87%

13%

0%

59%

41%

0%

83%

16%

1%

96%

1%

3%

Μικρή ήταν η συμμετοχή της Πελοποννήσου (4), 
της Κρήτης (1), της Ηπείρου (2), του Βορείου και 
Νοτίου Αιγαίου (2 και 3 αντίστοιχα).Η στατιστική 
επεξεργασία των συνολικών αποτελεσμάτων, 
όπως και η ανάλυση των επιμέρους παραγόντων 
και συσχετισμών βρίσκεται προς το παρόν σε 
εξέλιξη. Ενδεικτικά, αποτυπώνονται κάποια από 
τα ευρήματα της μελέτης όπως παρουσιάστηκαν 
στη Συνάντηση Εργασίας και αφορούν στοιχεία 
στο δείγμα του συνόλου των Δήμων-μελών του 
ΕΔΔΥΠΠΥ που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο:

Τεχνικός Ασφάλειας

Διαδικασίες που αποτρέπουν κινδύνους 
για την υγεία

Στήριξη της Διοίκησης σε πρόγραμμα/δράση 
για ΠΥΕ

Πρόσβαση σε υγειονομικές & κοινωνικές
υπηρεσίες - εγκαταστάσεις

Μέτρα ΠΥΕ για εργαζόμενους 55-64 ετών

Ύπαρξη συχνών προβλημάτων υγείας

Iατρός Εργασίας

Εκτίμηση κινδύνου

ΝΑΙ             ΟΧΙ            ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

81%

17%

2%

55%

42%

3%
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Τα καταγεγραμμένα υψηλά ποσοστά απασχόλησης 
Τεχνικού Ασφάλειας (96%) και Ιατρού Εργασίας 
(83%) καθώς και στήριξης της Διοίκησης (81%) 
στους Δήμους που ανταποκρίθηκαν στη μελέτη, 
δικαιολογούν σε ένα μεγάλο βαθμό τη θετική 
εικόνα όσον αφορά την υλοποίηση δράσεων για την 
ΠΥΕ και τις βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας.

Συγκεκριμένα ως προς την υλοποίηση δράσεων 
ΠΥΕ, το 75% των Δήμων που ανταποκρίθηκαν 
απάντησε θετικά, αλλά μόνο στο 45% έχουν 
λάβει υπόψη ειδικές ομάδες εργαζομένων (π.χ. 
γυναίκες, μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους, 
νέους και νεοπροσληφθέντες, εργαζόμενους στην 
εξυπηρέτηση κοινού, εργαζόμενους σε βάρδιες). 
Επίσης, σε ποσοστό 77% του συνόλου έχουν ληφθεί 
μέτρα για την ΠΥΕ σε ειδικότερους τομείς. Πιο 
συγκεκριμένα το 63,8% των ερωτηθέντων έχει 
αναλάβει δράσεις στον τομέα βελτίωσης των 
συνθηκών εργασίας, το 36,2% στον τομέα της 
ατομικής συμπεριφοράς (κάπνισμα, χρήση αλκοόλ 
και ουσιών) και το 21,7% στον τομέα της πρόληψης 
ψυχοκοινωνικών κινδύνων. 

Από τις απαντήσεις καταδεικνύεται ότι δεν έχουν 
ληφθεί πρωτοβουλίες για την προαγωγή της 
υγείας στους τομείς της υγιεινής διατροφής και 
της σωματικής άσκησης.

Σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
ΠΥΕ, την ανταπόκριση και την ικανοποίηση των 
εργαζόμενων από αυτές, εκτιμάται ότι μετά από 
παρεμβάσεις στους Δήμους έχουν συντελεστεί 
βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας σε ποσοστό 
69,6%. Παρόλα αυτά, το 63% του συνόλου των 
απαντήσεων υποδεικνύει ότι πρέπει να υπάρξουν 
στο μέλλον περισσότερες πρωτοβουλίες για τη 
διαχείριση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 
στους χώρους εργασίας και για την υιοθέτηση 
υγιεινού τρόπου ζωής. Τέλος, από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων διαφαίνεται ότι τα σημαντικότερα 
εμπόδια για την ανάπτυξη δράσεων ΠΥΕ στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι ελλιπείς οικονομικοί  
πόροι (82,6%), η έλλειψη ευαισθητοποίησης και 
νοοτροπίας πρόληψης  (62,3%), καθώς και η 
έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (55,1%) και η 
ελλιπής οργάνωση εργασίας (33,3%). 

Τα πρώτα αυτά συμπεράσματα, παρότι δεν 
μπορούν να γενικευτούν στο σύνολο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαιτίας συγκεκριμένων 
μεθοδολογικών περιορισμών και μικρής 
αντιπροσωπευτικότητας, εντούτοις μπορούν να 
αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τον σχεδιασμό 
περαιτέρω έρευνας, την προώθηση στοχευμένων 
πολιτικών, την ανάπτυξη εκπαίδευσης, υλικού, 
δράσεων ή/και προγραμμάτων κλπ. για τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και την προαγωγή της 
υγείας των εργαζομένων.
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Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone συμβάλλει 
στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ VODAFONE 

Η Vodafone προχώρησε σε στατιστική αξιολόγηση 
του Προγράμματος Τηλεϊατρικής προκειμένου 
να καταγράψει τα οφέλη που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του σε 100 απομακρυσμένες 
περιοχές της Ελλάδας. Την αξιολόγηση ανέλαβε 
το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 
Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία 
με ερευνητές του τμήματος Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τα αποτελέσματα της στατιστικής αξιολόγησης 
αποδεικνύουν ότι οι εξεταζόμενοι στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία θεωρούν ότι το Πρόγραμμα 
Τηλεϊατρικής: 
• Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής   
 τους (67,48%)
• Βοηθάει στη βελτίωση της υγείας τους από  
 αρκετά έως πάρα πολύ (89,37%)
• Πρέπει να λειτουργεί σε μόνιμη βάση στην  
 περιοχή τους (97,6%)

Σημαντική επίσης είναι η συμβολή του 
Προγράμματος στην ευαισθητοποίηση των 
εξεταζομένων σε ότι αφορά στη συχνότερη 
πραγματοποίηση εξετάσεων, καθώς μειώθηκε σε 
35,41% (από 62,61%) ο πληθυσμός που δεν έκανε 
ποτέ σπιρομέτρηση και από 40,73% σε 29,64% ο 
πληθυσμός που δεν έκανε ποτέ οξυμετρία. Για 
τους ίδιους τους Γενικούς/Αγροτικούς Ιατρούς τα 
σημαντικότερα οφέλη είναι η παροχή καλύτερης 
ποιότητας υπηρεσιών (90,24%) και η δυνατότητα 
λήψης δεύτερης γνώμης (63,41%). 

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone 
αξιοποιεί την τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας 
και συγκεκριμένα το δυναμικά εξελισσόμενο 
δίκτυο της Vodafone για την κάλυψη σύγχρονων 
αναγκών που αφορούν στον τομέα της υγείας. Το 
Πρόγραμμα στηρίζει και βελτιώνει την καθημερινή 
ζωή περισσότερων από 500.000 ανθρώπων στις 
100 απομακρυσμένες περιοχές όπου λειτουργεί, 
ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν 
οι κάτοικοι και καταργώντας τους γεωγραφικούς 
περιορισμούς στον τομέα της παροχής 
ειδικευμένων υπηρεσιών υγείας. 

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone τελεί 
υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το Πρόγραμμα 
υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών και συμμετέχουν επίσης το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής 
Υγείας και η εταιρεία Vidavo. To Πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Vodafone.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Το πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας, 
συνεχίζεται για 10η συνεχόμενη χρονιά, στους 
Δήμους-μέλη του Δικτύου και περιλαμβάνει 
ΔΩΡΕΑΝ υπερηχογράφημα πτέρνας από 
ειδικευμένο προσωπικό των Δήμων-μελών 
(π.χ.νοσηλευτή-τρια).  

Σκοπός του προγράμματος είναι να ανακαλύψουμε 
φαινομενικά υγιείς πολίτες άνω των 45 ετών, οι 
οποίοι πάσχουν από Οστεοπενία ή Οστεοπόρωση 
και πιθανά διατρέχουν κίνδυνο αυτόματων 
καταγμάτων. Βάσει της ιατρικής βιβλιογραφίας 
τα αυτόματα κατάγματα, οδηγούν ανθρώπους με 
Οστεοπόρωση σε θάνατο, μέσα σε διάστημα ενός 
έτους. Η σημασία του προγράμματος, είναι να 
ενημερωθούν οι δημότες και οι δημότισσες για 
την κατάσταση της υγείας τους και να σωθούν από 
αυτόματο κάταγμα και συνεπώς από ενδεχόμενο 
θάνατο. 

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα: Σε γυναίκες άνω 
των 45 ετών και ιδιαίτερα: 

• Γυναίκες που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση. 
• Γυναίκες μικρότερης ηλικίας, εφόσον έχουν κάνει  
 ολική υστερεκτομή. 
• Γυναίκες που κάνουν χρόνια χρήση κορτιζόνης. 
• Γυναίκες με προβλήματα θυρεοειδούς αδένα. 
• Γυναίκες με βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό  
 οστεοπόρωσης. 
• Ενήλικες που βρίσκονται σε χρόνια αγωγή  
 με κορτιζόνη ή έχουν οικογενειακό ιστορικό  
 Οστεοπόρωσης. 

Για το έτος 2016, 6290 δημότες ωφελήθηκαν από 
το πρόγραμμα ενώ συνολικά 85.290 δημότες έχουν 
ωφεληθεί μέχρι σήμερα.

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και το 
Τμήμα ΚΑΠΗ σε συνεργασία με το Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) 
πραγματοποίησαν Μετρήσεις Οστικής Πυκνότητας 
από τις 16 έως 23 Νοεμβρίου στα ΚΑΠΗ του Δήμου 
και στην Κοινωνική Υπηρεσία πραγματοποιήθηκαν 
μετρήσεις σε 154 άτομα της πόλης. 
Από τους προσερχόμενους οι 96 διαγνώστηκαν με 
οστεοπενία, οι 20 με οστεοπόρωση και 38 άτομα με 
φυσιολογική ένδειξη. 
 
Σύμφωνα με δήλωση του Εντεταγμένου Δημοτικού 
Σύμβουλου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Παντελιά, 
βασικός στόχος της πολιτικής Υγείας του Δήμου 
είναι το δικαίωμα της πρόσβασης όλων των 
πολιτών στην υγεία σύμφωνα με τις αρχές του 
Π.Ο.Υ.
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Δήμος Αγίου Δημητρίου  

Δήμος Αγράφων 

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 22 
Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 1 
Μαρτίου. Συνολικά εξετάσθηκαν 125 γυναίκες. 
Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 5 
γυναίκες διαγνώστηκαν με οστεοπόρωση και 50 με 
οστεοπενία. 
Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα. 
Ελένη Καντζέλη δήλωσε σχετικά: «Στο Δήμο Αγ. 
Δημητρίου στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις 
τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Γι’ αυτό και 
στρατηγική μας κατεύθυνση είναι να μην αφήνουμε 
καμία ευκαιρία συνέργειας με επίσημο φορέα 
πρόληψης της υγείας να πάει χαμένη. Η συνεργασία 
με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για 
την αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης θεωρώ 
προσωπικά ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές 
δράσεις που έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία 
χρόνια, μαζί με την πρόληψη του καρκίνου της 
μήτρας και του μαστού. Απευθυνόμαστε σε όλες 

Η δράση έλαβε χώρα στο Κέντρο Υγείας Δυτ. 
Φραγκίστας όπου για δύο ημέρες (23 & 24 
Αυγούστου) σε πρωινές και απογευματινές ώρες, 
65 γυναίκες προσήλθαν και εξετάστηκαν δωρεάν 
από τη Συντονίστρια του Προγράμματος στο Δήμο 
Αγράφων, κα Έλλη Γατή. Οι απαντήσεις μάλιστα 
των εξετάσεων δίνονταν άμεσα στις κυρίες που 
προσήλθαν. 

Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής 
δήλωσε σχετικά: «Η πρωτοβάθμια υγειονομική 
περίθαλψη στην περιοχή μας, πάσχει. Από πλευράς 
μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατό σε συνεργασία 
με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων, προκειμένου να μειώσουμε το αίσθημα 
ανασφάλειας των κατοίκων μας, να συμβάλλουμε 
στην εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων 
και να δώσουμε την ευκαιρία στους δημότες 
μας για πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιου 
υγειονομικού επιπέδου. Η συμμετοχή των δημοτών 
μας σε τέτοιες δράσεις, επιβάλλει τη συνέχιση 
αυτών. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να υλοποιεί 
δωρεάν δράσεις μέσω του Δικτύου Υγιών Πόλεων.» 

Η δράση, που ως σκοπό είχε να ανακαλύψουμε 
φαινομενικά υγιείς γυναίκες ή άνδρες άνω των 
45 ετών οι οποίοι πάσχουν από Οστεοπενία ή 

τις γυναίκες από 45 έως 60 ετών και είμαστε 
σίγουρες πως η δράση αυτή θα σταθεί η αφορμή 
για κάποιες συνδημότισσές μας να αντιμετωπίσουν 
την ασθένεια στο πρώιμό της στάδιο, αφού μπορεί 
να πάσχουν από οστεοπενία ή οστεοπόρωση χωρίς 
να το γνωρίζουν, προλαμβάνοντας έτσι τον κίνδυνο 
αυτόματων καταγμάτων».

Οστεοπόρωση και διατρέχουν κίνδυνο αυτόματων 
καταγμάτων, έδειξε ότι στο Δήμο Αγράφων από τις 
65 γυναίκες που εξετάστηκαν, οι 25 πάσχουν από 
οστεοπενία (πρώιμο στάδιο οστεοπόρωσης), οι 5 
διαγνώσθηκαν με οστεοπόρωση, ενώ οι 33 είναι 
υγιείς και μόλις 2 βρέθηκαν σε άριστο επίπεδο. Οι 
κυρίες που παρουσίασαν αρνητικά αποτελέσματα 
παραπέμφθηκαν σε γιατρό για περαιτέρω 
εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
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Δήμος Αγρινίου 

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια 
του Δήμου Αγρινίου και συνολικά εξετάστηκαν 
507 γυναίκες εκ των οποίων 122 εξετάστηκαν 
στο Αγρίνιο, στο χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου, 
ενώ οι 385 στις Τοπικές κοινότητες του Δήμου: 
Καινούργιου, Παντανάσσης, Καλυβίων, Δοκιμίου, 
Αγίου Κωνσταντίνου, Παπαδατών, Στράτου και 
Αγγελοκάστρου

Ο κ. Κων/νος Καλαντζής, αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
δήλωσε: «Η υλοποίηση του Προγράμματος 
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας σημείωσε επιτυχία 
με τις γυναίκες του Δήμου μας να ανταποκρίνονται 
ικανοποιητικά. Αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και 
μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα, αφού μέσω 
αυτού τους προσφέρθηκε μια σημαντική και 
συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στα πλαίσια του 
προληπτικού προγραμματισμού τους για την 
οστεοπόρωση. 

Η πρόληψη δεν είναι έργο μόνο των ειδικών αλλά 
αποτελεί υπόθεση όλων μας. Ο Δήμος Αγρινίου ως 
μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμώντας την εξαιρετική 
συμβολή του Δικτύου σε θέματα δημόσιας υγείας 
των πολιτών, προσπαθεί να υλοποιεί όσο το 
δυνατόν περισσότερα από τα προγράμματα του 
ΕΔΔΥΠΠΥ. Είναι χαρά μας που ως μέλη μπορούμε 
με τη συμμετοχή μας να συμβάλλουμε στη διάδοση 
της βασικής ιδέας του Δικτύου, για την προαγωγή 
και την πρόληψη της Δημόσιας Υγείας.
 
Θέλω να επισημάνω την άριστη συνεργασία που 
είχαμε με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας και να εκφράσω 
τις ευχαριστίες μου στα στελέχη του για το 
δημιουργικό του έργο. 

Στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης 
τέτοιες δράσεις ανακουφίζουν τους συμπολίτες 
μας για αυτό είναι σημαντικό και ελπιδοφόρο να 
συμβάλλουμε όλοι για τη διατήρηση της υγείας και 
της ποιότητας ζωής».
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Δήμος Αλεξανδρούπολης

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 29/1 
στο Δημοτικό θέατρο Αλεξανδρούπολης και 
ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου στο 
Ιατρείο Πέπλου. Ενδιάμεσα έγιναν μετρήσεις 
στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών, στο Β΄ ΚΑΠΗ 
Αλεξανδρούπολης και στο Δημοτικό κατάστημα 
Άνθειας.

Συνολικά εξετάσθηκαν περισσότερες από 470 
γυναίκες. Από τις μετρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν 45 γυναίκες διαγνώστηκαν με 
οστεοπόρωση και 156 με οστεοπενία. Παρών ήταν 
ο ορθοπεδικός γιατρός κ. Ταρτανής, ο οποίος έδινε 
τις κατάλληλες οδηγίες ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της εξέτασης.

Το πρόγραμμα επαναλήφθηκε την Πέμπτη 21/7 και 
ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 28/7. Μετρήσεις έγιναν 
στις περιοχές Δορίσκου, Μοναστηρακίου, Νίψας, 
Δωρικού, Φερών, Αβαντα, Μαϊστρου, Συκοράχης, 
Μάκρης και Αλεξανδρούπολης. Συνολικά 
εξετάσθηκαν 320 άτομα. Από τις μετρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν 54 γυναίκες διαγνώστηκαν με 
οστεοπόρωση και 115 με οστεοπενία. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Αλεξανδρούπολης, 
ειδικός γραμματέας αποκεντρωμένων και 
παραμεθόριων περιοχών του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. 
Παναγιώτης Ζητάκης ευχαρίστησε το προσωπικό 
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων για την άψογη συνεργασία καθώς επίσης 
και τον Πρόεδρο του Πολυκοινωνικού του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης που συνέβαλε με το 
ειδικευμένο προσωπικό στην πραγματοποίηση του 
προγράμματος.



59

Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν 
ραντεβού σε τρία διαφορετικά σημεία του Δήμου: 

Τρίτη 19/1 και Τετάρτη 20/1/2016 στο ΚΑΠΗ Αγίου 
Νεκταρίου, Πέμπτη 21/1 και Παρασκευή 22/1/2016 
στο ΚΑΠΗ Μενεμένης και Δευτέρα 25/1 έως και 
Τετάρτη 27/1/2016 στο Δημοτικό Πολυϊατρείο 
Αμπελοκήπων. Η ανταπόκριση των κατοίκων 
ήταν πολύ θετική. Στη διάρκεια των μετρήσεων, 
προσήλθαν 250 γυναίκες. Σε 85 γυναίκες 
εντοπίστηκε οστεοπενία ενώ σε 24 γυναίκες οι 
μετρήσεις υπέδειξαν οστεοπόρωση και οι γυναίκες 
παραπέμφθηκαν στο θεράποντα ιατρό τους.

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης δεσμεύεται 
να συνεχίσει τις προσπάθειες του για 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών του 
με ανάλογες δράσεις.
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Δήμος Βόλου

Καθολική ήταν η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
μέτρησης Οστικής Πυκνότητας που 
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Βόλου και 
ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016. 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το νεοσύστατο 
Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) 
του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με το Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). 
Συνολικά, στο διάστημα από 28/9 έως και 6/10, 
εξετάστηκαν 530 δημότες. Συγκεκριμένα, όσον 
αφορά στις γυναίκες, 128 είχαν φυσιολογικά 
ευρήματα, 270 είχαν ενδείξεις οστεοπενίας και 
83 είχαν ενδείξεις οστεοπόρωσης. Σε ότι αφορά 
στους άνδρες, φυσιολογικά αποτελέσματα είχαν 15 
άτομα, ενώ 17 άτομα είχαν ενδείξεις οστεοπενίας 
και 17 ενεδείξεις οστεοπόρωσης. Ευχαριστούμε 
θερμά, το γιατρό κ. Κουτσούκο Ιωάννη που 
συμμετείχε εθελοντικά και παρείχε πολύτιμες 
συμβουλές για την ανάγκη ή όχι περαιτέρω 
εξετάσεων στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.
O Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας 

κ. Αν. Μπατζιάκας δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστούμε, 
το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) του οποίου ο Δήμος μας είναι μέλος, 
για την πολύτιμη συνεργασία και την παροχή του 
σχετικού εξοπλισμού. Το πρόγραμμα μέτρησης 
Οστικής Πυκνότητας αποτελεί μια σημαντική 
δράση πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και τονίζεται 
ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να κατανοήσουν ότι η 
πρόληψη είναι υπέρτερη της θεραπείας. Ο Δήμος 
μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της προληπτικής 
ιατρικής, βρίσκεται πάντα αρωγός σε ανάλογες 
πρωτοβουλίες. Το Κέντρο Πρόληψης για την 
Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου Βόλου πρόκειται 
να λειτουργήσει στην Τοπάλη 14 (Δίαυλος). 
Η πρόληψη αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 
στον δήμο μας και διαμέσου της νέας δομής 
ευελπιστούμε να πείσουμε όλους τους δημότες 
μας να προβούν σε προληπτικές εξετάσεις στους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας με κύριο 
μέλημα την προάσπιση της υγείας και παράλληλα 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους».
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Δήμος Γαλατσίου

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν την Τρίτη 11/10 και 
ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 18/10. 

Συνολικά εξετάσθηκαν 153 άτομα, εκ των οποίων 
50 είχαν ευρήματα οστεοπενίας και 9 ευρήματα 
οστεοπόρωσης στους οποίους δόθηκαν οι 
απαραίτητες οδηγίες από τους εθελοντές ιατρούς.

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου κ. Γ. Μαρκόπουλος 
σημείωσε σχετικά: «Οι εξετάσεις πρόληψης 
είναι πολύ σημαντικές για την έγκαιρη διάγνωση 
σοβαρών ασθενειών, που υποβαθμίζουν την 
ποιότητα ζωής του πληθυσμού. Η μέτρηση της 
οστικής πυκνότητας, συμβάλλει σημαντικά 
στην έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης - 
οστεοπενίας. 
Το ΚΕΠ Υγείας Γαλατσίου, με τις δράσεις του, 
προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό 
ώστε να προβαίνει σε προληπτικούς ελέγχους της 
υγείας του. Ευχαριστούμε το ΕΔΔΥΠΠΥ για την 
παροχή του διαγνωστικού μηχανήματος. Θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε θερμά τους εθελοντές Ιατρούς 
(Ορθοπεδικούς), κυρίους Αγγελόπουλο Αθανάσιο, 
Ιντζιρτζή Παναγιώτη και Κακλαμάνη Δημήτριο, 
που συμμετείχαν στη δράση μας, εκτιμώντας τα 
αποτελέσματα της μέτρησης και συμβουλεύοντας 
σχετικά τους κατοίκους της πόλης μας». 
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Δήμος Δεσκάτης

Από τη Δευτέρα 8/2/2016 έως και την Τετάρτη 
17/2/2016 πραγματοποιήθηκε από το Δήμο 
Δεσκάτης στα Δημοτικά Κατάστηματα της 
Δεσκάτης και του Καρπερού, σε συνεργασία με το 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το 
Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ μέτρησης οστικής πυκνότητας 
με υπερηχογράφημα πτέρνας.  

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περισσότερες από 
500 γυναίκες από όλες τις Κοινότητες του Δήμου. 
Τη διαδικασία μέτρησης της οστικής πυκνότητας 
συνεπικούρησαν και επέβλεψαν ως ιατροί, 
στη Δ.Ε. Δεσκάτης η διευθύντρια του Κέντρου 
Υγείας Δεσκάτης, η γιατρός κ. Θωμά-Γκανταϊφη 
Ελευθερία, και στη Δ.Ε. Χασίων, η αγροτική ιατρός, 
κ. Στεφάνου Θεανώ. 

Σύμφωνα με μια γενική εκτίμηση της κ. Θωμά-
Γκανταϊφη Ελευθερίας, με βάση τις μετρήσεις, 
στην περιοχή μας δεν παρατηρείται ιδιαίτερο 
πρόβλημα οστεοπόρωσης αλλά ένα μικρό ποσοστό 
οστεοπενίας, κυρίως στις μικρότερες ηλικίες, και 
πολύ μικρότερο ποσοστό οστεοπόρωσης.  

Επίσης, το Κέντρο Υγείας Δεσκάτης διέθεσε τρεις 
νοσηλεύτριες, οι οποίες εκπαιδεύτηκαν στη χρήση 
του μηχανήματος μέτρησης και συνέβαλλαν στην 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Σημαντική ήταν και η συμβολή της Προέδρου του 
Συλλόγου Γυναικών Δεσκάτης, κ. Κοτίτσα Αρετής, 
στη ροή προσέλευσης των γυναικών και στη 
γενικότερη ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Το πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητας, 
σύμφωνα και με τις εντυπώσεις όσων συμμετείχαν, 
όπως και άλλες τέτοιου είδους δράσεις και 
πρωτοβουλίες από το ΕΔΔΥΠΠΥ αποδεικνύονται 
ιδιαίτερης σημασίας στον τομέα της πρόληψης 
και της προαγωγής της υγείας, πολύ περισσότερο 
για περιοχές ορεινές και απομακρυσμένες από 
τα αστικά κέντρα και τις μονάδες υγείας, όπως ο 
Δήμος Δεσκάτης.  

Ο Δήμαρχος, κ. Καραστέργιος Δημήτριος, 
ευχαριστεί θερμά τις ιατρούς, κ. Θωμά-
Γκανταϊφη Ελευθερία και κ. Στεφάνου Θεανώ, 
τις νοσηλεύτριες, κ. Σπανού Ελένη και κ. Χύτα 
Κατερίνα, την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας 
Δεσκάτης και νοσηλεύτρια του Κ.Υ. Δεσκάτης, κ. 
Σταμούλη Βασιλική και την Πρόεδρο του Συλλόγου 
Γυναικών Δεσκάτης, κ. Κοτίτσα Αρετή, καθώς και 
όλους όσους συνέβαλαν με τη συμμετοχή και την 
αρωγή τους στην ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Επίσης, ο κ. Καραστέργιος δήλωσε ότι: «Η εμπειρία 
της δράσης αυτής, επιβεβαιώνει τη σημαντική 
συμβολή του ΕΔΔΥΠΠΥ στην πρόληψη και την 
προαγωγή της υγείας, δικαιώνει την απόφαση 
της συμμετοχής του Δήμου μας ως μέλος στο 
ΕΔΔΥΠΠΥ και ενισχύει την πρόθεση και την 
απόφασή μας για ενεργή και δυναμική συμμετοχή 
του Δήμου και στα άλλα προγράμματα του 
Δικτύου». 
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Δήμος Ελευσίνας

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν την Τρίτη 15 Μαρτίου 
και ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 24 Μαρτίου και 
πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας από τις 
νοσηλεύτριες του προγράμματος Βοήθεια στο 
Σπίτι. Συνολικά εξετάσθηκαν 190 άτομα και 
παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες σε όσα 
από αυτά διαγνώστηκαν με προβλήματα. 

Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
κ. Δέσποινα  Οικονόμου δήλωσε : 

«Ο Δήμος Ελευσίνας μέσω της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς να βοηθήσει τους δημότες 
του παρέχοντας σε συνεργασία με το Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων δωρεάν προγράμματα προληπτικής 
ιατρικής όπως μαστογραφίες, σεμινάρια Πρώτων 
Βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης, 
ενημερωτικές ομιλίες κ.α. Στόχος μας είναι να 
αντιληφθούν όλοι οι δημότες ότι η πρόληψη σώζει 
ζωές. Άλλωστε ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να 
φροντίζει για την καλή υγεία των δημοτών του». 
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Δήμος Ερμιονίδας

Δήμος Θερμαϊκού

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν στις 17 Μαΐου και 
ολοκληρώθηκαν στις 23 Μαΐου. Οι εξετάσεις 
πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου 
και συνολικά εξετάστηκαν 250 γυναίκες. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Σφυρής δήλωσε: 
«Η υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρησης 
Οστικής Πυκνότητας σημείωσε επιτυχία με τις 
γυναίκες του Δήμου μας να ανταποκρίνονται 
ικανοποιητικά. Αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και 
μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα, αφού μέσω 
αυτού τους προσφέρθηκε μια σημαντική και 
συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στο πλαίσιο του 
προληπτικού προγραμματισμού τους για την 
οστεοπόρωση. Η πρόληψη δεν είναι έργο μόνο των 
ειδικών αλλά αποτελεί υπόθεση όλων μας. 
 
Ο Δήμος Ερμιονίδας  ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, 
εκτιμώντας την εξαιρετική συμβολή του Δικτύου 

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 19 έως 
τις 27 Απριλίου, στις τρεις Δημοτικές Ενότητες 
Θερμαϊκού, Μηχανιώνα και Επανομής και συνολικά 
εξετάστηκαν 211 γυναίκες, στους χώρους των 
ΚΑΠΗ.  

Ο κ. Θεόδωρος Τζέκος, αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
δήλωσε: «Η υλοποίηση του Προγράμματος 
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία με τις γυναίκες του Δήμου μας να 
ανταποκρίνονται ικανοποιητικά. Αγκάλιασαν με 
ενθουσιασμό το πρόγραμμα, αφού μέσω αυτού 
τους προσφέρθηκε μια σημαντική και συγχρόνως 
ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στα πλαίσια του προληπτικού 
προγραμματισμού τους για την οστεοπόρωση. 
Ο Δήμος Θερμαϊκού ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, 
προσπαθεί να υλοποιεί όσον το δυνατόν 
περισσότερα προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ τα οποία 
συμβάλουν στη διατήρηση της υγείας και της 
ποιότητας ζωής».

σε θέματα δημόσιας υγείας των πολιτών, 
προσπαθεί να υλοποιεί όσον το δυνατόν 
περισσότερα από τα προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ. 
Είναι χαρά μας που ως μέλη μπορούμε με την 
συμμετοχή μας να συμβάλουμε στη διάδοση της 
βασικής ιδέας του Δικτύου, για την προαγωγή 
και την πρόληψη της Δημόσιας Υγείας. Θέλω να 
επισημάνω την άριστη συνεργασία που είχαμε με το 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και να 
εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα στελέχη του για 
το δημιουργικό του έργο. Στη σημερινή εποχή της 
οικονομικής κρίσης τέτοιες δράσεις ανακουφίζουν 
τους συμπολίτες μας γι’ αυτό είναι σημαντικό και 
ελπιδοφόρο να συμβάλουμε όλοι για τη διατήρηση 
της υγείας και της ποιότητας ζωής, καθώς η 
τρίτη ηλικία ανήκει στις ευάλωτες ομάδες που 
επλήγησαν περισσότερο».
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Δήμος Ιλίου

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 3 Μαρτίου και 
ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 10 Μαρτίου.  

Συνολικά εξετάσθηκαν 354 άτομα και παράλληλα 
δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες σε όσα από αυτά 
διαγνώστηκαν με προβλήματα.

Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος δήλωσε: 
«Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της 
πρόληψης, γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. Μέσω 
της Κοινωνικής μας Υπηρεσίας πραγματοποιούνται 
πολλά δωρεάν προγράμματα προληπτικής ιατρικής 
και έγκαιρης διάγνωσης, όπως, σπιρομέτρηση, 
μέτρηση σακχάρεως, καρδιολογικός έλεγχος, τεστ 
ΠΑΠ, μαστογραφία κ.ά.  

Είναι πολύ σημαντικό να αφιερώνουμε λίγα λεπτά 
από το χρόνο μας για να εξεταστούμε, προκειμένου 
να διασφαλίσουμε την υγεία μας». 

Από 27/5/2016 μέχρι 3/6/2016 πραγματοποιήθηκε 
έλεγχος οστικής πυκνότητας σε κατοίκους (άνδρες 
και γυναίκες), του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των 
όμορων Τοπικών Κοινοτήτων. Η προσέλευση 
του κόσμου ήταν αθρόα με υπερίσχυση των 
μεγαλύτερης ηλικίας γυναικών. 

Εξετάσθηκαν συνολικά 355 δημότες του Δήμου Κ. 
Νευροκοπίου (42 άνδρες - 313 γυναίκες). Βρέθηκαν 
φυσιολογικές τιμές σε 165 άτομα, ενώ 124 άτομα 
διαγνώστηκαν με τιμές οστεοπενίας και 66 άτομα 
με τιμές οστεοπόρωσης.
Στις περιπτώσεις παθολογικών τιμών συστήθηκε 
παραπομπή σε ενδοκρινολόγο ή ορθοπεδικό για 
περαιτέρω χειρισμούς. 

Οι κάτοικοι, η δημοτική αρχή του Δήμου 
Κ. Νευροκοπίου και η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 
Κ. Νευροκοπίου κ. Χαλυβίδου Σοφία, ευχαριστούν 
θερμά το ΕΔΔΥΠΠΥ γι’ αυτήν την προσφορά 
και συνεργασία και ευελπιστούν σε επανάληψη 
παρόμοιων δράσεων.
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Δήμος Καλλιθέας

Τον Οκτώβριο στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας 
Καλλιθέας συνολικά εξετάστηκαν 151 γυναίκες 
από τις οποίες οι 44 είχαν ενδείξεις οστεοπενίας 
και 25 οστεοπόρωσης. Παρών ήταν εθελοντικά ο 
ιατρός κ. Δαμουλιάνος του Δημοτικού Κέντρου 
Υγείας και έδωσε περαιτέρω οδηγίες όπου 
χρειάστηκε. Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα 4 
ΚΑΠΗ του Δήμου και το Δημοτικό Κέντρο Υγείας.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόεδρος 
της Δημοτικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας κ. Άννα 
Γιαννακού-Πάσχου σημείωσε: «Ο Δήμος μας, 
πολυπολιτισμικός και πυκνοδομημένος με πολλά 
κοινωνικά προβλήματα, επενδύει τα μέγιστα στην 
πρόληψη και όχι την θεραπεία των νοσημάτων που 

δεν έχει πάντα το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, 
που είναι η ίαση. Η οστεοπόρωση, είναι ένα 
πρόβλημα σοβαρό για την Γ΄ ηλικία και όχι μόνο, 
γι’ αυτό έχουμε εφαρμόσει πρωτοποριακό και 
απόλυτα επιτυχημένο πρόγραμμα, θεραπευτικής 
γυμναστικής στα ΚΑΠΗ του Δήμου μας, που 
συντελεί τα μέγιστα στην πρόληψη της 
οστεοπόρωσης. Ευχαριστούμε από καρδιάς, το 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων που 
με την κοινή δράση, μας έδωσε την ευκαιρία να 
ελέγχουμε και να ενημερώσουμε τους δημότες 
μας. Η συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, για την 
πρόληψη των νοσημάτων συντελεί τα μέγιστα στην 
διατήρηση και προαγωγή της υγείας των
δημοτών».
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Δήμος Κορυδαλλού

Δήμος Μεταμόρφωσης

Η μέτρηση οστικής πυκνότητας που 
πραγματοποιήθηκε από τις 3 μέχρι και τις 9 
Νοεμβρίου μετά από προκαθορισμένα ραντεβού 
στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων και του 
Δημαρχείου, έδωσε την δυνατότητα να ελεγχθούν 
με υπερηχογράφημα πτέρνας, από το ειδικά 
εκπαιδευμένο Νοσηλευτικό προσωπικό του 
Δήμου Κορυδαλλού, συνολικά 100 γυναίκες, μέσης 
και τρίτης ηλικίας, από τις οποίες στο στάδιο 
της οστεοπενίας βρέθηκαν 31, ενώ σ’ αυτό της 
οστεοπόρωσης 13.  

Σε όλες τις εξεταζόμενες, έγινε ενημέρωση 
και δόθηκαν εξατομικευμένες συμβουλές για 
τροποποίηση εκείνων των συμπεριφορών που 
σχετίζονται με τους κύριους παράγοντες πρόληψης 
της ασθένειας, όπως η άσκηση, η λήψη ασβεστίου 
και βιταμινής D, η διακοπή του καπνίσματος και η 
μείωση λήψης αλκοόλ. 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης 
Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Λαμπρινή Μάνου κι 
ο Αντιπρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και δημοτικός 
σύμβουλος κ. Γιώργος Μακρυνός, σε κοινή δήλωσή 
τους, αφού αναφέρθηκαν στην παραγωγική 
συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, τόνισαν την 
προτεραιότητα που δίνει η Δημοτική Αρχή σε 

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη 8/6 και 
ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 16/6. Το Πρόγραμμα 
αφορούσε σε όλους τους ενήλικες άνω των 45 
ετών που βρίσκονται σε χρόνια αγωγή με κορτιζόνη 
ή έχουν οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης. 
Συνολικά εξετάσθηκαν 116 γυναίκες. Από τις 
μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 16 γυναίκες 
διαγνώστηκαν με οστεοπόρωση και 32 με 
οστεοπενία. 

στοχευμένες δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης κι 
ευαισθητοποίησης για τα σημαντικότερα χρόνια 
νοσήματα, με στόχο την προαγωγή της υγείας των 
δημοτών, διαβεβαιώνοντας παράλληλα, για την 
επανάληψη του προγράμματος. 

Όπου οι τιμές ήταν ενδεικτικές ύπαρξης 
προβλήματος, υπήρξε σύσταση για επίσκεψη σε 
ορθοπεδικό. 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Φ. Παπαδόπουλος 
δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά το ΕΔΔΥΠΠΥ και 
ευελπιστούμε και σε μια μελλοντική συνεργασία».
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Δήμος Μονεμβασίας

Δήμος Ορεστιάδας

Το Πρόγραμμα, διήρκεσε 8 ημέρες (15-22/9/2016) 
και εξετάστηκαν 234 γυναίκες με υπερηχογράφημα 
πτέρνας. Οι μετρήσεις έγιναν στο Νοσοκομείο 
Μολάων, στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης, στα 
Περιφερειακά Ιατρεία Κάμπου Βοιών, Συκιάς, 
Ρειχέας, Μονεμβασίας και Ασωπού και στο 
Δημοτικό Κατάστημα Παπαδιανίκων. Οι γυναίκες 
που εξετάστηκαν (112 με φυσιολογικό αποτέλεσμα, 
90 με οστεοπενία και 32 με οστεοπόρωση) 
παραπέμφθηκαν για εκτίμηση του αποτελέσματος 
στον θεράποντα ιατρό τους.  

Ο Δήμαρχος κ. Ηρακλής Τριχείλης εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς το Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) για την πολύτιμη συνεργασία και την 
παροχή του σχετικού εξοπλισμού, επισημαίνοντας 
ότι οι γυναίκες του Δήμου είχαν την ευκαιρία να 
εξεταστούν δωρεάν για την πρόληψη μιας αρχικά 
σιωπηλής νόσου, με σκοπό την έγκαιρη και σωστή 
αντιμετώπιση.

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 16 Ιουλίου 
και ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 20 Ιουλίου. 
Συνολικά εξετάσθηκαν 443 ενήλικες. Από το 
σύνολο των εξετασθέντων οι 170 διαγνώστηκαν με 
οστεοπενία και οι 73 με οστεοπόρωση. 
Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα ΚΑΠΗ Δικαίου, 
Κυπρίνου, Βύσσας και Ορεστιάδας.
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Οι μετρήσεις ξεκίνησαν την Τρίτη 21 Ιουνίου και 
ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 30 Ιουνίου. 

Συνολικά εξετάσθηκαν 309 ενήλικες. Από το 
σύνολο των εξετασθέντων οι 156 διαγνώστηκαν με 
οστεοπενία και οι 57 με οστεοπόρωση. 
Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις Δημοτικές 
Ενότητες Αιγινίου, Κολινδρού, Μεθώνης και 
Πύδνας.

Δήμος Πύδνας-Κολινδρού

Συνολικά, στο διάστημα 1-6/9, εξετάστηκαν 
220 γυναίκες. Υγιείς βρέθηκαν 95, με ένδειξη 
οστεοπενίας βρέθηκαν 79, με ένδειξη 
οστεοπόρωσης βρέθηκαν 46.
Ο εξοπλισμός για τη διενέργεια της εξέτασης 
διατέθηκε από το ΕΔΔΥΠΠΥ και οι εξετάσεις 
διενεργήθηκαν από τη Νοσηλεύτρια της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Βασιλική 
Αντωνούδη, που εκπαιδεύτηκε, για τον σκοπό αυτό, 
μέσω του Δικτύου. 

Με βάση τις ενδείξεις της μέτρησης, εξεταζόμενες 
που εμφάνισαν αποτελέσματα οστεοπενίας ή/και 
οστεοπόρωσης, παραπέμφθηκαν αρμοδίως στους 
θεράποντες ιατρούς τους για περαιτέρω έλεγχο. 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικής 
Μέριμνας και Παιδείας του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης, κ. Απόστολος Ρουσσουνέλος, 
χαρακτήρισε το πρόγραμμα μέτρησης οστικής 
πυκνότητας, ως μια πολύ σημαντική δράση 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τονίζοντας ότι πρέπει 
όλοι οι πολίτες να κατανοήσουμε ότι η πρόληψη 
είναι υπέρτερη της θεραπείας. Ο κ. Ρουσσουνέλος 
εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής 
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) για την πολύτιμη συνεργασία 
του και την παροχή του σχετικού εξοπλισμού, 
επισημαίνοντας ότι είναι το δεύτερο πρόγραμμα 

που ο Δήμος υλοποιεί μέσω του Δικτύου, του 
οποίου είναι μέλος. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός 
Σύμβουλος έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι 
σημαντικός αριθμός γυναικών του νησιού είχαν 
την ευκαιρία να εξεταστούν δωρεάν, τονίζοντας 
ότι ο Δήμος, αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
προληπτικής ιατρικής, βρίσκεται πάντα αρωγός 
σε ανάλογες πρωτοβουλίες. «Μετά το περσινό 
πρόγραμμα σπιρομέτρησης και το πρόγραμμα 
μέτρησης οστικής πυκνότητας, που μόλις 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τη συνεργασία του 
ΕΔΔΥΠΠΥ, βρισκόμαστε σε αναζήτηση και άλλων 
προγραμμάτων πρόληψης και διαβεβαιώνουμε 
τους συμπολίτες μας ότι θα εκμεταλλευτούμε 
κάθε δυνατή ευκαιρία προς όφελος όλων μας».  

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης
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Δήμος Φαρκαδόνας

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 5/5 και 
ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 13/5 και 
πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό κατάστημα 
Οιχαλίας, στο Περιφερειακό Ιατρείο Ταξιαρχών και 
στο ΚΕΠ Φαρκαδόνας. 

Προσωπικό του Δήμου Φαρκαδόνας, νοσηλεύτριες 
από το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς 
και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων 
Φαρκαδόνας και Οιχαλίας Αθανασία Χαλβατζά 
και Φωτεινή Γκαγκαμάνου αντιστοίχως καθώς 
και η Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Εύη Καϊνανά 
(επιστήμονες κλάδου υγείας) εκπαιδεύτηκαν από 
την υπεύθυνη του ΕΔΔΥΠΠΥ.  

Συνολικά εξετάσθηκαν 185 ενήλικες. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, ορισμένοι 
από αυτούς, παραπέμφθηκαν για τις απαραίτητες 
οδηγίες-συμβουλές στην ιατρό του Κέντρου Υγείας 
Φαρκαδόνας κ. Γ. Ευθυμιάδη.

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας κ. Αθ. Μεριβάκης 
δήλωσε: «Ο Δήμος Φαρκαδόνας, μέλος του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής 
Υγείας και με τη συνδρομή του πραγματοποίησε τη 
συγκεκριμένη δράση στα πλαίσια της κοινωνικής 
πολιτικής που αναπτύσσει, καθώς και της 
βαρύτητας που δίδει σε προγράμματα προληπτικής 
ιατρικής και διαρκούς ενημέρωσης των δημοτών».

Δήλωση Αντιδημάρχου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας 
κ. Κων/νου Κοσμά: «Πρόκειται για μια ακόμη 
σημαντική ιατρική δράση που προτάσσει την 
πρόληψη, την ενημέρωση και την συμμετοχή 
των δημοτών σε θέματα υγείας ως σύγχρονο 
τρόπο ζωής, αν λάβουμε υπόψη και τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία».
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Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το νοσηλευτικό 
προσωπικό του Κέντρου Υγείας για το νεοσύστατο 
Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) του 
Δήμου Φαρσάλων από τις 9 έως τις 16 Δεκεμβρίου 
2016. Συνολικά, στο διάστημα αυτό εξετάστηκαν 98 
δημότες, από τους οποίους οι 24 είχαν ενδείξεις 
οστεοπενίας και οι 8 ενδείξεις οστεοπόρωσης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κυριακή 
Παναγιωτοπούλου, Πολιτική Εκπρόσωπος 
του Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ δήλωσε σχετικά: 
«Ευχαριστούμε, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) του οποίου ο Δήμος 
μας είναι μέλος για την πολύτιμη συνεργασία 
και την παροχή του σχετικού εξοπλισμού. 
Επίσης ευχαριστούμε την Διεύθυνση και το 
νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας για 
την υλοποίηση του Προγράμματος. Το πρόγραμμα 
μέτρησης Οστικής Πυκνότητας αποτελεί μια 
σημαντική δράση πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και 
τονίζεται ότι η οστεοπόρωση από την πλευρά της 
συμπτωματολογίας, είναι συνήθως αθόρυβη, ιδίως 
στα αρχικά στάδιά της.

Δήμος Φαρσάλων

Αυτό έχει σα συνέπεια την καθυστερημένη 
διάγνωση. Υπό αυτή την προϋπόθεση πρέπει 
να αντιμετωπίζεται έγκαιρα πριν εκδηλώσει 
συμπτώματα, για τον λόγο αυτό η πρόληψή της 
είναι πολύ σημαντική.
Ο Δήμος μας, αναγνωρίζοντας την σημασία της 
προληπτικής ιατρικής, βρίσκεται πάντα αρωγός 
σε ανάλογες πρωτοβουλίες. Το Κέντρο Πρόληψης 
για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου Φαρσάλων 
πρόκειται να λειτουργήσει στο υπάρχον ΚΕΠ 
του Δήμου μας. Ο ρόλος των ΚΕΠ Υγείας είναι 
να διασυνδέει τις υπηρεσίες υγείας του δήμου 
αλλά και όλων των φορέων που ασχολούνται με 
προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας. 

Κύριος στόχος μας είναι να παρακινήσουμε όλους 
τους δημότες μας να προβούν σε προληπτικές 
εξετάσεις, με σκοπό την προάσπιση της υγείας 
και παράλληλα την βελτίωση της ποιότητας ζωής 
τους. 
Και λόγω των ημερών να ευχηθώ Χρόνια Πολλά με 
υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο».
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Δήμος ΜονεμβασίαςΑπό το σύνολο των 6290 μετρήσεων έχουμε 
στατιστικά στοιχεία για τις 4093

Διαδικασία συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα

47%
16%

37%

Όσοι δήμοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πρέπει να αποστείλουν την ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας είτε να αποστείλουν την αίτηση με email: info@eddyppy.gr, 
efinitsi@eddyppy.gr, ή φαξ 210 6105641. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
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Å ËËÇÍÉÊ Ï ÄÉÁÄÇÌ Ï ÔÉÊ Ï 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ Ca ΜΑΣΤΟΥ

A. Πρόγραμμα Ψηφιακών Μαστογραφιών

3.500 δωρεάν μαστογραφίες σε 49 Δήμους 

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συνήθης στις 
γυναίκες σ’ όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη ευθύνεται 
για την απώλεια της ζωής περισσότερων 
γυναικών από οποιοδήποτε άλλο είδος καρκίνου. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που έχει 
πιστοποιήσει το Διαδημοτικό Δίκτυο ως το Εθνικό 
Συντονιστικό όργανο των ΟΤΑ στην προαγωγή της 
υγείας, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 
το 1/3 των περιπτώσεων καρκίνου μαστού 
μπορούν να αποφευχθούν μέσα από προγράμματα 
πρωτογενούς πρόληψης. Αν σκεφτούμε ότι ΜΙΑ 
στις δέκα γυναίκες παρουσιάζει Ca μαστού, τότε θα 
καταλάβουμε ότι η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου 
του Μαστού σώζει πραγματικά ζωές και πολλές 
φορές ισοδυναμεί με πλήρη θεραπεία. 

Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση δεν είναι εφικτή 
για όλους λόγω της οικονομικής κρίσης και 
της ανεργίας που μαστίζουν την κοινωνία μας. 
Οι άποροι και ανασφάλιστοι συμπολίτες μας 
εξαναγκάζονται να παραμελούν την υγεία τους 
με επιπτώσεις πολλές φορές μη αναστρέψιμες. 
Είναι πλέον αποδεδειγμένο, ότι οι θάνατοι από 
τον καρκίνο του μαστού μειώνονται κατά 35% 
σε γυναίκες 50-69 χρονών που συμμετέχουν σε 
προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΔΔΥΠΠΥ δημιούργησε το 
Πρόγραμμα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού 
για τις ευπαθείς ομάδες γυναικών, ώστε μέσω των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων μελών μας, 
να προσέρχονται για δωρεάν έλεγχο και δωρεάν 
επανέλεγχο, όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. 
Από τον Οκτώβριο 2012 σε συνεργασία με το 
Σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου 
«Αγ. Ανάργυροι», το Κέντρο Μαστού, το Ιατρείο 
Κοινωνικής Αποστολής και όλους τους δήμους 
μέλη του Δικτύου, προσπαθήσαμε να προσφέρουμε 
σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες γυναικών 
ισότιμα τη δυνατότητα της ΠΡΟΛΗΨΗΣ, μέσα από 
την παροχή δωρεάν μαστογραφιών με δυνατότητα 
εκ μέρους τους προμήθειας του CD.

Πλέον όμως, από τον Μάρτιο 2016 η προμήθεια του 
CD ύψους 5€ για κάθε γυναίκα είναι υποχρεωτική 
με σκοπό τόσο για το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού 
Νοσοκομείου να καλύψει τα δυσβάσταχτα κόστη 
για το πρόγραμμα, όσο και για τις γυναίκες να έχουν 
την μαστογραφία στο αρχείο τους για μελλοντική 
ενημέρωση των γιατρών τους. Το κόστος αυτό 
το αναλαμβάνει είτε ο Δήμος είτε κάθε γυναίκα 
από μόνη της που επιθυμεί να συμμετέχει στο 
Πρόγραμμα Μαστογραφιών.
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Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Με αυτή τη συμβολική βοήθεια επιτυγχάνεται 
η στήριξη και η συνέχιση του Προγράμματος 
Μαστογραφιών, η οποία όλα αυτά τα χρόνια μέσα 
από τον αριθμό των γυναικών που έχουν εξεταστεί 
αλλά και των αριθμό των υπόπτων/θετικών 
αποτελεσμάτων που έχουν βρεθεί και έχουν 
παραπεμφθεί στους γιατρούς του Νοσοκομείου για 
περαιτέρω εξετάσεις διάγνωσης και θεραπείας, 
μας τονίζει πόσο σημαντική είναι η βοήθεια αυτή σε 

άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες.
Διενεργήσαμε 4.100 μαστογραφίες σε 
ανασφάλιστες, άπορες και άνεργες γυναίκες 45 
έως 69 χρόνων σε 49 Δήμους. 725 από τις 4.100 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κρίθηκαν ύποπτες, δηλ. ποσοστό 
17,7%, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω 
διερεύνηση των περιστατικών αυτών με υπέρηχο ή 
με εντοπιστική μαστογραφία όπου χρειάστηκε.

Για την καλύτερη ενημέρωση και πρόληψη των γυναικών το ΕΔΔΥΠΠΥ δημιούργησε βίντεο, το οποίο έχει 
δημοσιευθεί στο Youtube και συγκεκριμένα στη διεύθυνση
https://www.youtube.com/watch?v=BLTMeXEFWK8 καθώς επίσης, έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα 
του Δικτύου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση 
http://www.hellasnews.tv/eddyppy/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=441.

Τρόπος Συμμετοχής Δήμων
• Αίτηση συμμετοχής
• Επικοινωνία με την υπεύθυνη προγράμματος 
για προγραμματισμό ημερομηνίας-ων (Πέμπτη-
Παρασκευή)
• Αποστολή λίστας με τα ονόματα των γυναικών
• Παραλαβή των αποτελεσμάτων από το ΕΔΔΥΠΠΥ

Που απευθύνεται το Πρόγραμμα 
Οι γυναίκες που θα εξετασθούν πρέπει αυστηρά:
• να είναι 40 – 69 ετών 
• να εμπίπτουν στα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια 
που απαιτούνται για τις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή 
άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες. 
• να μην πάσχουν ήδη ή να μην έχουν διαγνωστεί με 
καρκίνο μαστού στο παρελθόν
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ Ca ΜΑΣΤΟΥ

B. Κίνηση «ΜΑΣΤ»
Η «Κίνηση ‘Μαστ’ για τον καρκίνο του Μαστού!» της Ε.Α.Ε ξεκίνησε τον Μάιο του 2016, με στόχο την 
ενημέρωση για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Στο πλαίσιο αυτό, 
προσφέρει δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε ευπαθείς ομάδες του γυναικείου πληθυσμού (άνεργες & 
ανασφάλιστες γυναίκες). Προς τον σκοπό αυτό, τέσσερις φορείς συμπράττουν για την υλοποίηση ενός 
σπουδαίου οράματος, να μην υπάρχει γυναίκα που να μη γνωρίζει και να μην προλάβει τον καρκίνο του 
μαστού.
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Το πολύτιμο αυτό ταξίδι ζωής πραγματοποιείται 
με την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων & 
Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής 
της Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), ενώ υποστηρίζεται από 
την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία, ELPEN, η οποία 
ανέλαβε την επισκευή και επαναλειτουργία της 
Κινητής Μονάδας Μαστογράφου (ΚΜΜ) της ΕΑΕ και 
στηρίζει τη συγκεκριμένη καμπάνια.

Η «Κίνηση ‘Μαστ’ για τον καρκίνο του Μαστού!» 
έχει ταξιδέψει σε σειρά πόλεων της ελληνικής 
περιφέρειας:

Λάρισα: 25 - 26 Μαΐου 2016
Αλεξανδρούπολη: 29 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2016
Καβάλα: 5 έως 7 Ιουλίου 2016
Ξάνθη: 8 έως 9 Ιουλίου 2016
Μυτιλήνη: 10 έως 13 Ιουλίου 2016
Χαλκίδα: 20 Ιουλίου 2016
Αλιβέρι Ευβοίας: 21 & 22 Ιουλίου 2016
Πάτρα: 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2016 
Γηροκομείο Αθηνών: 2 Νοεμβρίου 2016
Πειραιάς: 10 & 11 Νοεμβρίου 2016
Αγία Παρασκευή: 14 Νοεμβρίου 2016

Πρόκειται για μια κίνηση με σημαντικό κοινωνικό 
όφελος, καθώς έρχεται να αντιμετωπίσει το 
χειρότερο ίσως πρόσωπο της οικονομικής 
κρίσης, αυτό της αδυναμίας πρόσβασης σε 
προληπτικές εξετάσεις. Η συγκεκριμένη δράση 
αποκτά πολλαπλάσια αξία από το γεγονός, ότι 
αφορά στον καρκίνο του μαστού, μια νόσο, που 
εάν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να θεραπευτεί 
πλήρως. Περισσότερες από 5.000 Ελληνίδες 
διαγιγνώσκονται ετησίως με την συγκεκριμένη 
νόσο, η οποία σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 
αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται 
στις γυναίκες της χώρας μας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

METΡΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ

Με την αιγίδα του Ελληνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων  (ΕΔΔΥΠΠΥ) και της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων 
Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), στο 
πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας της Novartis 
Hellas, πραγματοποιήθηκε το κοινωνικό πρόγραμμα 
«Μετρήσεις Ζωής».

Στόχος του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση 
και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πρόληψης και 
τακτικής διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων, 
μέσα από την παροχή δωρεάν εξετάσεων 
στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες πρόσβασης στο σύστημα υγείας. 
Πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη των Δήμων 
Δράμας, Ξάνθης, Κορινθίων και Θερμαϊκού και των 
αντίστοιχων τοπικών ιατρικών συλλόγων.
Εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
υποδέχτηκε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
τους πολίτες κάθε περιοχής παρέχοντας τη 
δυνατότητα να υποβάλλονται δωρεάν στους 
ακόλουθους διαγνωστικούς ελέγχους:
• Σπιρομέτρηση
• Οφθαλμολογικός έλεγχος (σε συνεργασία με την 
Alcon)

ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇÌÏÔÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í

• Μέτρηση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης 
(ΗbΑ1c) 
• Έλεγχος Αρτηριακής Πίεσης
• Εξέταση Σπίλων

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στους Δήμους 
στις εξής ημερομηνίες: Δήμος Δράμας, 11-12 
Μαΐου 2016, Δήμος Ξάνθης, 7-8 Ιουνίου 2016, 
Διαβητικό Χωριό Χανίων 22-23 Οκτωβρίου 2016, 
19-20 Οκτωβρίου 2016, Δήμος Κορινθίων, 22-23 
Νοεμβρίου 2016, Δήμος Θερμαϊκού, 7-8 Δεκεμβρίου 
2016.
Συνολικά εξετάστηκαν 7.482 δημότες. Αναλυτικά 
παραθέτουμε το διάγραμμα με τις εξετάσεις και 
τον αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν ανά Δήμο. 
Η σωστή πρόληψη και η ενημέρωση όλων 
των ατόμων για το σακχαρώδη διαβήτη και 
τις δυνητικές επιπλοκές του έχει σπουδαία 
σημασία στο πλαίσιο της πρόληψης και της 
ευαισθητοποίησης των πολιτών. Ο ετήσιος 
τακτικός έλεγχος, ο οποίος αποτελεί την βάση 
της ορθής πρόληψης θα πρέπει να ξεκινά 
από την ηλικία των 35 ετών, σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ” - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2016
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

12ο ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝEΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟY 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟY ΔΙΚΤYΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

      !ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ ΑΕ
    
                                              ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που 
συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Μήλου και το ΕΔΔΥΠΠΥ, 
με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ και του Ινστιτούτου 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ολοκληρώθηκε με μεγάλη 
επιτυχία και ανταπόκριση από εκπροσώπους 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πανελλαδικά το 
Σάββατο 9 Ιουλίου με την Αιγίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο φιλοξενών 
Δήμαρχος Μήλου κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης 
ο οποίος καλωσόρισε όλους τους συνέδρους 
δηλώνοντας ιδιαίτερα ικανοποιημένος που το 
ετήσιο πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ 
λαμβάνει χώρα στη Μήλο και θεωρώντας ότι τα 
συμπεράσματα των εργασιών θα χρησιμεύσουν 
στην προώθηση του μηνύματος για την πρόληψη 
και τη διατήρηση της υγείας των δημοτών. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της 
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου 
ευχαρίστησε το Δήμαρχο της Μήλου για τη 
φιλοξενία καθώς και όλους τους συνέδρους για την 
ανταπόκριση και την παρουσία τους. Δήλωσε δε, 
ότι σε αυτήν την τόσο κρίσιμη οικονομική αλλά και 
γεωπολιτική συγκυρία για τη χώρα μας, οι Δήμοι 
αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι είναι βασικός 
πυλώνας για τη σταθερότητα και για την ανάπτυξη 
της χώρας.

Ακόμη, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από πλήθος 
φορέων αλλά και από τους 186 Δήμους-μέλη 
του Δικτύου και ειδικότερα οι Δήμαρχοι: κ. 
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Δήμαρχος Ξάνθης, κ. 
Καϊτεζίδης Ιγνάτιος Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, 
κ. Καραστέργιος Δημήτριος Δήμαρχος Δεσκάτης, 
κ. Καρπέτας Μιλτιάδης Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, 
κ. Κάρναβος Δημήτριος Δήμαρχος Καλλιθέας, , κ. 
Καρράς Εμμανουήλ Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, 
κα. Κριεκούκη Ιωάννα Δήμαρχος Μάνδρας-
Ειδυλλίας, κ. Λιόλιος Νίκος Δήμαρχος Λοκρών, 

κ. Μαυρίδης Αναστάσιος Δήμαρχος Λυκόβρυσης-
Πεύκης, κ. Μαυρίδης Βασίλειος Δήμαρχος 
Ορεστιάδος, κ. Μαυρομάτης Γιάννης Δήμαρχος 
Θερμαϊκού, κ. Μελετίου Νικόλαος Δήμαρχος 
Ασπροπύργου, κ. Μπάμπαλης Θεόδωρος Δήμαρχος 
Αγράφων, κ. Μπάμπαλος Νικόλαος Δήμαρχος Ν. 
Ηρακλείου, κ. Παππούς Χρήστος Δήμαρχος Φυλής, 
κα. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα-Μαρίνα Δήμαρχος 
Παρανεστίου, κ. Πατσουρίδης Παρασκευάς 
Δήμαρχος Διδυμοτείχου, κ. Τζίτζιος Ιωάννης 
Δήμαρχος Σιθωνίας, κ. Τσιρογιάννης Χρήστος 
Δήμαρχος Αρταίων, κ. Τσομπανόπουλος Ευάγγελος 
Δήμαρχος Νέστου και κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος 
Δήμαρχος Δέλτα.
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Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους και 
απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Γιώργος Πατούλης, 
Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ και ΚΕΔΕ, Δήμαρχος 
Αμαρουσίου, ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, 
Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος, 
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και η κα. Χριστιάνα 
Καλογήρου, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

Το 12ο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων σημείωσε κατά γενική 
ομολογία μεγάλη επιτυχία καθώς συμμετείχαν 
Δήμαρχοι και εκπρόσωποι από την πλειοψηφία 
των 186 Δήμων μελών του Δικτύου, διακεκριμένα 
μέλη της επιστημονικής κοινότητας αλλά και 
παρακολούθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου 
συνολικά περισσότεροι από 200 πολίτες, 
επαγγελματίες υγείας και φοιτητές.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-1η ΗΜΕΡΑ

1ο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Υγιείς και 
Ανθεκτικές Κοινότητες»

Συντονιστής ήταν ο κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης, 
Δήμαρχος Μήλου, Φιλοξενών Δήμαρχος. 

Ομιλητές ήταν οι κ.κ. Γιώργος Πατούλης, 
Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ και ΚΕΔΕ, Δήμαρχος 
Αμαρουσίου, Γεώργιος Λεονταρίτης, Χωρικός 
Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Νέλλη Λάβδα, 
Δημοτική Σύμβουλος Φιλόθεης-Ψυχικού, 
Αναπληρωτής Ταμίας ΕΔΔΥΠΠΥ, «Παρουσίαση 
Προφίλ Υγείας του Δήμου». Στη συνέχεια 
ακολούθησε διάλεξη του κ. Ιωάννη Κυριόπουλου, 
Ομότιμου Καθηγητή ΕΣΔΥ, θέμα: «Το Μήλιον 
δίλημμα και η υπέρβασή του στην υγεία και την 
ιατρική περίθαλψη». 

Τέλος, η κα. Μαρίνα Σταυράκη-Πατούλη, Υπεύθυνη 
του Τομέα Πολιτισμού του ΕΔΔΥΠΠΥ, Δημ. 
Σύμβουλος Λυκόβρυσης-Πεύκης, πραγματοποίησε 
ομιλία με θέμα «Παρουσίαση του νέου Τομέα 
Πολιτισμού του ΕΔΔΥΠΠΥ».

2η ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Σάββατο 9 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν οι 
παρακάτω στρογγυλές τράπεζες:

2ο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Δράσεις 
πρόληψης και Αγωγή Υγείας»

Συντονιστές ήταν οι κ.κ. Γιώργος Μακρυνός, 
Πρόεδρος Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού 
Δήμου Κορυδαλλού και Αντιπρόεδρος Β’ ΔΣ 
ΕΔΔΥΠΠΥ και Λουκιανός Κόμης, Δημοτικός 
Σύμβουλος Μήλου, Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας, 
Κοινωνικών Υποθέσεων & Μέριμνας. 

Ομιλητές ήταν ο κ. Κεκάτος Ευάγγελος,  
Αντιδήμαρχος Τουρισμού Υγείας και Πρόνοιας  
Δήμου Κεφαλονιάς, ο οποίος παρουσίασε το θέμα: 
«Υποδομές Υγείας ως παράγοντας Ανάπτυξης 
του Τουρισμού. Το παράδειγμα της Κεφαλονιάς», 
ο κ. Ιωάννης Μαυρομάτης, Δήμαρχος Θερμαϊκού 
τοποθετήθηκε στο θέμα οι «Δράσεις για θέματα 
Υγείας στο Δήμο Θερμαϊκού», ο κ. Νικόλαος 
Βαλάνος, Ορθοπαιδικός, Πρόεδρος Δημοτικού 
συμβουλίου Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 
Εκπρόσωπος του Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ ο οποίος 
με την σειρά του ανέπτυξε το θέμα «Μπορούν οι 
Δήμοι να προσφέρουν πραγματικές πρωτοβάθμιες 
υπηρεσίες υγείας; Η εμπειρία του Δήμου 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης», ο κ. Παναγιώτης 
Πετρόπουλος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Πύλου-Νέστορος, Ιατρός-Παθολόγος ο οποίος 
πραγματοποίησε ομιλία για το θέμα «Πρακτικές 
εκπαίδευσης των δημοτών που εφαρμόζει ο δήμος 
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Πύλου-Νέστορος  για την προαγωγή της υγείας 
μέσω της υγιεινής διατροφής (Μεσογειακής) και 
της άσκησης», η κα. Κυριακή Παναγιωτοπούλου, 
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Φαρσάλων, Πολιτική 
Εκπρόσωπος του Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ, η οποία 
παρουσίασε το θέμα: «Δήμος Φαρσάλων - Πρόληψη 
και Υγεία», η κα. Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, 
Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, 
Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας Δ/νση Κοινωνικής 
Πολιτικής, Συντονίστρια για τον Δήμο Σπάτων-
Αρτέμιδος, η οποία με τη σειρά της ανέπτυξε 
το θέμα: «Ενημερωτική καμπάνια κατά των 
εξαρτήσεων στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος σε 
συνεργασία με το ΚΕΘΕA», η κα. Κυπαρισσένια 
Σαμαρά, Δ/ντρια Κοινωνικής Προστασίας 
Επισκέπτρια Υγείας, ΜSc Public Health Δήμου 
Αιγάλεω, η οποία ανέλυσε το θέμα: «Υλοποίηση 
Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία του 
Δήμου Αιγάλεω», η κα. Αναστασία Κόκκαλη, MSc 
Ψυχολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Δημόσιας 
Υγείας και Υγιεινής, Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου, η οποία 
πραγματοποίησε ομιλία για το θέμα: «Πρόληψη 
τροχαίων ατυχημάτων. Μια νέα πρακτική του 
Δήμου Ιλίου» και τελευταίες στο βήμα ανέβηκαν 
οι κυρίες Μπογιατζή Άννα, Συντονίστρια Δήμου 
Ορεστιάδας & Ποριαζίδου Μαρία, Συντονίστρια 
Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι οποίες μίλησαν για 
το θέμα  «Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ» - το πρόγραμμα 
πρόληψης οστεοπόρωσης στους Δήμους 
Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης.

3ο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Δομές Πρόληψης-
ΚΕΠ Υγείας» 

Συντονιστές ήταν οι κ.κ. Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος, Υγιεινολόγος - Ψυχίατρος, 
Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ και Βασίλης Καμακάρης, 
Πρόεδρος ΔΣ Μήλου.

Ομιλητές ήταν ο κ. Δημήτριος Κάρναβος, 
Δήμαρχος Καλλιθέας, Αντιπρόεδρος Α’ ΔΣ 
ΕΔΔΥΠΠΥ, ο οποίος μίλησε για το θέμα «Ο ρόλος 
του εθελοντισμού στην προώθηση της Δημόσιας 
Υγεία - Δημοτικά Ιατρεία Καλλιθέας: Μια ολιστική 
προσέγγιση», οι κ.κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος, 
Αντιδήμαρχος Διοίκησης-Οικονομικών & 
Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ταμίας 
ΔΣ ΕΔΔΥΠΠΥ και Αναστάσιος Ρεντούμης, 
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, οι οποίοι 
ανέλυσαν το θέμα: «Αλλάζουμε τρόπο ζωής και 
διαχειριζόμαστε καλύτερα την υγεία μας σε κάθε 
ηλικία. Τα προγράμματα ‘’Υγεία στη Τσάντα μου, Like 
στην Υγεία και SmartCare’’ στο Δήμο Π. Φαλήρου», 
ο κ. Ιωάννης Γραμματικάκης, Μαιευτήρας-
Γυναικολόγος, Δρ. Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»,  ο οποίος 
πραγματοποίησε ομιλία για το θέμα: «Αγωγή 
υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα: απολογισμός 
και προοπτικές συνεργασίας - δράσεων ΚΕΠ 
Υγείας, Δήμων και Επιστημονικών Φορέων», ο κ. 
Βασίλειος Ταλατάς, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής και Προστασίας και Προαγωγής 
Δημόσιας Υγείας του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, 
ο οποίος με την σειρά του ανέπτυξε το θέμα «Η 
εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών εθελοντισμού 
στη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου 
Κορδελιού-Ευόσμου», η κα. Ζωή Νεραντζουλάκη, 
Μικροβιολόγος, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος  
σε θέματα Υγείας, εκπρόσωπος του ΚΕΠ 
Υγείας Δήμου Μονεμβασίας, η οποία μίλησε για 
την  «Παρουσίαση του Προγράμματος του ΚΕΠ 
Υγείας Δήμου Μονεμβασίας» και η κα. Αριστέα 
Πλακίδα, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινοτικής Υγείας 
(Επισκεπτών Υγείας) ΤΕΙ Αθήνας, Προϊσταμένη 
Νοσηλεύτρια & Επισκέπτρια Υγείας Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός, Επιστημονική Συνεργάτης 
(Μ.Ε.Υ.) Μονάδα Εφηβικής Υγείας,  Αντιπρόεδρος 
του Τομέα Ψυχικής Υγείας & Μέλος της 
Πενταμελούς Επιτροπής ΕΣΝΕ (Εθνικός Σύνδεσμος 
Νοσηλευτών Ελλάδος), MSc Π.Φ.Υ, Τμήμα Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η οποία ανέλυσε το θέμα: 
«Η Συμβολή του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και 
Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας σε Προγράμματα 
Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας στους Δήμους 
της Αττικής».

4ο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Υγιής και Ενεργός 
Γήρανση»

Το Συντονισμό έκαναν οι κ.κ. Ιωάννης Τούντας, 
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ, 
Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, 
Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών και ο Αναστάσιος 
Γκιολής, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής 
ΕΔΔΥΠΠΥ, Ιατρός, Δημ. Σύμβουλος Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης.
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Ομιλητές ήταν οι κ.κ. Νταίζη Παπαθανασοπούλου, 
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του 
Π.Ο.Υ. στο ΕΔΔΥΠΠΥ, Πρόεδρος Συμβουλευτικής 
Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα, η οποία 
μίλησε για το θέμα: «Πολιτική του ΕΔΔΥΠΠΥ για την 
Τρίτη Ηλικία. Υγιής και Ενεργός Γήρανση», η Μαρία 
Καραμπέτσου, Εργοθεραπεύτρια MSc, Διευθύντρια 
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ηρακλείου Αττικής-
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ - Γεν. 
Γραμματέας Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών 
- Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΜΚΟ 50και 
Ελλάς, η οποία παρουσίασε το Πρόγραμμα 
«Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Εκπαίδευση ατόμων 50 ετών και 
άνω στις Νέες Τεχνολογίες», η  Νέλλη Λάβδα, 
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, 
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΔΥΠΠΥ, η οποία 
ανέλυσε το θέμα: «Ο σχεδιασμός, οι προτάσεις και 
οι πολιτικές του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για τα 
άτομα της 3ης ηλικίας» και η Αδαμαντία Μούσιου, 
Διευθύντρια Ν.Π. ΔΟΚΜΕΠΑ Παπάγου-Χολαργού - 
Συντονίστρια του Προγράμματος ΕΔΔΥΠΠΥ, η οποία 
με την σειρά της παρουσίασε το θέμα: «Φροντίδα 
Νοητικής Υγείας Ηλικιωμένων Ατόμων ‘’LLM Care’’.  
Αποτελέσματα εφαρμογής από το Δήμο Παπάγου-
Χολαργού».

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη διαπίστωση ότι 
ανθεκτικές είναι οι κοινότητες στις οποίες υπάρχει 
μέριμνα για πρόληψη σε διάφορα θέματα που 
απασχολούν μια πόλη με τη δυνατότητα τεχνικής 
βοήθειας από το ΕΔΔΥΠΠΥ όπως για παράδειγμα 
με την ανάπτυξη Προφίλ Υγείας ως Εργαλείο 
Στρατηγικού Σχεδιασμού. Η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας 
ως δημοτικού φορέα μπορεί να συμβάλλει στην 
Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας με τον 
προτεινόμενο προσυμπτωματικό έλεγχο. Επιπλέον, 
αναγνωρίστηκε η σταθερή παρουσία του ΕΔΔΥΠΠΥ 
και η συνεχής υποστήριξή του στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση της χώρας μας, ενώ όπως ανέφερε 
και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κουρουμπλής, θα 

ανθίσει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, 
καθώς αποτελείται από ανθρώπους που το 
πιστεύουν ακράδαντα και το υπηρετούν. Ακόμα, 
έγινε αναφορά στο γεγονός ότι το ΕΔΔΥΠΠΥ είναι 
το Εθνικό Δίκτυο του Π.Ο.Υ. στην Ελλάδα, συνεπώς 
αναγνωρίζεται η τεχνογνωσία του Δικτύου σε 
θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών 
δημόσιας Υγείας σε τοπικό επίπεδο. 

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ 
κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου σημείωσε 
ότι η διατήρηση της Υγείας των πολιτών είναι 
μεγάλη εξοικονόμηση ταλαιπωρίας για τους ίδιους, 
αποφεύξιμης θνησιμότητας αλλά και εξοικονόμηση 
σημαντικών οικονομικών ποσών που επιβαρύνουν 
την οικονομία της χώρας μας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε 
και η Τακτική Τριμηνιαία Συνάντηση Εργασίας των 
Υγιών Πόλεων. Παρουσιάστηκε ο απολογισμός των 
Υγιών Πόλεων για το 2015 στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη και οι προτάσεις των ομάδων εργασίας 
της Επιστημονικής Επιτροπής για την Πολιτική 
των Δήμων-μελών για την ψυχική υγεία, τη φυσική 
δραστηριότητα και τη διατροφή. 
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υγείας με συμβουλευτική στήριξη για περαιτέρω 
κατεύθυνση. 

Να σημειωθεί ότι τα ΚΕΠ Υγείας θα 
παρέχουν στους πολίτες την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση σε θέματα Υγείας και Πρόληψης 
για προσυμπτωματικούς ελέγχους και θα τους 
ενημερώνουν για τις δυνατότητες πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, γίνεται 
ολοκληρωμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
για προσυμπτωματικό έλεγχο σε 7 θανάσιμα 
νοσήματα, βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων 
screening που ορίζουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νοσημάτων. 

Μέσα στα KΕΠ δημιουργείται η Κάρτα 
Υγείας Πρόληψης του κάθε πολίτη που το 
επιθυμεί, προκειμένου να παρακολουθείται ο 
προσυμπτωματικός του έλεγχος. Ο έλεγχος 
αφορά συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες - στόχους 
του πληθυσμού για κάθε νόσημα ξεχωριστά. Από 
τον προσυμπτωματικό αυτό έλεγχο, οι πολίτες 
που θα ανιχνευθούν ως υψηλού κινδύνου, θα 
παραπεμφθούν στους θεράποντες γιατρούς τους 
για περαιτέρω έλεγχο.

Επίσης έγινε μια σειρά από παρουσιάσεις καλών 
πρακτικών από Δήμους-μέλη και των προφίλ των 
Υγιών Πόλεων. 

Παράλληλα με το Συνέδριο πραγματοποιήθηκαν 
τα εγκαίνια της νέας δομής του ΚΕΠ Υγείας Δήμου 
Μήλου παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Π. Κουρουμπλή 
καθώς και πλήθους  κόσμου.  Ο Πρόεδρος του 
ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, 
Δήμαρχος Αμαρουσίου, μίλησε για τον Προ-
συμπτωματικό έλεγχο 7 θανάσιμων νοσημάτων 
και τόνισε την ανάγκη να ακολουθούν οι δημότες 
αυτόν τον έλεγχο ανάλογα με την ομάδα κινδύνου 
που ανήκουν, για να μην τους αντιμετωπίζουμε στα 
εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων σε μια ήδη 
επιβαρυμένη κατάσταση. Σκοπός των ΚΕΠ Υγείας 
όπως ανέφερε ο κ. Πατούλης, είναι η ενημέρωση 
και πληροφόρηση για τη διαφύλαξη της δημόσιας 
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ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇÌÏÔÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í

Απολογισμός δράσεων ΚΕΠ Υγείας 2016 και 
Προγραμματισμός για το επόμενο έτος στο 
Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Γ. Πατούλης: «Τα ΚΕΠ Υγείας με το έργο και τη 
δυναμική τους αποδεικνύουν τη συμβολή τους 
στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας»  

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ 
πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός των δράσεων 
του πολύ επιτυχημένου δημοτικού θεσμού των 
ΚΕΠ Υγείας για το 2016, ενώ παρουσιάστηκαν 
προγραμματικές προτάσεις για το 2017. 
Πανελλαδικά έχουν συσταθεί 75 ΚΕΠ Υγείας, με 33 
από αυτά να είναι σε πλήρη λειτουργία. 

Να σημειωθεί ότι μέχρι το 2016 τα απολογιστικά 
στοιχεία των ΚΕΠ Υγείας αναφέρουν ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί 123 δράσεις καθώς και 20.000 
δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Επίσης υπάρχουν 
ήδη 3.000 εγγεγραμμένοι δημότες, 539 ιατροί και 
άλλοι πάροχοι υγείας. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, κ. Γ. 
Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου εξήγησε τη 
λογική αυτού του θεσμού τονίζοντας μεταξύ 
άλλων ότι «Πρόκειται για έναν ισχυρό θεσμό που 
είναι στη διάθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για να συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας 
και τον προσυμπτωματικό έλεγχο των πολιτών. 
Γνωρίζουμε ότι, ήδη όλοι οι Περιφερειάρχες 
που ενδιαφέρονται για την ύπαρξη των ΚΕΠ 
Υγείας στους δήμους τους μπορούν να τα 
χρηματοδοτήσουν μέσω των ΠΕΠ».  

Στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ 
κ. Σ. Παπασπυρόπουλος αναφέρθηκε στο ειδικά 
διαμορφωμένο λογισμικό που διαθέτουν τα ΚΕΠ 
Υγείας που μπορεί να ενημερώνει τους δημότες 
σε πρώτο χρόνο βάσει ηλικίας και φύλου για 
τις απαραίτητες προσυμπτωματικές εξετάσεις 
σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ και σε 
δεύτερο χρόνο ενημερώνει αυτόματα τους 
δημότες για τον επανέλεγχο των εξετάσεων 
αυτών. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στους στόχους 
και τις προοπτικές των ΚΕΠ Υγείας για το άμεσο 
μέλλον.

Για τις μέχρι τώρα δράσεις των ΚΕΠ Υγείας των 
δήμων τους τοποθετήθηκαν αναλυτικά ο Δήμαρχος 
Ηρακλείου Αττικής κ. Μπάμπαλος, ο Δήμαρχος 
Ωρωπού κ. Ρούσσης, ο Αντιδήμαρχος Μονεμβασιάς 
κ. Μαυρομιχάλης, ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Τιτόπουλος και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Ρήγα Φεραίου κ. Σκρίμπας.

Στην παρουσίαση της απολογιστικής δράσης 
παρευρέθηκαν δήμαρχοι και πλήθος εκπροσώπων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιδεικνύοντας μεγάλο 
ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο θεσμό των 
ΚΕΠ Υγείας.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ ΣΤΟ  
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

22 Μαρτίου 2016

Γ. Πατούλης: «Η Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει 
να συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των 
δημοτών. Σχεδιάζουμε δράσεις για την Υγεία 
με ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης σε κάθε 
τοπική κοινωνία ως τρόπο ζωής.

Στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και 
Υπηρεσιών Υγείας που πραγματοποίησε ο Τομέας 
Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την 
Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας στο Ξενοδοχείο 
Divani Caravel παραβρέθηκε προσκεκλημένος ο 
Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ 
κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου. 

Κατά την τελετή έναρξης του 11ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου παρουσία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Πρ. Παυλόπουλου, ο κ. Πατούλης 
είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με την 
πρύτανη Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ καθώς και να 
παρακολουθήσει την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία 
της για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες.

Ο κ. Πατούλης, που προεδρεύει από το 2005 του 
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, 
ήταν εισηγητής με θέμα την Πρόληψη και την 
Προαγωγή της Υγείας στους δήμους. Το Δίκτυο 
σήμερα αριθμεί 184 δήμους πανελλαδικά, ενώ 
από το 2010 αποτελεί τον Πιστοποιημένο από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εθνικό φορέα 
πρόληψης και προαγωγής της υγείας της Ελλάδας. 
Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ κατά την εισήγησή 
του αναφέρθηκε στην πρακτική της δικτύωσης 
και το ρόλο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
με Προγράμματα Πρόληψης Προαγωγής Υγείας 
στο γενικό πληθυσμό για τον έγκαιρο εντοπισμό 
διαφόρων σοβαρών νοσημάτων. Ο Πρόεδρος του 
ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Πατούλης επεσήμανε το ρόλο των 
εποπτών υγείας οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά 
στη διαδικασία πρόληψης της υγείας στους δήμους. 
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Εισηγητές επίσης υπήρξαν ο Δήμαρχος Αγ. 
Βαρβάρας κ. Γ. Καπλάνης, ο οποίος αναφέρθηκε 
στο προσφυγικό και στο γεγονός ότι οι δήμοι 
οφείλουν μέσω του θεσμικού τους ρόλου να 
πάρουν επιπλέον πρωτοβουλίες. Στη συνέχεια 
ο κ. Σ. Παπασπυρόπουλος Γενικός Διευθυντής 
του Δικτύου, Ιατρός-Υγιεινολόγος ο οποίος 
αναφέρθηκε στη λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας 
τα οποία έχουν σαν στόχο να επικεντρωθούν 
στους υγιείς πολίτες για τη διατήρηση της 
υγείας τους. Έπειτα τοποθετήθηκε η κα. Ντ. 
Παπαθανασοπούλου Συντονίστρια Προγράμματος 
Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. στο ΕΔΔΥΠΠΥ και 
Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. 
για τα Εθνικά Δίκτυα, η οποία αναφέρθηκε στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Δικτύου 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Π.Ο.Υ καθώς 
και για τη Διακήρυξη των Αθηνών που αποτελεί το 
καταστατικό κείμενο που περιγράφει τις αρχές για 
την τοπική αυτοδιοίκηση παγκοσμίως. 
Η κα. Α. Ριτσατάκη Σύμβουλος του Π.Ο.Υ. η οποία 
μίλησε για την πολιτική για την Γ΄Ηλικία και 
ότι η κάθε πόλη μέλος του Δικτύου μπορεί να 
διατυπώσει τις δικές της προτεραιότητες για τη 
διαμόρφωση αυτής.

Συντόνισε ο Αντιπρόεδρος του Δικτύου και 
Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού κ. Γ. Μακρυνός 
και ο κ. Α. Σισσούρας Ομότιμος Καθηγητής 
Επιχειρησιακής έρευνας, Μονάδας Σχεδιασμού 
και Πολιτικής Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ 
σχολίασε ο κ. Α. Φιλαλήθης, Καθηγητής Κοινωνικής 
Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Κρήτης ο οποίος μίλησε για μια πολιτική υγείας με 
ξεκάθαρους ρόλους και πρότεινε ένα νέο προφίλ 
υγείας με αλλαγές και χρηματοδοτήσεις καθώς και 
αξιολόγηση.

Τη συζήτηση τίμησαν με την παρουσία τους η 
κα. Κουρέα-Κρεμαστινού Ομότιμη Καθηγήτρια 
Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος του Συνεδρίου και ο 
κ. Στεφανάδης Καθηγητής Καρδιολογίας.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ ΣΤΟ 
2ο eHealth FORUM 2016

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 
2ο eHealth Forum με τη συνδιοργάνωση του 
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.

Γ. Πατούλης: «Πορευόμαστε προς ένα σύγχρονο 
υγειονομικό σύστημα συμβατό με τις πιο 
σύγχρονες υπηρεσίες των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών»

Στο 2ο eHealth Forum του οποίου συνδιοργανωτής 
ήταν το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του 
Δικτύου και της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. 
Γιώργος Πατούλης ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε 
ότι ο πολίτης/ασθενής μπαίνει στο επίκεντρο μέσα 
από τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. 
Όπως ανέφερε ο κ. Πατούλης: «Πρόκειται για μια 
συνολική συμβολή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, 
στην κατεύθυνση της πρόληψης και της αγωγής 
της υγείας των πολιτών, καθώς και στην 
ενδυνάμωση των ασθενών. 

Εμείς, στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων, χρησιμοποιούμε τις σύγχρονες αυτές 
τεχνολογίες μέσα από τη χρήση του λογισμικού 
που διαθέτουν τα Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης 
Υγείας, γνωστά ως ΚΕΠ Υγείας».

Το θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική υγεία 
εξελίσσεται και αλληλεπιδρά με τις εθνικές 
στρατηγικές των ευρωπαϊκών χωρών, τόσο της 
Ε.Ε. όσο και των Βαλκανίων και της Μεσογείου. 
Το eHealth Forum είχε σαν στόχο να προσφέρει 
ευκαιρία για παρουσίαση καλών πρακτικών των 
γειτονικών χωρών, για συζήτηση των ανεπίλυτων 
ζητημάτων και για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
των υπευθύνων, των παραγόντων της αγοράς, της 
πληροφορικής και της υγείας.

Κατά τη διάρκεια του eHealth Forum 
διερευνήθηκαν τα θεμελιώδη ζητήματα 
της διαλειτουργικότητας, της πιστοποίησης 
εφαρμογών και λογισμικού, ενώ παρουσιάστηκαν 
υπηρεσίες για την πρόληψη, τη διάγνωση, τη 
θεραπεία, την παρακολούθηση και τη διαχείριση 
της υγείας με τη βοήθεια τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, 
συμπεριέλαβε συνεδρίες για τη διαχείριση των 
δεδομένων ασθενών, τις κατευθυντήριες οδηγίες 
για τις εφαρμογές mhealth και άλλες.

Συμμετοχή είχε και το Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων με περίπτερο στο οποίο 
υπήρχε συνεχής παρουσίαση των ΚΕΠ Υγείας. 
Τη δυνατότητα κάθε δημότη να έχει το δικό του 
Ιατρικό φάκελο επεσήμαναν τα στελέχη της 
Κεντρικής Δομής των ΚΕΠ Υγείας, μέσα από το 
λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας. Ο δημότης μπορεί να 
ανεβάσει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του 
ώστε να έχει τον δικό του ενημερωμένο φάκελο. 
Επίσης, μέσω του λογισμικού ειδοποιούνται 
αυτόματα οι δημότες για τις προληπτικές 
εξετάσεις που πρέπει να κάνουν στο πλαίσιο του 
επαναληπτικού ελέγχου τους.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ ΣΤΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 
«ΔΥΟ FORUM»

16 & 17 Απριλίου 2016

Με την παρουσία πολλών εκπροσώπων των 
Δήμων-μελών του Δικτύου συμμετείχε το 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων στο 
Επιστημονικό και Εκθεσιακό «ΔΥΟ Forum»

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και 
τα ΚΕΠ Υγείας συμμετείχαν στο Επιστημονικό και 
Εκθεσιακό Forum που διοργάνωσε ο όμιλος ZITA 
και το περιοδικό «ΔΥΟ» (Διατροφή-Υγεία-Ομορφιά) 
σε συνεργασία με 12 επιστημονικές εταιρείες στις 
16 και 17 Απριλίου στο Συνεδριακό Κέντρο MET-
ROPOLITAN EXPO. 

Αποτέλεσε ένα μεγάλο Εκθεσιακό και Επιστημονικό 
Forum για την διατροφή, υγεία και ομορφιά, 
όπου για πρώτη φορά δόθηκε η ευκαιρία σε 
επιστήμονες υγείας, εκπροσώπους τοπικής 
αυτοδιοίκησης, απλούς πολίτες, να συνυπάρξουν 
απόλυτα διαδραστικά στον ίδιο χώρο, με στόχο την 
υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών, με έμφαση 
στην πρόληψη και την έγκαιρη θεραπεία. 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ κ. Γ. 
Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, συγχαίρει τους 
διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους να δώσουν 
την ευκαιρία σε πλήθος επιστημονικών φορέων 
να γίνει ευρέως γνωστό το έργο τους. Το Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων με την πολυετή 
εμπειρία σε προγράμματα προαγωγής υγείας 
έδωσε το παρόν ενημερώνοντας για τις δράσεις 
του σε επίπεδο πρόληψης, τόσο με την παρουσίαση 
των προγραμμάτων, όσο και με την εκτενή 
ενημέρωση για τα ΚΕΠ Υγείας.

Επιπλέον, την Κυριακή 17 Απριλίου 
πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα το Σχολικό 
Εκφοβισμό (bullying) και την Ασφαλή Χρήση του 
Διαδικτύου από τον Ιατρό κ. Γ. Κορμά, Επιστημονικό 
Υπεύθυνο των ΚΕΠ Υγείας του ΕΔΔΥΠΠΥ. 

Tο «ΔΥΟ Forum» τελούσε υπό την Αιγίδα της Ιεράς 
Μητρόπολης Μεσογαίας και την ευλογία του 
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Νικόλαου, ενώ 
ένα μέρος των εσόδων θα διατεθούν στην Ιερά 
Μητρόπολη για την ανακούφιση συνανθρώπων μας.
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Παράλληλα με το Συνέδριο, στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
και των ΚΕΠ Υγείας, πραγματοποιήθηκαν σε 
επισκέπτες προγράμματα του Δικτύου που 
αφορούσαν σε δωρεάν προληπτικό έλεγχο 
οστεοπόρωσης, εκτίμησης καρδιαγγειακού 
κινδύνου και εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες 
από πιστοποιημένους διασώστες.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ ΣΤΟ 
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

15-16 Οκτωβρίου 2016

Γ. Πατούλης: «Συμμετέχουμε στο σχεδιασμό για 
την ανάπτυξη και δικτύωση Υγιών Κοινωνιών»

Στο 7o Πανελλήνιο Συνέδριο του Συλλόγου 
Ελλήνων Εργοθεραπευτών παρευρέθηκε μετά 
από πρόσκληση εκ μέρους της Προέδρου του 
Συλλόγου κας. Κυριακής Κεραμιώτου για να 
απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και της 
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου. 
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 
«Μίκης Θεοδωράκης» στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού 
στις 15 και 16 Οκτωβρίου. 

Με θέμα «Χτίζοντας Υγιείς Κοινωνίες. 
Ένταξη-Ανάπτυξη-Δικτύωση-Ποιότητα» 
πραγματοποιήθηκε το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Εργοθεραπευτών κατά το οποίο πλήθος 
εργοθεραπευτών, διακεκριμένων ξένων και 
Ελλήνων ομιλητών κατέθεσαν τη γνώση και την 
εμπειρία τους διαμορφώνοντας ένα επιστημονικό 
πρόγραμμα υψηλού επιπέδου με αναφορά σε όλες 
τις νεότερες εξελίξεις της ειδικότητάς τους.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων και της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, 
Δήμαρχος Αμαρουσίου κατά το χαιρετισμό του 
ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, 
συμμετέχουμε στηρίζοντας με την αιγίδα του 
Δικτύου, ένα τόσο σημαντικό συνέδριο που έχει ως 
θέμα τις υγιείς κοινωνίες. Τις κοινωνίες, σε όλες 
τις εκφάνσεις τους, τη γειτονιά, τα σχολεία, τους 
συλλόγους και τόσες ακόμα δομές που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξή μας, στην ποιότητα της ζωής όλων 
μας». 

Στη συνέχεια ο κ. Πατούλης έκανε μια σύντομη 
αναφορά στο έργο του Ελληνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου, σημειώνοντας ότι το Δίκτυο συμπράττει 
αποδεδειγμένα με σημαντικούς φορείς για την 
επίτευξη ενός βασικού σκοπού που είναι η χάραξη 
και η εφαρμογή Πολιτικών για την Υγεία.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Υπουργός Υγείας 
κ. Α. Ξανθός, η Πρόεδρος του ΤΕΙ Εργοθεραπευτών 
κα. Ι. Τζονιχάκη και ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού 
κ. Ηλ. Αποστολόπουλος.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ ΣΤΟ 26o ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

28 Νοεμβρίου 2016

Γ. Πατούλης: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
συνεργάζεται ενεργά με τους επιστημονικούς 
φορείς με κύριο στόχο τη διατήρηση της καλής 
υγείας των πολιτών»

Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων πραγματοποιήθηκε 
το Ετήσιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με θέμα 
«Προηγμένη Φυσικοθεραπεία. Αποκατάσταση και 
Ποιότητα Ζωής».

Στο 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό 
Συνέδριο των Φυσικοθεραπευτών απηύθυνε 
χαιρετισμό μετά από πρόσκληση ο Πρόεδρος 
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, 
Δήμαρχος Αμαρουσίου. Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε 
στη σημασία της διατήρησης της καλής υγείας 
των πολιτών μέσα από την πρόληψη, κάνοντας 
μια σύντομη αναφορά στο πολυετές έργο του 
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου, στις δράσεις 
του οποίου συμμετέχουν ως μέλη 190 Δήμοι 
πανελλαδικά. Ο κ. Πατούλης σημείωσε: «Η 
πεποίθηση ότι η διατήρηση καλής ποιότητας ζωής 
με προσυμπτωματικό έλεγχο για να αποφύγει 
κανείς μια πολυδάπανη θεραπευτική αγωγή 
αργότερα, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους».

Στόχος του συνεδρίου ήταν να καταδειχθεί πως 
η προηγμένη φυσικοθεραπεία συμβάλει στην 
αποκατάσταση της υγείας και την ποιότητα ζωής 
του ασθενή και τη γρηγορότερη επάνοδο στα 
καθήκοντά του.

Στο συνέδριο συμμετείχε πλήθος διακεκριμένων 
Επιστημόνων και Καθηγητών από Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα της χώρας μας και του εξωτερικού, με 
διαλέξεις και εισηγήσεις. Την εκδήλωση χαιρέτησε 
εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, ο αναπληρωτής 
υπουργός κ. Παύλος Πολάκης.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Γ. Πατούλης: «Τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων εστιάζοντας στην 
Υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα υψίστης αξίας»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, που τιμάται στις 10 Δεκεμβρίου, 
ο Τομέας Υγείας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ στην Αθήνα και 
στον Πειραιά διοργάνωσε Ημερίδα Υγείας υπό την 
Αιγίδα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων και της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, 
Δήμαρχος Αμαρουσίου προσκεκλημένος στην 
Ημερίδα, κατά την έναρξη των εργασιών απηύθυνε 
χαιρετισμό σημειώνοντας ότι «τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο σύνολό τους είναι αναφαίρετα 
και αδιαίρετα και καθιστούν βασική προϋπόθεση 
ειρήνης και ευημερίας κάθε σύγχρονης κοινωνίας. 
Θεωρούμε ότι η Υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα 
υψίστης αξίας και προς τούτο εφαρμόζουμε όλα 
τα προγράμματα προαγωγής υγείας μέσα από την 
πρόληψη».

Την Ημερίδα πλαισίωσαν εισηγητές με πλούσια 
εκπαιδευτική, επιστημονική, ερευνητική και 
ακαδημαϊκή εμπειρία με σημαντικές τοποθετήσεις. 
Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΚΕΕΛΠΝΟ 
και της ΜΚΟ «Κέντρο Ζωής» με αντίστοιχες 
παρουσιάσεις. 
 
Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη 
του ΚΕΕΛΠΝΟ, του «Κέντρου Ζωής», του 
Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας και 
της Hansaplast.

ÅËËÇ ÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇ Ì Ï Ô ÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í

10 Δεκεμβρίου 2016
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Με 2 εκδηλώσεις στους Δήμους Κερκυραίων και 
Διδυμοτείχου, συνεχίστηκε το 2016, για 4η συνεχή 
χρονιά η ενημέρωση του Κοινού από το ΕΔΔΥΠΠΥ 
στους Δήμους μέλη του,  με θέμα την πρόληψη 
των Παθήσεων των Φλεβών των Κάτω Άκρων. Οι 
εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την ευγενική 
χορηγία της εταιρείας LEO Pharma Ελλάς και 
οργανώνονται από την εξειδικευμένη εταιρεία New 
Event Generation. 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ κ. 
Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου δήλωσε: 

«Χαιρετίζουμε τις σημαντικές αυτές επιστημονικές 
συναντήσεις στους Δήμους μέλη μας, που έχουν σα 
στόχο την ενημέρωση του Κοινού από έγκριτους 
επιστήμονες για πολύ σημαντικές και απειλητικές 
για τη ζωή νόσους, με σκοπό την πρόληψη και την 
προαγωγή της υγείας των πολιτών. Το Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων συνεχίζει 
τις προσπάθειές του προς αυτή την κατεύθυνση 
σε όλη την επικράτεια, με σειρά ομιλιών που 
αφορούν όλους και συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
υπεύθυνων ενημερωμένων πολιτών σε όλο το 
φάσμα της Υγείας».   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | Δευτέρα, 13 Ιουνίου 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Προσκοπείου στο Φαληράκι

Η εκδήλωση είχε θέμα «Φλεβική Θρόμβωση: όλα 
όσα θα πρέπει να γνωρίζετε». Συντονιστής της 
ήταν ο κ. Ανδρέας Σκούπουρας, Αντιδήμαρχος 
Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης & 
Εθελοντισμού Δήμου Κέρκυρας. Προλόγισε η κ. 
Κατερίνα Λάσκαρη, Συντονίστρια του ΕΔΔΥΠΠΥ, 
υπάλληλος του Τμήματος Προστασίας και 
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού του 
Δήμου Κέρκυρας.  

Τα θέματα της ημερίδας ανέπτυξαν οι κ.κ. 
Ευάγγελος Ντουβέλης, MD, PhD, Παθολόγος 
- Ογκολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ και Μιχάλης Περούλης, MD, MSc, PhD, 
Αγγειοχειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ. 

Οι δύο έγκριτοι ομιλητές παρουσίασαν το θέμα, 
τονίζοντας ότι η θρόμβωση είναι μια πολύ σοβαρή 
και απειλητική για τη ζωή κλινική κατάσταση, για 
αυτό και είναι απαραίτητη η προφύλαξη του ασθενή 
από τις ανεπιθύμητες και επικίνδυνες επιπλοκές 
της νόσου. Αναλύθηκαν ακόμη οι παράγοντες 
κινδύνου, τα συμπτώματα και οι τρόποι διάγνωσης 
της φλεβικής θρόμβωσης, ενώ επισημάνθηκε η 
αύξηση της εμφάνισής της στους ογκολογικούς 
ασθενείς. «1 στους 5 ασθενείς με νεοπλασία θα 
εμφανίσει φλεβική θρόμβωση, με επακόλουθη 
αύξηση της πιθανότητας θανάτου κατά 2-6 
φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ντουβέλης. 
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Παρουσιάστηκαν επίσης, όλα τα νεότερα δεδομένα 
στην αντιμετώπιση της Φλεβικής Θρόμβωσης, 
ενώ τονίστηκε πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση 
του κοινού για την πρόληψη της νόσου, αλλά και 
η έγκαιρη προσφυγή στον ειδικό για την άμεση 
αντιμετώπισή της εφόσον αυτή εμφανιστεί. 
«Εκτός από τους ασθενείς με νεοπλασία, 
ιδιαίτερα προσεκτικά θα πρέπει να είναι ακόμα 
τα άτομα μεγάλης ηλικίας, όσοι έχουν υποστεί 
μεγάλες επεμβάσεις, οι ασθενείς σε κατάκλιση, 
οι παχύσαρκοι, όσοι πραγματοποιούν συχνά 
αεροπορικά ταξίδια, οι διαβητικοί, οι καρδιοπαθείς 
κ.α.» τόνισε ο κ. Περούλης.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και 
συζήτηση του κοινού με τους ομιλητές,  με βασικό 
συμπέρασμα την αναγκαιότητα της προσθήκης 
πρακτικών πρόληψης στην καθημερινότητά 
μας, όπως η αποφυγή της ακινησίας και του 
καπνίσματος, ο υγιεινός τρόπος διατροφής και 
βέβαια ο τακτικός προληπτικός έλεγχος, καθώς 
συχνά η φλεβική θρόμβωση δεν παρουσιάζει 
συμπτώματα και δεν διαγιγνώσκεται έγκαιρα.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 
Αμφιθέατρο Δήμου Διδυμοτείχου

Η εκδήλωση είχε θέμα «Προάγοντας Νεότερες 
Γνώσεις σε Διαχρονικές Αγγειακές Παθήσεις: 
Ανευρύσματα Αορτής και Περιφερική Αρτηριακή 
Νόσος» και τέθηκε υπό την αιγίδα του Ιατρικού 
Συλλόγου Έβρου.

Την εισαγωγή έκανε η Αντιδήμαρχος Παιδείας-
Υγείας Δήμου Διδυμοτείχου κ. Χρυσή Πουργιάζη, 
η οποία ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της 
διοργάνωσης, τους διακεκριμένους επιστήμονες 
ιατρούς για την ενημέρωση και τις γνώσεις 
που προσφέρουν, καθώς και όλο το ακροατήριο 
για τη θετική ανταπόκριση και συμμετοχή του. 
Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο Διευθυντής 
Χειρουργικής Κλινικής Γ.Ν. Διδυμοτείχου Δρ. 
Χρήστος Καλπακλής. Παρόντες επίσης ήταν 
ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς 
Πατσουρίδης και ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης 
Τοπαλούδης.

Το θέμα ανέπτυξαν ο κ. Γεώργιος Γεωργιάδης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ.  και Διευθυντής 
Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής 
Κλινικής Π.Γ.Ν. Έβρου και ο κ. Χρήστος 
Αργυρίου, Αγγειοχειρουργός, Πανεπιστημιακή 
Αγγειοχειρουργική Κλινικής Π.Γ.Ν. Έβρου.
Οι πολύ ενδιαφέρουσες επιστημονικές ομιλίες, 
εστιάστηκαν σε δύο πολύ σημαντικές αγγειακές 
παθήσεις, τα ανευρύσματα αορτής και την 
περιφερική αρτηριακή νόσο. Το κοινό είχε την 
ευκαιρία να καταγράψει ιδιαίτερα σημαντικές και 
χρήσιμες πληροφορίες για τις παθήσεις αυτές, 
τους παράγοντες κινδύνου, τα συμπτώματα, τους 
τρόπους διάγνωσης και τα σύγχρονα δεδομένα 
στην αντιμετώπισή τους. Ιδιαίτερα τονίστηκαν 
οι κίνδυνοι που εγκυμονούν για τον οργανισμό, 
καθώς πρόκειται για σοβαρές και επικίνδυνες για 
τη ζωή νόσους. Ακόμη, επισημάνθηκε η σημασία 
της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης του 
προβλήματος, αλλά και της σωστής επικοινωνίας 
μεταξύ ασθενούς και ιατρού. 
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2

Ένα νέο πρόγραμμα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του Κοινού για την πρόληψη του 
Διαβήτη τύπου 2 εγκαινιάστηκε το 2016 από το 
Δίκτυο, με τίτλο: «Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2: 
όλα όσα πρέπει να γνωρίζω».

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με την ευγενική 
χορηγία της Boehringer-Ingelheim, υπό την αιγίδα 
και με τη συνεργασία της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη 
Διαβήτη «ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ». Την οργάνωση των 
εκδηλώσεων ανέλαβε η εξειδικευμένη εταιρεία 
New Event Generation.

Περιλαμβάνει Ενημερωτικές Εκδηλώσεις στους 
Δήμους Μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνδυασμό με 
δωρεάν εξέταση για Σακχαρώδη Διαβήτη (μέτρηση 
Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης). 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ,
Γ. Πατούλης, Δημαρχος Αμαρουσίου δήλωσε: 
«Το πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία να 
εξεταστούν και να ενημερωθούν δημότες των 
Δήμων-μελών του Δικτύου μας για τη νόσο του 
σακχαρώδους διαβήτη, που στη σύγχρονη εποχή 
έχει ιδιαίτερα ανησυχητική αυξητική τάση.  

ÅËËÇ ÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇ Ì Ï Ô ÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Τετάρτη, 1 Ιουνίου
ΚΑΠΗ Δήμου Τρίπολης

Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας-
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού 
και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Τρίπολης, 
κ. Σπύρος Βρέντας, ο οποίος αναφέρθηκε στη 
σημασία της σωστής ενημέρωσης των πολιτών 
για την προστασία της υγείας τους από σοβαρά 
νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 
και ευχαρίστησε το Διαδημοτικό Δίκτυο, καθώς 
και όλους τους παραβρισκόμενους και τους 
συντελεστές της πολύ επιτυχημένης ημερίδας.

Η ενημέρωση ξεκίνησε με την ιατρό κ. Μαρία 
Χωριανοπούλου, Ειδικό Παθολόγο - Διαβητολόγο, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Η κ. Χωριανοπούλου αναφέρθηκε αναλυτικά στην 
περιγραφή, τα συμπτώματα και τους τρόπους 
διάγνωσης της νόσου του Σακχαρώδη Διαβήτη 
τύπου 2, καθώς και στους παράγοντες κινδύνου 
που την προκαλούν. 

Η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση 
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη 
διατήρηση και προαγωγή της υγείας μας. Στη 
σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης τέτοιες 
δράσεις ανακουφίζουν τους συμπολίτες μας.»

Πραγματοποιήθηκαν 5 Εκδηλώσεις στους Δήμους 
Τρίπολης, Χαλκιδέων, Αιγάλεω, Πυλαίας-Χορτιάτη 
και Αλίμου.
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Τόνισε χαρακτηριστικά ότι τα τελευταία χρόνια 
η αύξηση εμφάνισης της νόσου οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην αύξηση της παχυσαρκίας λόγω 
της αλλαγής του τρόπου ζωής του σύγχρονου 
ανθρώπου. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια 
χρόνια και σοβαρή νόσος, η ύπαρξη της οποίας 
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για την εμφάνιση 
καρδιαγγειακών νοσημάτων, εγκεφαλικού 
επεισοδίου, οφθαλμικών βλαβών, βλαβών 
στα νεφρά, ακρωτηριασμών κ.α. Πρόσφατα δε, 
αποδεικνύεται ότι ο σακχαρώδης διαβήτης 
σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης 
καρκίνου και άνοιας. Θα πρέπει, λοιπόν, η νόσος να 
αντιμετωπίζεται άμεσα με τη βοήθεια του ειδικού 
ιατρού για την αποφυγή επικίνδυνων για την υγεία 
και τη ζωή επιπλοκών. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Νίκος 
Τεντολούρης, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας για το Διαβήτη, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 
και Ειδική Νοσολογία & Διαβητολογικό Κέντρο, 
Γ.Ν.Α. Λαϊκό. Ο κ. Τεντολούρης κατά την ομιλία 
του παρουσίασε τις δράσεις της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ), η οποία μέσα 
από τις ενέργειές της και τις συνεργασίες που 
αναπτύσσει, στοχεύει στη βελτίωση της υγείας και 
της περίθαλψης των ατόμων με διαβήτη. 

Στη συνέχεια ο ομιλητής παρουσίασε ενδιαφέροντα 
επιδημιολογικά και άλλα στοιχεία για τη νόσο 
του Σακχαρώδη Διαβήτη καθώς και τους 
τρόπους πρόληψης αλλά και αντιμετώπισής της. 
Επισήμανε μεταξύ άλλων τους καρδιαγγειακούς 
κινδύνους που εγκυμονεί ο Σακχαρώδης Διαβήτης, 
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το 50% των 
νεοδιαγνωσμένων διαβητικών τύπου 2 έχει ήδη 
καρδιαγγειακή νόσο. Επίσης, έδωσε πολύτιμες 
συμβουλές καθημερινής πρακτικής για την 
προστασία των διαβητικών από σοβαρές βλάβες 
όπως π.χ. το διαβητικό πόδι.

Η κ. Αθανασία Καρούνου, Μέλος Δ.Σ., πρώην 
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων 
- Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), ως ασθενής η ίδια, μετέφερε στο 
κοινό την προσωπική της εμπειρία, τονίζοντας 
τη σημασία της σωστής ενημέρωσης και της 
προσφυγής στο γιατρό για την έγκαιρη διάγνωση 
και έναρξη θεραπείας, ώστε να εξασφαλίζεται 
μια φυσιολογική ζωή για τον διαβητικό ασθενή. 
Παρουσίασε ακόμη τους σκοπούς και τις δράσεις 
της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, καθώς και τις προσπάθειες 
που καταβάλει ο φορέας για τα δικαιώματα, τη 
βελτίωση της θέσης και της ποιότητας ζωής των 
διαβητικών ασθενών.

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της ημερίδας είναι ότι ο 
σακχαρώδης διαβήτης είναι μια νόσος που στις 
περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να προληφθεί, 
αρκεί να υιοθετήσουμε έναν υγιεινότερο τρόπο 
ζωής με σωστή διατροφή και άσκηση. Ακόμα 
όμως και στην περίπτωση που εμφανιστεί η 
νόσος, με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, ο 
διαβητικός ασθενής μπορεί να την αντιμετωπίσει, 
διατηρώντας ταυτόχρονα μια πολύ καλή ποιότητα 
ζωής.
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | Τρίτη, 7 Ιουνίου
Γ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων

Τη συζήτηση συντόνισε η Πρόεδρος του Δημοτικού 
Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας (ΔΟΠΠΑΧ), κ. Κατερίνα Κυριάκου. Η 
κ. Κυριάκου καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους 
Δημότες για την τόσο μεγάλη ανταπόκριση και 
μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου κ. 
Χρήστου Παγώνη. Ευχαρίστησε το ΕΔΔΥΠΠΥ 
και τον Πρόεδρό του κ. Γιώργο Πατούλη για την 
πρωτοβουλία της οργάνωσης των ενημερωτικών 
αυτών ομιλιών για το Σακχαρώδη Διαβήτη, καθώς 
και τις κ.κ. ομιλήτριες για την παρουσία τους 
και την πολύτιμη ενημέρωση - εκπαίδευση που 
προσφέρουν στο κοινό.

Κατά την πρώτη ομιλία, η κ. Ευανθία 
Παπαγεωργίου, Γενικός Ιατρός, Μετεκπαιδευθείσα 
στο Σακχαρώδη Διαβήτη, παρέθεσε σημαντικά 
επιδημιολογικά στοιχεία για τη νόσο και 
περιέγραψε αναλυτικά την κλινική εικόνα και 
τα συμπτώματα του Διαβητικού ασθενούς. Η 
ομιλήτρια τόνισε ότι συχνά δεν υπάρχουν πρώιμα 

συμπτώματα, έτσι η διάγνωση του διαβήτη 
γίνεται αρκετά χρόνια μετά την έναρξή του. Για 
αυτό το λόγο, επιβάλλεται ο προσυμπτωματικός 
έλεγχος, για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου 
και την έναρξη της κατάλληλης θεραπείας. Στη 
συνέχεια αναφέρθηκε στις πιθανές επιπλοκές του 
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 όπως η νεφροπάθεια, 
η στυτική δυσλειτουργία, η καρδιοπάθεια, η 
νευροπάθεια, παθήσεις των οφθαλμών κ.α. 
και τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να 
παρακολουθείται ένας διαβητικός ασθενής για 
την αποφυγή τους. Τέλος, η κ. Παπαγεωργίου 
αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης, καθώς 
το ποσοστό εμφάνισης της νόσου θα ήταν πολύ 
μικρότερο, εάν η ενημέρωση του κοινού ήταν 
μεγαλύτερη και αν ακολουθούσαμε απλές 
συμβουλές καθημερινής άσκησης και υγιεινής 
διατροφής.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Μαρία 
Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων - Συλλόγων 
Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ). Η κ. 
Τριανταφύλλου αναφερόμενη στην προσωπική της 
ιστορία ως ασθενής, περιέγραψε τα προβλήματα 
στη ζωή του διαβητικού, χαρακτηρίζοντας «βαρύ 
φορτίο» την αντιμετώπιση της ασθένειας, ιδίως 
όταν λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης, 
ο ασθενής καταβάλλεται από φόβο για τη νόσο 
και τις επιπλοκές της. «Η ενημέρωση και η 
εκπαίδευση είναι οι μόνες λύσεις για τη σωστή και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη 
Διαβήτη», ανέφερε η ομιλήτρια. Ακόμη, μίλησε για 
τις προσπάθειες της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, η οποία με τις 
δράσεις που αναπτύσσει, αλλά και τις παρεμβάσεις 
της στην Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, 
επιδιώκει τη διατήρηση της ποιότητας ζωής 
των διαβητικών ασθενών και τη βελτίωση της 
πρόσβασής τους στη σύγχρονη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.

Η εκδήλωση μετέφερε με απόλυτη επιτυχία το 
μήνυμα της πρόληψης ως τρόπο ζωής για καλή 
υγεία, αλλά και της έγκαιρης προσφυγής στον 
ειδικό γιατρό, κάτω από τις οδηγίες του οποίου θα 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το σακχαρώδη 
διαβήτη.
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | Τετάρτη, 8 Ιουνίου
Γ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Αιγάλεω

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Δημήτρης Μπίρμπας, ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Στέλιος 
Βασιλειάδης, ο κ. Ευθύμιος Ζάχαρης Δημοτικός 
Σύμβουλος και Εκπρόσωπος του Δήμου στο 
ΕΔΔΥΠΠΥ, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. 
Αγγελική Βλάχου, η εκπρόσωπος των μελών του Γ΄ 
ΚΑΠΗ κ. Αιμιλία Ντεβέ, καθώς και πλήθος κόσμου. 
Τη συζήτηση συντόνισε η κ. Κυπαρισσένια Σαμαρά, 
Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας (Επισκέπτρια 
Υγείας) Δήμου Αιγάλεω.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος, κ. Μπίρμπας 
αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Δήμου να 
προσφέρει ουσιαστική και χρήσιμη ενημέρωση 
στους πολίτες με σκοπό την προστασία της 
υγείας τους, καθώς το προλαμβάνειν είναι 
προτιμότερο του θεραπεύειν. Η εν λόγω εκδήλωση 
είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με το Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, μέλος του 
οποίου είναι ο Δήμος Αιγάλεω. 

Συνεχάρη και ευχαρίστησε όλους τους 
συντελεστές της εκδήλωσης, τους διακεκριμένους 
ομιλητές, αλλά και όλους τους Δημότες που 
ανταποκρίθηκαν θετικά και προσήλθαν να 
παρακολουθήσουν τις πολύ ενδιαφέρουσες 
ομιλίες. 

Κατά την πρώτη ομιλία, ο κ. Αναστάσιος 
Μπονιάκος, Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασε αναλυτικά 
το τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης, πώς 
διαγιγνώσκεται, ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τρόποι 
θεραπείας, αλλά και τι πρέπει να προσέχει ο 
διαβητικός ασθενής στην καθημερινότητά του. 
Τόνισε ότι πρόκειται για μία νόσο που εξελίσσεται 
ραγδαία, καθώς από 760.000 περίπου οι ασθενείς 
το 2014 στη χώρα μας υπολογίζεται να ξεπεράσουν 
τους 880.000 μέχρι το 2030. Επίσης, επισήμανε 
τις σοβαρές επιπλοκές του διαβήτη, καθώς 
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή 
νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφροπάθεια, 
αμφιβληστροειδοπάθεια, ακρωτηριασμό κ.α. Τέλος, 
ο ομιλητής παρέθεσε πολύ χρήσιμες συμβουλές 
που αφορούν αφενός στην πρόληψη εμφάνισης 
του Διαβήτη και αφετέρου στην αποφυγή των 
επικίνδυνων επιπλοκών του.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Νικόλαος 
Τεντολούρης, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας για το Διαβήτη, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 
και Ειδική Νοσολογία & Διαβητολογικό Κέντρο, 
Γ.Ν.Α. Λαϊκό. Ο κ. Τεντολούρης κατά την ομιλία 
του παρουσίασε τους σκοπούς της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ), τη συμβολή 
της στον αγώνα για την αντιμετώπισή του, με 
επίκεντρο την ανακούφιση των ασθενών και 
των οικογενειών τους. Ακόμη, αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων, στους παράγοντες κινδύνου 
εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη στους ενήλικες, 
παραθέτοντας ενδιαφέροντα επιδημιολογικά 
στοιχεία, καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισης 
της νόσου για την αποφυγή ενδεχόμενων 
επιπλοκών. Εστίασε στο σωστό τρόπο περιποίησης 
αλλά και προστασίας των ποδιών των διαβητικών 
ασθενών, με τη χρήση κατάλληλων υποδημάτων 
και σκευασμάτων, σύμφωνα πάντα με την 
καθοδήγηση του ιατρού.
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Τέλος, η κ. Μαρία Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη 
Δημοσίων Σχέσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη 
Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), μετέφερε την προσωπική 
της εμπειρία ως ασθενής, αναφέρθηκε στα 
καθημερινά προβλήματα των διαβητικών, 
τόσο λόγω της ίδιας της ασθένειας και των 
επιπλοκών της, όσο και λόγω των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Περιέγραψε τους 

σκοπούς και τις δράσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, η οποία 
στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής 
των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και 
στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ότι 
υπάρχει τρόπος αποφυγής του σακχαρώδη διαβήτη 
και δεν είναι άλλος από την πρόληψη, η οποία ως 
τρόπος ζωής είναι αναγκαία για την αποφυγή τόσο 
αυτής, όσο και άλλων σοβαρών παθήσεων.

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Τετάρτη, 8 Ιουνίου
Β΄ ΚΑΠΗ Πυλαίας 

Προστασίας, Παιδείας και Υγείας, Ελένη Γιαννούδη. 
Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο Δρ Ηρακλής 
Τιτόπουλος, Ειδικός Πνευμονολόγος, Πρόεδρος 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης 
και Παιδείας Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, Μέλος Δ.Σ. 
ΕΔΔΥΠΠΥ.Η ενημέρωση ξεκίνησε με την Ειδικό 
Παθολόγο - Διαβητολόγο, Επιστημονικό Συνεργάτη 
της Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής 
Νοσοκομείου “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Θεσσαλονίκης, 
Διδάκτωρα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Νίκη Κατσίκη. Στην εισήγηση της 
ανέφερε ότι ο σακχαρώδης διαβήτης είναι συχνό 
μεταβολικό νόσημα που απασχολεί το 7,5% των 
ενηλίκων στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι ένας 
στους τρεις ασθενείς είναι αδιάγνωστοι.  

Κατόπιν, ο Παθολόγος - Διαβητολόγος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 
Κυριάκος Καζάκος, εστίασε στις επιπλοκές και τη 
θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη σημειώνοντας 
ότι σακχαρώδης διαβήτης είναι η πρώτη αιτία 
τύφλωσης στο δυτικό κόσμο, η πρώτη αιτία 
νεφρικής ανεπάρκειας και μη τραυματικού 
ακρωτηριασμού, καθώς και η κύρια αιτία εμφάνισης 
καρδιαγγειακής νόσου. 

Αμέσως μετά, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος Δ.Σ. της 
ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, Βιολόγος MSc, Εκπαίδευση στον 
Σακχαρώδη Διαβήτη, Χρήστος Δαραμήλας ο 
οποίος περιέγραψε ακόμη την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ και 
τις δράσεις της, που ως στόχο έχει την όσο το 
δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση 
των ασθενών και του κοινού ευρύτερα, για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου, αλλά και 
για την καταπολέμηση του διαρκούς φόβου των 
επιπλοκών που διακατέχει τους ασθενείς. 

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος των 
ΚΑΠΗ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Ηλίας 
Λυρούδης, φοιτητές από το δημόσιο ΙΕΚ Πυλαίας-
Χορτιάτη, επαγγελματίες υγείας και μεγάλος 
αριθμός δημοτών και μελών των ΚΑΠΗ του 
Δήμου, ενώ τους θερμούς χαιρετισμούς και τις 
ευχαριστίες του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη
προς όλους τους παραβρισκόμενους και 
τους συντελεστές της ημερίδας μετέφερε 
η Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | Παρασκευή, 10 Ιουνίου
Α΄ ΚΑΠΗ Αλίμου

Τέλος, για την ανάγκη που υπάρχει για περισσότερη 
πληροφόρηση, τόσο για τους ασθενείς όσο και 
για το ευρύ κοινό, καθώς και τη σπουδαιότητα 
της υλοποίησης παρόμοιων προσπαθειών, μίλησε 
το  Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας για το 
Διαβήτη και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων 
Παιδιών και Νέων με Σακχαρώδη Διαβήτη, 
Αριστείδης Ράπτης. 

Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλίμου 
κ. Δημήτριος Δημάκης, ο οποίος κατά την 
εισαγωγή του αναφέρθηκε στη συνεργασία του 
Δήμου με το ΕΔΔΥΠΠΥ και στις δράσεις που 
αναπτύσσονται με σκοπό την πρόληψη σε θέματα 
Υγείας. Ευχαρίστησε όλους τους ομιλητές και 
συντελεστές της εκδήλωσης, καθώς και το  κοινό 
για την πολύ θερμή ανταπόκριση και την παρουσία 
του στην ημερίδα. 

Παραβρέθηκαν επίσης, η Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου και μέλος του 
Δ.Σ. του Διαδημοτικού Δικτύου κ. Παναγιώτα 
Προυντζοπούλου, η Αντιδήμαρχος κ. Αναστασία 
Σιδηροπούλου και οι κ.κ. Πρόεδροι των ΚΑΠΗ του 
Αλίμου.

Κατά την πρώτη ομιλία, η κ. Ουρανία 
Ζαχαροπούλου, Παθολόγος - Διαβητολόγος, 
Διευθύντρια Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης 
Δήμου Αλίμου, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Διαβητικού Τμήματος Λαϊκού Νοσοκομείου, 
ευχαρίστησε κατ’ αρχήν όλους τους 
παραβρισκόμενους και τα στελέχη του Δήμου 
για την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση. Σε μία 
σύντομη ιστορική αναδρομή για τη νόσο του 
σακχαρώδη διαβήτη, η κ. Ζαχαροπούλου τόνισε 
ότι η ρύθμιση του διαβήτη εξακολουθεί και 
σήμερα να αποτελεί παγκόσμια ανάγκη, καθώς 
κάθε 10 δευτερόλεπτα τρία άτομα εμφανίζουν 
διαβήτη, ενώ κάθε 6 δευτερόλεπτα, ένας ασθενής 
πεθαίνει από επιπλοκές που σχετίζονται με 
τη νόσο αυτή. Ανέφερε ακόμη, ότι είναι πολύ 
σημαντικό οι ασθενείς να προσεγγίζουν τους 
Συλλόγους Ασθενών της περιοχής τους και να 
δραστηριοποιούνται μέσα από αυτούς, καθώς έτσι 
ενημερώνονται και εκπαιδεύονται διαρκώς, με 
αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση της πάθησής 
τους.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δημήτριος 
Χιώτης, Παιδίατρος - Ενδοκρινολόγος, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής 
Παιδοενδοκρινολογικής Κλινικής της Ευρωκλινικής 
Παίδων, Ο κ. Χιώτης παρουσίασε αναλυτικά τόσο 
τον Διαβήτη τύπου 1 ή Νεανικό Διαβήτη, όσο και 
τον Διαβήτη τύπου 2 ή Διαβήτη των ενηλίκων. 
Παρέθεσε σημαντικές πληροφορίες για τη 
συχνότητα, τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης, 
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καθώς και τα συμπτώματα της νόσου, που θα 
πρέπει να μας προβληματίσουν ώστε άμεσα να 
επισκεφθούμε το γιατρό μας. Εκτός από την 
αναγκαία φαρμακευτική αγωγή, οι ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει να ακολουθούν 
και κατάλληλη δίαιτα, άσκηση και βέβαια να 
αποφεύγουν το κάπνισμα, προκειμένου να 
προφυλαχθούν από τις επικίνδυνες επιπλοκές της 
νόσου όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, 
η διαβητική νεφροπάθεια, η διαβητική νευροπάθεια 
κ.α. Ωστόσο, ο υγιεινός τρόπος ζωής και η αποφυγή 
βλαβερών συνηθειών όπως το γρήγορο φαγητό και 
το κάπνισμα είναι σημαντικά για την πρόληψη της 
ίδιας της εμφάνισης της νόσου, που θα πρέπει να 
είναι και ο στόχος μας. 

Τέλος, ο κ. Χιώτης, Μέλος και πρώην Πρόεδρος 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη 
(ΕΛΟΔΙ), μετέφερε το κεντρικό μήνυμα του φορέα 
ότι τα άτομα με διαβήτη δεν είναι άτομα με 
ειδικές ανάγκες, όμως χρειάζονται υποστήριξη 
από την Πολιτεία και προς αυτή την κατεύθυνση 
δραστηριοποιείται η ΕΛΟΔΙ.

Κατόπιν, η κ. Γκόλφω Γεμιστού, Α’ Αντιπρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων 
-  Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) και Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων 
με Σακχαρώδη Διαβήτη Πειραιά και Νήσων, 
μετέφερε το χαιρετισμό του Προέδρου του 
φορέα κ. Χρήστου Δαραμήλα και ευχαρίστησε 
με τη σειρά της όλους τους παραβρισκόμενους 
και συντελεστές της ημερίδας. Αναφέρθηκε στις 
καθημερινές δυσκολίες των διαβητικών ασθενών 
και των οικογενειών τους, στην προσπάθειά τους 
για αξιοπρεπή διαβίωση, ενώ χαρακτήρισε «κλειδί» 
την εκπαίδευση στο διαβητικό ασθενή. 

Με γνώμονα αυτό ακριβώς η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
διοργανώνει εκδηλώσεις που εστιάζουν στην 
ενημέρωση - γνώση - εκπαίδευση - πρόληψη, ως 
απάντηση στην επιδημία του Διαβήτη.
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ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΩΣΗ- ΜΙΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Mε μία ημερίδα στο Δήμο Αλίμου συνεχίστηκε για 
το 2016 το πρόγραμμα ενημέρωσης του Ελληνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων για την 
πρόληψη της Ακτινικής Κεράτωσης (προκαρκινική 
βλάβη του δέρματος, αποτέλεσμα μακρόχρονης 
και επαναλαμβανόμενης έκθεσης στον ήλιο). 
Χορηγός του προγράμματος είναι η εταιρεία LEO 
Pharma Ελλάς, ενώ την οργάνωση έχει αναλάβει η 
εξειδικευμένη εταιρεία New Event Generation.

ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇÌ ÏÔÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í

 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | Σάββατο, 11 Ιουνίου 
Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών (ΕΝΟΑ)

Συντονίστρια της ημερίδας ήταν η κ. Ουρανία 
Ζαχαροπούλου, Ειδική Παθολόγος με εξειδίκευση 
στο Σακχαρώδη Διαβήτη και Διευθύντρια 
Κοινωνικής Αντίληψης Δήμου Αλίμου. Επίσης, 
παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αλίμου, κ. Δημήτριος Δημάκης και η κ. Έφη 
Παπαδήμα, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του 
ΕΝΟΑ.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Χαριτωμένη 
Βαβούλη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, 
Επιμελήτρια Β΄, Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική 
Κλινική, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός».  Η 
κ. Βαβούλη παρουσίασε τις συνέπειες της 
μακρόχρονης έκθεσης του δέρματος στην 
υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές δερματικές βλάβες και 
κακοήθεις όγκους. Μεγαλύτερη είναι η επίπτωση 
σε ανοιχτόχρωμους πληθυσμούς, καθώς και σε 
περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια. Σημείωσε δε, ότι 
η αυξημένη έκθεση στον ήλιο, η μεταβολή στις 
κλιματολογικές παραμέτρους και η μείωση του 

ατμοσφαιρικού όζοντος, αποτελούν τους βασικούς 
παράγοντες που αυξάνουν τα κρούσματα καρκίνου 
του δέρματος.

Στη συνέχεια, η κ. Βαβούλη, εστίασε στην Ακτινική 
Κεράτωση, την πιο συχνή προ-καρκινική δερματική 
νόσο, η οποία συνδέεται με την έκθεση στον ήλιο 
και εμφανίζεται στις περισσότερο εκτεθειμένες 
περιοχές του δέρματος, όπως πρόσωπο, κεφαλή, 
κορμός, στέρνο, χέρια και ώμοι. Επηρεάζει το 
11-25% των ατόμων άνω των 40 ετών στο Βόρειο 
ημισφαίριο και το 40-50% των ατόμων άνω των 40 
ετών στην Αυστραλία. Παρουσίασε αναλυτικά τα 
χαρακτηριστικά της ακτινικής κεράτωσης, αλλά 
και όλα τα νεότερα δεδομένα για την αντιμετώπισή 
της. «Η ακτινική κεράτωση πρέπει να θεραπεύεται 
σε κάθε ασθενή», τόνισε η ομιλήτρια. Ο 
δερματολόγος μας είναι ο ειδικός για να μας 
συμβουλεύσει και να μας χορηγήσει την κατάλληλη 
θεραπεία, ενώ  η σωστή ενημέρωση και η τακτική 
επίσκεψη στο γιατρό είναι το κλειδί για τον έγκαιρο 
εντοπισμό της ακτινικής κεράτωσης, αλλά και κάθε 
άλλης δερματικής βλάβης. 
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ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ

Η Εκστρατεία
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
(ΕΔΔΥΠΠΥ), με την αποκλειστική υποστήριξη 
της DIAGEO Hellas διοργάνωσε για 4 συνεχόμενα 
έτη από το 2013 Πανελλαδικές Εκστρατείες 
Ενημέρωσης για την Ορθή κατανάλωση αλκοόλ 
μέσω ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου που 
δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του  Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας ΙΟΑΣ Πάνος 
Μυλωνάς.

Σκοπός της εκστρατείας αυτής, ήταν η διανομή 
των ενημερωτικών φυλλαδίων σε άνδρες 
και γυναίκες άνω των 18 ετών καθώς και σε 
υποψήφιους οδηγούς με σκοπό την έγκαιρη και 
πληρέστερη ενημέρωση τους για τις επιπτώσεις 
της μη ορθής κατανάλωσης αλκοόλ. 

Στόχοι της εκστρατείας αυτής ήταν η ενημέρωση 
και η ευαισθητοποίηση των νεαρών Ελλήνων 
καταναλωτών σε θέματα που αφορούν την 
κατανάλωση αλκοόλ, μέσα από πληροφορίες 
που θα επιτρέψουν στο κοινό να κατανοήσει τι 
περιέχει το ποτό του. Η καλύτερη κατανόηση των 
συνεπειών της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ 
και η αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με το αλκοόλ και 
την οδήγηση, με απώτερο στόχο τη μείωση των 
ατυχημάτων. Για την υλοποίηση της προσπάθειας 
αυτής, είχαμε ως αποκλειστικό υποστηρικτή την 
DIAGEO Hellas.

Μέσω της Εκστρατείας, διανείμαμε φέτος 
54.000 ενημερωτικά φυλλάδια σε 25 Δήμους της 
Ελλάδος ενώ συνολικά έχουμε διανείμει 204.000 
ενημερωτικά φυλλάδια. Η επιλογή των Δήμων 
αυτών έγινε βάσει ερευνών και στατιστικών 
στοιχείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς για τους Δήμους με τα 
περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Η διανομή των 
φυλλαδίων προς τους δημότες πραγματοποιήθηκε 
από τα Δημαρχεία προς τις δημοτικές δομές των 
Δήμων, όπως Πολιτιστικά Κέντρα, Δημοτικά & 
Περιφερειακά Θέατρα, ΚΕΠ αλλά και σε Εξεταστικά 
κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης οδηγών – 
Υπουργείο Μεταφορών/Νομαρχίες, Πανεπιστήμια, 
ΑΤΕΙ και σε στρατόπεδα. 

Διοργάνωση:

Συμμετέχοντες:

Υποστηρικτής:

ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇÌÏÔÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í

4η Εκστρατεία Ορθής Κατανάλωσης Αλκοόλ 2016
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Δήμος Μονεμβασίας

Δήμος Μονεμβασίας

Δήμοι που συμμετείχαν στην Εκστρατεία 2016

Στατιστικά έτους 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

15%

18%

9%

3%

35%

20%
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Δήμος ΜονεμβασίαςΑνάρτηση Banners στα site των Δήμων μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ
Drink IQ & Αλκοόλ & Ανήλικοι

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
(ΕΔΔΥΠΠΥ), με την αποκλειστική υποστήριξη 
της DIAGEO Hellas στο πλαίσιο της Εκστρατείας 
Ενημέρωσης για την Ορθή κατανάλωση αλκοόλ, 
προώθησε στους Δήμους μέλη τα 2 banners με τα 
links τα οποία δημιουργήθηκαν με τη συνεργασία 
του  Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας 
ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς. Το 2014 αρχικά 
προωθήθηκε το link Ρώτα το Διονύση ενώ το 2016 
έχουμε την αντικατάστασή του με το Drink IQ. 
Συνολικά ανταποκρίθηκαν 105 Δήμοι-μέλη.

Σκοπός της εκστρατείας αυτής, ήταν ανάρτηση των 
banners στα site των Δήμων -μέλων του ΕΔΔΥΠΠΥ 
και η ενημέρωση των δημοτών άνδρες και 
γυναίκες άνω των 18 ετών καθώς και υποψήφιους 
οδηγούς με σκοπό την έγκαιρη και πληρέστερη 
ενημέρωσή τους για τις επιπτώσεις της μη ορθής 
κατανάλωσης αλκοόλ. 

Στόχος της εκστρατείας αυτής ήταν η ενημέρωση 
και η ευαισθητοποίηση των νεαρών Ελλήνων 
καταναλωτών σε θέματα που αφορούν την 
κατανάλωση αλκοόλ μέσω της ιστοσελίδας Drink 
IQ και μέσα από πληροφορίες που θα επιτρέψουν 
στο κοινό να κατανοήσει τι περιέχει το ποτό 
του. Η καλύτερη κατανόηση των συνεπειών της 
αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ και η αλλαγή 
νοοτροπίας σχετικά με το αλκοόλ και την οδήγηση, 
με απώτερο στόχο τη μείωση των ατυχημάτων. 
Ενώ με την ιστοσελίδα Αλκοόλ και Ανήλικοι 
στοχεύουμε στην πληρέστερη ενημέρωση 
του γονέα μέσα από συμβουλές για τα συνήθη 
παιδιατρικά ζητήματα εκ των οποίων είναι και το 
«Αλκοόλ 18+. Εξηγώ στο παιδί μου γιατί». Μέσω 
αυτής της ενότητας, ο γονέας μπορεί να αναζητήσει 
πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες που έχει η 
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από εφήβους, 
τους τρόπους ανίχνευσης του προβλήματος, καθώς 
και τα μέσα αναζήτησης λύσεων και διεξόδων. Για 
την υλοποίηση της προσπάθειας αυτής, είχαμε ως 
αποκλειστικό υποστηρικτή την DIAGEO Hellas.
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Άποψη από τα site των Δήμων
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Επιπλέον δημοσιότητα
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από τους 
Δημότες των Δήμων μελών του Δικτύου, 
συνεχίστηκε το 2016 με 53 συνολικά εκδηλώσεις, 
η Εκστρατεία Ενημέρωσης με θέμα: «Μύθοι και 
Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» που 
διοργάνωσε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), υπό την Αιγίδα της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με τη 
συνεργασία των Φορέων:

Στόχος της Εκστρατείας ήταν η ενημέρωση του 
πληθυσμού της χώρας μας στην ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ, για τη διαφύλαξη των φαρμάκων 
αυτών, τα οποία έσωσαν και εξακολουθούν να 
σώζουν εκατομμύρια ζωές μέχρι σήμερα. 

Η Εκστρατεία περιλάμβανε μία τουλάχιστον 
ενημερωτική ομιλία με προβολή διαφανειών 
σε κάθε Δήμο, ενώ πραγματοποιήθηκε διανομή 
έντυπου  ενημερωτικού υλικού στο κοινό, το οποίο 
διέθεσε ο ΕΟΦ.

Τις ομιλίες πραγματοποίησαν διακεκριμένοι ιατροί 
λοιμωξιολόγοι, μέλη και συνεργάτες της Ελληνικής 
Εταιρείας Χημειοθεραπείας και της Ελληνικής 
Εταιρείας Λοιμώξεων που συμμετείχαν εθελοντικά 
στο Πρόγραμμα. 

Κατά την ενημέρωση τονίστηκε και έγινε σαφές 
στο κοινό, το πόσο σημαντικά είναι τα αντιβιοτικά 
για την υγεία μας, καθώς σώζουν εκατομμύρια 
ζωές από τις λοιμώξεις που προκαλούν τα 
μικρόβια, αλλά και πόσο καταστροφική είναι η 
υπερκατανάλωσή τους, καθώς αυτή οδηγεί σε 
ανάπτυξη αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά, 

με συνέπεια όταν θα τα χρειαζόμαστε πραγματικά 
να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί δεν 
θα είναι πλέον δραστικά. 

Ακόμη, οι ομιλητές παρέθεσαν σημαντικά 
στοιχεία σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης 
των μικροβίων και των ιών, το πώς μπορούμε να 
διακρίνουμε πότε πρέπει να πάρουμε αντιβιοτικό 
και πότε όχι, πάντα σε συνεννόηση με το γιατρό 
μας. Επισημάνθηκε δε, ότι η Ελλάδα κατέχει την 
πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατανάλωση 
αντιβιοτικών με αποτέλεσμα και την πρώτη θέση 
στην αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά, 
γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο για την υγεία μας.

Τέλος, κατά την ενημέρωση τονίστηκε πόσο 
σημαντική είναι η πρόληψη των λοιμώξεων στους 
ενήλικες με σωστή χρήση των εμβολίων, δηλαδή 
της γρίπης (το Νοέμβριο κάθε χρόνο) όπως και του 
πνευμονιόκοκκου, σύμφωνα με την καθοδήγηση του 
ιατρού.

Κεντρικό μήνυμα των εκδηλώσεων ήταν ότι είναι 
ευθύνη όλων μας να διαφυλάξουμε τα αντιβιοτικά, 
βάζοντας τέλος στην άσκοπη κατανάλωσή τους.

ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇÌÏÔÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í
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Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, του ΕΔΔΥΠΠΥ και του 
ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Χαιρετίζω τη 
σημαντική συμμετοχή των Δήμων μελών του 
Δικτύου μας, στην Πανελλαδική μας Εκστρατεία. 
Για τρίτη συνεχή χρονιά εξειδικευμένοι ιατροί 
λοιμωξιολόγοι διατρέχουν όλη την Ελλάδα με 
στόχο να ενημερώσουν τους συμπολίτες μας 
με τον πιο έγκυρο τρόπο, για το πόσο σημαντικό 
είναι να αποφεύγουν την υπερκατανάλωση των 
αντιβιοτικών αλλά και να προστατεύουν την υγεία 
τους με όλα τα εγκεκριμένα για τους ενήλικες 
εμβόλια. Θα συνεχίσουμε την κοινή μας προσπάθεια 
προς όφελος των πολιτών σε κάθε σημείο της 
χώρας μας».

Για το 2016 η Εκστρατεία υλοποιήθηκε κατά τους 
μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Οκτώβριο, 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 41 ενημερωτικές εκδηλώσεις σε Δήμους 
ανά την Ελλάδα. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Εκστρατείας 
πραγματοποιήθηκαν 2 Συνεντεύξεις Τύπου, 
καθώς και 2 ιδιαίτερα επιτυχημένες ημερίδες 
ευαισθητοποίησης για τους Εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής 
Αγωγής της Α΄ και της Γ΄ Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η Πανελλαδική Εκστρατεία 
Ενημέρωσης, είναι εξ ολοκλήρου εθελοντική, 
χωρίς τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκών ή άλλων 
πόρων, αποτελεί κοινή προσπάθεια των ανωτέρω 
φορέων σε ένα εθνικό θέμα υψηλού υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.

Οι στόχοι της κατατείνουν στο να διαλύσουν τους 
μύθους  και να αναδείξουν τις αλήθειες σχετικά 
με τις συνέπειες από την άσκοπη χρήση των 
αντιβιοτικών, τη διάκριση ανάμεσα σε ιογενείς 
και μικροβιακές λοιμώξεις, τη διασπορά των 
ανθεκτικών μικροβίων στο περιβάλλον, την 
αξία της πρόληψης των λοιμώξεων μέσω του 
εμβολιασμού και τελικά την επίγνωση ότι η 
υπερκατανάλωση, μπορεί να στερήσει από τον 
ασθενή τον πολυτιμότερο σύμμαχό του, το ίδιο το 
αντιβιοτικό.

Η Εκστρατεία συνεχίζεται και το 2017.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ
 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 
Δημοτικό Θέατρο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζωγράφου

Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Αντώνης 
Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας 
- Λοιμώξεων, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
«ΑΤΤΙΚΟΝ». 

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων Καθηγητής 
κ. Αθανάσιος Σκουτέλης, Συντονιστής Διευθυντής 
Ε΄ Παθολογικής Κλινικής και Μονάδας Λοιμώξεων, 
Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός». 

Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η κ. Ελένη 
Καντζέλη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας 
Δήμου Αγίου Δημητρίου. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό η Δήμαρχος 
Αγίου Δημητρίου κ. Μαρία Ανδρούτσου.

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Χάρης 
Παπαγεωργόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος 
Ζωγράφου, ενώ παραβρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Υπεύθυνος Κοινωνικής Μέριμνας 
Δήμου Ζωγράφου, κ. Γεώργιος Καππής.
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ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 
πρώην Δημαρχείο Ανδραβίδας

Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Δρ. Στυλιανή 
Συμπάρδη, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια 
Α΄ Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». 

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Χαράλαμπος 
Γώγος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Πατρών, Δ/ντης Πανεπιστημιακής 
Παθολογικής Κλινικής και η κ. Καρολίνα 
Ακινόσογλου,  Παθολόγος, Παθολογική Κλινική και 
Τμήμα Λοιμώξεων Π.Γ.Ν. Πατρών. Συντονιστής της 
συζήτησης ήταν ο κ. Χαράλαμπος Δημόπουλος, 
Αντιδήμαρχος Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
Δήμου Φυλής κ. Γεώργιος Αντωνόπουλος. 
Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η κ. Δόξα 
Μιχάκη, από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν  
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. 
Ναμπίλ Ιωσήφ Μοράντ, ο Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Αμαλιάδας κ. Κωνσταντίνος Τσαούσης 
και ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου-
Ολυμπίας κ. Ευάγγελος Παπαγεωργίου.
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 
Πολιτιστικό Πολύκεντρο Δήμου Ορεστιάδας

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 
Δημοτικό Θέατρο Χρυσούπολης

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κ. Περικλής 
Παναγόπουλος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Συντονίστρια της 
συζήτησης ήταν η κ. Αναστασία Μαρασλή, 
Ψυχολόγος, Στέλεχος Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου 
Ορεστιάδας. 

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κ. Ξενοφών 
Κροκίδης, Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Mainz Γερμανίας, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου 
Καβάλας.  

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό ο Δήμαρχος της πόλης κ. Βασίλειος 
Μαυρίδης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας 
του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου κ. Ανδρέας 
Παπανδρούδης.  

Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η κ. Λαρίσα 
Κοσμίδου, Επιμελήτρια Α΄ Γενικής Ιατρικής, 
Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΕYνεστία. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος 
Νέστου κ. Ευάγγελος Τσομπανόπουλος.
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ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 
Αίθουσα ΕΒΕ Ξάνθης

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 
Α΄ ΚΑΠΗ Πυλαίας

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κ. Περικλής 
Παναγόπουλος, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, 
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Ιορδάνης 
Χατζηευφραιμίδης, Πρόεδρος του Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου 
Ξάνθης. 

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κ. Παναγιώτης 
Κολλάρας, Δ/ντής ΕΣΥ, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό ο Δήμαρχος της πόλης κ. Χαράλαμπος 
Δημαρχόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης κ. Αναστάσιος 
Καραδέδος.  

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Δρ. Ηρακλής 
Τιτόπουλος, Ειδικός Πνευμονολόγος, Αντιδήμαρχος 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & 
Υγείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
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ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚOΥ | Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η Δρ. Στυλιανή 
Συμπάρδη, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια Α΄ 
Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». 

Ομιλήτρια της ημερίδας ήταν η κ. Κυριακή 
Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια Παθολογίας-
Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Γενική Γραμματέας της 
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος 
ΔΣ της ΚΕΔΕ κ. Νικόλαος Μελετίου. Συντονιστής 
της συζήτησης ήταν ο κ. Αθανάσιος Χούπης, 
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ασπροπύργου.

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Παναγιώτης 
Κολλάρας, Δημοτικός Σύμβουλος Θερμαϊκού. 
Παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος 
Θερμαϊκού, κ. Ιωάννης Μαυρομάτης.



115

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 
Κεντρικό ΚΑΠΗ Βέροιας

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 
Αίθουσα ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η Δρ. Στυλιανή 
Συμπάρδη, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Δ/ντρια Α΄ Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Ελευσίνας 
«Θριάσιο». Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και 
απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Προστασίας Δήμου Βέροιας κ. Θεόφιλος Κορωνάς, 
καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Ημαθίας κ. Ζήσης Κοντονίνας. 

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Κυριακή 
Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια Παθολογίας-  
Λοιμώξεων ΕΚΠΑ.  

Επίσης, την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους 
πλήθος εκπροσώπων από τη Δημοτική Αρχή και 
Φορείς της περιοχής.  Συντονιστής της συζήτησης 
ήταν ο κ. Χρήστος Κούτρας, Συντονιστής - 
Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Βέροιας, 
Μετεκπαιδευθείς στη Λοιμωξιολογία, Πρόεδρος 
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Δημοτικός 
Σύμβουλος Βέροιας, Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Δημοτικού Ιατρείου Βέροιας.

Συντονιστές της Εκδήλωσης ήταν η Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης κ. Ελένη 
Τασοπούλου και ο Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Κοζάνης κ. Χαράλαμπος Τσεβεκίδης. 
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ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μαλίων

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κ. Συμεών 
Μεταλλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-
Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Συντονιστής 
της συζήτησης ήταν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής, Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας 
Υγείας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου κ. Βασίλειος 
Ταλατάς.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κ. Εμμανουήλ 
Μπαρμπουνάκης, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Διευθυντής ΕΣΥ, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων 
Κρήτης, ΠΑΓΝ Ηρακλείου Κρήτης. Συντονίστρια της 
ημερίδας ήταν η κ. Ελίζα Ιατράκη, ΠΕ Ψυχολόγων, 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & 
Πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ιωάννης 
Μαστοράκης. Επίσης, παραβρέθηκε και συμμετείχε 
κατά τη συζήτηση με το κοινό και ο κ. Αχιλλέας 
Γκίκας, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής 
Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Κρήτης.
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ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 
Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Ιεράπετρας

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κ. Εμμανουήλ 
Μπαρμπουνάκης, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Διευθυντής ΕΣΥ, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων 
Κρήτης, ΠΑΓΝ Ηρακλείου Κρήτης. Συντονιστής της 
ημερίδας ήταν ο κ. Αντώνης Πετράς, Πρόεδρος 
Επιτροπής Υγείας Δήμου Ιεράπετρας. 

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κ. Παναγιώτης 
Κολλάρας, Δ/ντής ΕΣΥ, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Γιάννης 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και συμμετείχε κατά 
τη συζήτηση με το κοινό και ο κ. Αχιλλέας Γκίκας, 
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.

Καραγιάννης,  ενώ συντονίστρια της συζήτησης 
ήταν η κ. Σοφία Τελίδου, ΤΕ Νοσηλευτικής και 
ΠΕ Ψυχολόγων, Προϊσταμένη Τμήματος Δημόσιας 
Υγείας-Πρόνοιας.
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 

Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Ελένη 
Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ- 
Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 
Χημειοθεραπείας. 

 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | Τετάρτη, 2 Μαρτίου
Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Φλώρα 
Κοντοπίδου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής 
ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος 
Παπάγου-Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολίδης, ενώ 
συντονίστρια της συζήτησης ήταν η κ. Αγλαΐα 
(Λίλα) Σουρανή, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής & Αλληλεγγύης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος 
Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, ενώ 
συντονίστρια της συζήτησης ήταν η Αντιδήμαρχος 
Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αθανασία Χρισταρά.
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ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δημαρχείου Δράμας

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κ. Ξενοφών 
Κροκίδης, Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Mainz Γερμανίας και Πρόεδρος Ιατρικού 
Συλλόγου Καβάλας. Συντονιστής της ημερίδας 
ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Μπαϊρακτάρης, Ιατρός 
Γενικής Ιατρικής, Εντεταλμένος Σύμβουλος 
για θέματα Δημόσιας Υγείας Δήμου Δράμας. 

Ο κ. Μπαϊρακτάρης ευχαρίστησε όλους τους 
παραβρισκόμενους, ενώ μετέφερε τους θερμούς 
χαιρετισμούς του Δημάρχου Δράμας 
κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου. 
Την εκδήλωση τίμησε επίσης με την παρουσία του 
ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, 
κ. Γεώργιος Γεωργιάδης. 

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Ευθυμία 
Γιαννιτσιώτη, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, 
Επιμελήτρια Α’, Δ’ Παθολογική Κλινική Ιατρικής 
Σχολής Αθηνών, Π.Γ.Ν. Αττικόν. Εκ μέρους 
του Δήμου Αγρινίου χαιρετισμό απηύθυνε ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας 
κ. Κωνσταντίνος Καλαντζής, Παρόντες ήταν οι 
κ.κ. Παντελής Παπαθανάσης, Πρόεδρος Ιατρικού 

Συλλόγου Αγρινίου και Ιωάννης Τσιτσέλης, 
Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αγρινίου 
οι οποίοι χαιρέτησαν με τη σειρά τους την 
εκδήλωση. Επίσης, παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αγρινίου κ. Ευάγγελος 
Παπαθανασόπουλος. Συντονιστής της ημερίδας 
ήταν ο κ. Γεώργιος Ροϊδης.



120

 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ | Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 
Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Λαμπρινή 
Γαλανή, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια 
ΣΤ΄ Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ». 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
και απηύθυναν χαιρετισμό οι κ.κ. Άννα-Μαρία 
Κουτρούμπα, Αντιδήμαρχος Θεμάτων Κοινωνικής 
Μέριμνας και Εθελοντισμού, Ευάγγελος Χαρμπής, 
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Άρτας, Αναστασία 
Σίμου-Τάσιου, Περιφερειακή Σύμβουλος και 

Ευαγγελία Ανδρέου, Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας 
Άρτας. Συντονίστρια της Εκδήλωσης ήταν η 
κ. Φωτεινή Κουτσούμπα, Υπάλληλος Δ/νσης 
Προγραμματισμού Δήμου Αρταίων. Η ημερίδα 
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των κατοίκων της 
περιοχής, αλλά και της τοπικής επιστημονικής 
κοινότητας, καθώς και εκπροσώπων από τον 
τοπικό τύπο.

 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 
Δημοτικός Πολιτιστικός Πολυχώρος «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ»

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Λαμπρινή 
Γαλανή, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια 
ΣΤ΄ Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ». 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Προέδρος του Οργανισμού 

Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και 
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών κ. 
Φίλιππος Τσουμάνης. Συντονίστρια της συζήτησης 
ήταν η κ. Ιωάννα Γεροδήμου, Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας 
Δήμου Ιωαννιτών.
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 

Πολιτιστικό Κέντρο Αλίμου

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κ. Άγγελος 
Πεφάνης, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής 
Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου 
«ΣΩΤΗΡΙΑ». Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και 
απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Αλίμου κ. Δημήτρης Δημάκης. 

 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό η Αντιδήμαρχος κ. Νατάσα Δεληγιάννη, 
η οποία μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου 
Τήνου κ. Σίμου Ορφανού. Στη συνέχεια ευχαρίστησε 
όλους τους παραβρισκόμενους Δημότες, καθώς 
και τις ομιλήτριες ιατρούς κ.κ. Ελένη Γιαμαρέλλου, 
Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ-Λοιμωξιολόγο 

και Κυριακή Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια 
Παθολογίας-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ. Παρών ήταν ακόμη, 
ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού 
κ. Νικόλαος Διαμαντάκης.
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο ιατρός 
κ. Γιώργος Χριστόπουλος, Ειδικός Παθολόγος, 
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μιλάνου. 

Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η κ. Ουρανία 
Ζαχαροπούλου, Διευθύντρια Κοινωνικής Αντίληψης 
Δήμου Αλίμου, Ειδική Παθολόγος με εξειδίκευση 
στο Σακχαρώδη Διαβήτη.
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 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 
Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Κυριακή 
Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια Παθολογίας 
-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Γενική Γραμματέας της 
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας.

 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 

Δημαρχείο Αιγάλεω

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η Δρ. Στυλιανή 
Συμπάρδη, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια Α΄ 
Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». 
Συντονίστρια της ημερίδας ήταν η κ. Αγγελική 
Πατέλου, Λογοθεραπεύτρια, Υπάλληλος της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου 

Αιγάλεω, η οποία κατά την εισαγωγική της ομιλία 
ευχαρίστησε όλους τους παραβρισκόμενους για 
την παρουσία τους και τόνισε τη σημασία της 
εκστρατείας για την ενημέρωση των πολιτών και 
τη συμβολή τους στη μείωση της άσκοπης χρήσης 
των αντιβιοτικών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό η Πρόεδρος του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Αρκαδίας, κ. Βασιλική Φράγκου. 
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Aντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
κ. Σπύρος Βρέντας. 
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 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 
Δημαρχείο Κορυδαλλού

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Ελένη 
Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ- 
Λοιμωξιολόγος και Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Χημειοθεραπείας. Στο συντονισμό 
της ημερίδας ήταν ο κ. Γεώργιος Μακρυνός, 
Αντιπρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ, Δημοτικός Σύμβουλος 
Κορυδαλλού, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης 
Εποπτών Δημόσιας Υγείας και η κ. Λαμπρινή 
Μάνου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Κορυδαλλού. Επίσης, παραβρέθηκε και 
απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Πειραιά, κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης. 
Παραβρέθηκε επίσης η Βουλευτής Β΄ Πειραιά 
κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, καθώς και πλήθος 
στελεχών του Δήμου, εκπροσώπων τοπικών 
φορέων και Δημοτών.

 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 
Δημαρχείο Σαλαμίνας

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η Δρ. Στυλιανή 
Συμπάρδη, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Δ/ντρια Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Ελευσίνας 
«Θριάσιο». Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και 
απηύθυνε χαιρετισμό η Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. 
Ισιδώρα Νάνου, ενώ συντονίστρια της ημερίδας 

ήταν η κ. Αγγελική Μιχάλαρου, Επόπτρια 
Δημόσιας Υγείας-Υγιεινολόγος MSc, Προϊσταμένη 
Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας 
Υγείας Δήμου Σαλαμίνας. Επίσης, παραβρέθηκαν 
εκπρόσωποι τοπικών φορέων υγείας, εκπρόσωποι 
από τον τοπικό τύπο και πλήθος δημοτών.
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 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 
Αμφιθέατρο Δήμου Διδυμοτείχου

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κ. Ξενοφών 
Κροκίδης, Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπστημίου 
Mainz Γερμανίας, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου 
Καβάλας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και 
απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης, ενώ συντονίστρια 

 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 
1ο – 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η Δρ. Στυλιανή 
Συμπάρδη, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια 
Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Δήμου Ελευσίνας. 
Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος δημοτών, 
καθώς και ιατρών, φαρμακοποιών και άλλων 
επιστημόνων υγείας της περιοχής. Επίσης, 

παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος 
Ελευσίνας κ. Γεώργιος Τσουκαλάς. Το συντονισμό 
της συζήτησης είχε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Διοικητικών 
Υπηρεσιών και ΚΕΠ Δήμου Ελευσίνας, κ. Δέσποινα 
Οικονόμου.

ήταν η Αντιδήμαρχος Παιδείας-Υγείας 
Διδυμοτείχου κ. Χρυσή Πουργιάζη. Παρών επίσης 
ήταν και ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Τοπαλούδης. 
Την ομιλία παρακολούθησε πλήθος δημοτών 
καθώς και ιατρών, φαρμακοποιών και άλλων 
επιστημόνων υγείας της περιοχής.
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου

ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Κατερίνα 
Μασγάλα, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια 
Α΄, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας. Συντονιστής 
της ημερίδας ήταν ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης 
Αδάμης, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους 

 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου
Αμφιθέατρο Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Φλώρα 
Κοντοπίδου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη 
Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ. 
Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κ. Κωνσταντίνος 
Ηλιόπουλος, Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Δήμου 

Μεσσήνης. Στη συζήτηση παραβρέθηκαν και 
συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής, Παιδείας, Υγείας-Πρόνοιας 
κ. Αναστάσιος Τσερπές και ο Πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας κ. Μιχαήλ Μιχαήλ.

παραβρισκόμενους για την παρουσία τους, 
καθώς και όλους τους συντελεστές και τους 
επιστημονικούς φορείς που διοργανώνουν μία 
τόσο σημαντική για τη δημόσια υγεία ενημερωτική 
εκστρατεία. 
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ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 

Δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας

Την ενημέρωση πραγματοποίησαν οι ιατροί 
κ.κ. Χαράλαμπος Γώγος, Παθολόγος-
Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Πατρών, Δ/ντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής 
Κλινικής και Καρολίνα Ακινόσογλου, Παθολόγος, 
Παθολογική Κλινική και Τμήμα Λοιμώξεων Π.Γ.Ν. 
Πατρών. Παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο 
Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστος Νικολάου. 

Ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε στη σημασία της 
ενημέρωσης και της πρόληψης όσον αφορά την 
προστασία της υγείας μας, ευχαρίστησε όλους 
τους συντελεστές για την επιτυχημένη εκδήλωση, 
όλους τους παραβρισκόμενους, καθώς και 
τους ιατρούς επιστήμονες για την ενημέρωση 
που προσέφεραν στο κοινό. Το συντονισμό της 
συζήτησης είχε η Δημοτική Σύμβουλος και 
Πρόεδρος ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Δυμαίων κ. Πατρούλα Κοκκίνη.

 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου
Γυμνάσιο Μολάων

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Κατερίνα 
Καββαθά, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια 
ΕΣΥ, Δ΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». 

Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η κ. Ζωή 
Νεραντζουλάκη - Ρεπαπίνου, Εντεταλμένη 
Δημοτική Σύμβουλος για θέματα Υγείας του Δήμου 
Μονεμβασίας. 
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 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 
Δημαρχείο Αχαρνών

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η Δρ. Στυλιανή 
Συμπάρδη, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια Α΄ 
Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
Δήμου κ. Ελένη Σαχσανίδη. 

 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 
Π.Π.Ι.Ε.Δ., Νέα Φιλαδέλφεια

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο Καθηγητής 
Αθανάσιος Σκουτέλης, Συντονιστής Δ/ντής Ε΄ 
Παθολογικής Κλινικής και Μονάδας Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και Πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας 

Υγείας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος κ. 
Ευάγγελος Κουμαριανός. Συντονίστρια της 
συζήτησης ήταν η κ. Ευαγγελία Τσαπατσάρη, 
Κοινωνιολόγος-Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, 
Συντονίστρια του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η κ. Μερόπη 
Σαράντου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας 
και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας Δήμου Αχαρνών.
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 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου
Πνευματικό Κέντρο Συκαμίνου

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Γαρυφαλλιά 
Πουλάκου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Δ΄ Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. 
“ΑΤΤΙΚΟΝ”.

 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 
Εργατικό Κέντρο Δήμου Ναυπλιέων

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Γαρυφαλλιά 
Πουλάκου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Δ΄ Παθολογική Κλινική 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». Παραβρέθηκαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ναυπλίου κ. Δημήτριος 
Κωστούρος, ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Αργολίδας κ. Σπυρίδωνας Κόκκινος και 

η Πρόεδρος ΔΟΠΑΤ κ. Πόπη Καλκούνου. Επίσης, 
παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Ναυπλίου κ. Γεώργιος Παιβανάς. Συντονιστής 
της συζήτησης ήταν ο κ. Ραφαήλ Μπαρού, 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 
Ναυπλίου.
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 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 
Μουσείο Γ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Ευθυμία 
Γιαννιτσιώτη, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Επιμελήτρια Α΄, Δ΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής 
Σχολής Αθηνών, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». Συντονίστρια 
της εκδήλωσης ήταν η κ. Γεωργία Σκιαδοπούλου, 
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης-Εθελοντισμού Δήμου Δάφνης-
Υμηττού, η οποία μετέφερε το χαιρετισμό 

του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Σταυριανουδάκη 
και καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους τους 
παραβρισκόμενους. Παρόντες επίσης, ήταν ο 
Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Δημήρης Βερίκιος 
και η κ. Μαρία Ανδριώτου, Προϊσταμένη Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάρτης «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ»

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κ. Γαρυφαλλιά 
Πουλάκου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Δ΄ Παθολογική Κλινική 
Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”. Παραβρέθηκαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σπάρτης, Σπύρος Μοιράγιας, Παιδίατρος και η 

Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας Μαρία 
Τσιρώνη, Παθολόγος. Συντονιστής της συζήτησης 
ήταν ο κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας, Πρόεδρος 
του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης.
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ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, Πνευματικό Κέντρο 

Την ενημέρωση πραγματοποίησαν οι κ.κ. Ελένη 
Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ 
-Λοιμωξιολόγος και Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕΧ 
και Κυριακή Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια 
Παθολογίας-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ και Γραμματέας 
ΔΣ της ΕΕΧ. Το κοινό καλωσόρισε η Δημοτική 

Σύμβουλος, Εκπρόσωπος του Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ, 
ιατρός κ. Αγγελική Θεοδώρου, η οποία ήταν και 
η συντονίστρια της εκδήλωσης. Εκ μέρους του 
Δημάρχου κ. Γεωργίου Γκιώνη, παραβρέθηκε και 
απηύθυνε χαιρετισμό η Αντιδήμαρχος κ. Μαρία 
Πρωτοπαπά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Κατά το 2016, πραγματοποιήθηκαν δύο κοινές 
Συνεντεύξεις Τύπου από τους συνεργαζόμενους 
Φορείς διοργάνωσης της Ενημερωτικής 
Εκστρατείας για την ορθολογική χρήση των 
αντιβιοτικών και την εμβολιαστική κάλυψη του 
πληθυσμού.

Συμμετείχαν, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, του 
ΕΔΔΥΠΠΥ και του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, ο 
Γενικός Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ, Σωτήρης 

Παπασπυρόπουλος,  η Καθηγήτρια Παθολογίας 
του ΕΚΠΑ-Λοιμωξιολόγος, Ελένη Γιαμαρέλλου, ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, 
Καθηγητής Αθανάσιος Σκουτέλης, Συντονιστής 
Διευθυντής Ε΄ Παθολογικής Κλινικής και Μονάδας 
Λοιμώξεων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, και 
η Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, 
Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας 
Χημειοθεραπείας Κυριακή Κανελλακοπούλου.
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ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου | Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚΕΔΕ

Κατά την πρώτη Συνέντευξη Τύπου, παρουσιάστηκε 
το πρόγραμμα της Εκστρατείας για το α΄ εξάμηνο 
2016, όπου συμμετείχαν συνολικά 18 Δήμοι. 

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης, υπό την 
αιγίδα της οποίας πραγματοποιείται η εκστρατεία, 
τόνισε ότι για πρώτη φορά τόσοι πολλοί φορείς 
της Αυτοδιοίκησης και της Ιατρικής Κοινότητας  
συνεργάζονται οργανωμένα για την έγκυρη 
ενημέρωση των πολιτών, στο τόσο κεφαλαιώδους 
σημασίας ζήτημα για την προστασία και τη 
βελτίωση της δημόσιας υγείας όπως είναι η ορθή 
χρήση των αντιβιοτικών και των εμβολίων. 
Ο κ. Πατούλης, συνεχάρη επίσης τους 
πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας  και 
διαβεβαίωσε  ότι οι Δήμοι θα στηρίξουν με όλες 
τους τις δυνάμεις αυτή τη σημαντική δράση.

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου,
η Ελλάδα διατηρεί την αρνητική πρωτιά στην 
κατανάλωση αντιβιοτικών διεθνώς και συγχρόνως, 
κατέχει ένα από τα πλέον υψηλά ποσοστό 
μικροβιακής αντοχής σε παγκόσμια κλίμακα, 
με αποτέλεσμα, ο κίνδυνος τα αντιβιοτικά να 
καταστούν αναποτελεσματικά στην αντιμετώπιση 
σοβαρών  και θανατηφόρων λοιμώξεων, να είναι 
πλέον μια πραγματικότητα.

Στη χώρα μας σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, 
ένας στους δύο ενήλικες παίρνει αντιβιοτικά για 
βήχα, πονόλαιμο και συνάχι, δηλαδή για ιώσεις στις 
οποίες δεν είναι δραστικά τα αντιβιοτικά. Επίσης 
ένας στους τέσσερις τα προμηθεύεται χωρίς 
συνταγή ενώ ο ένας στους τρεις τα αποθηκεύει 
στο σπίτι του αντιβιοτικά για «ώρα ανάγκης», 
πρακτικές που οδηγούν στην ανάπτυξη αντοχής 
των μικροβίων σε αυτά. 

Επιπλέον, η Ελλάδα υστερεί δραματικά στον 
προληπτικό εμβολιασμό κατά της γρίπης, όπως και 
έναντι του πνευμονιόκοκκου για ενήλικες. 

Τέλος, στη συνέντευξη Τύπου επισημάνθηκε ότι 
η τήρηση των υποδείξεων από τους γιατρούς και 
κυρίως η διαρκής και συστηματική ενημέρωση των 
πολιτών, μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό 
της κατανάλωσης αντιβιοτικών και στην πρόληψη 
των λοιμώξεων. 
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 ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου | Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚΕΔΕ

Την διεύρυνση της πολύ επιτυχημένης Εκστρατείας 
ενημέρωσης των πολιτών για την ορθή χρήση 
των αντιβιοτικών και τη σημασία των εμβολίων, 
καθώς και τα νεότερα δεδομένα στο πρόβλημα 
της υπερκατανάλωσης των αντιβιοτικών στη 
χώρα μας, παρουσίασαν οι συνεργαζόμενοι φορείς, 
κατά τη δεύτερη κοινή Συνέντευξη Τύπου που 
παρέθεσαν το 2016.
Οι ειδικοί επισήμαναν ότι, σύμφωνα με τις 
τελευταίες εξελίξεις, τα αντιβιοτικά τείνουν να 
είναι όλο και περισσότερο αναποτελεσματικά 
στα μικρόβια, αφήνοντας έτσι τους ιατρούς και 
τους ασθενείς ουσιαστικά «άοπλους» απέναντι 
σε  επικίνδυνες έως και θανατηφόρες λοιμώξεις. 
Η αναποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών 
οφείλεται στην ανάπτυξη αντοχής των 
μικροβίων στα αντιβιοτικά ως αποτέλεσμα της 
υπερκατανάλωσής τους. 

Δυστυχώς, τη στιγμή που το ποσοστό της 
μικροβιακής αντοχής στη χώρα μας είναι ένα 
από τα υψηλότερα παγκοσμίως, οι Έλληνες 
εξακολουθούμε να είμαστε πρώτοι σε κατανάλωση 
αντιβιοτικών διεθνώς. Τα αποτελέσματα επίσημων 
δημοσκοπήσεων στη χώρα μας δείχνουν ότι 
σταθερά τα τρία τελευταία χρόνια (2013 - 2014 - 
2015) 1 στους 2 Έλληνες παίρνει αντιβιοτικά, κατά 
κανόνα χωρίς λόγο, ενώ το 2015 στις οικογένειες 
με παιδιά κάτω των 18 ετών, σε 3 από τα 4 παιδιά 
(75%) χορηγήθηκε αντιβιοτικό. 

Οι κυριότερες αιτίες για τις οποίες οι Έλληνες 
καταναλώνουν αντιβιοτικά είναι το συνάχι, ο βήχας 
και ο πονόλαιμος, δηλαδή ιώσεις, στις οποίες εξ 
ορισμού δεν είναι δραστικά τα αντιβιοτικά. Στη 
χώρα μας υπάρχει σημαντικό ποσοστό προμήθειας 
αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συνταγή. Το 2013 

και το 2014, το 25% που έλαβαν αντιβιοτικά 
ήταν χωρίς συνταγή, είτε αγοράζοντάς τα από το 
φαρμακείο, είτε χρησιμοποιώντας αντιβιοτικά 
που είχαν στο σπίτι τους από προηγούμενη χρήση. 
Το 2015 το ποσοστό μειώθηκε στο 20% αλλά με 
αντίστοιχη αύξηση των συνταγογραφούμενων 
αντιβιοτικών όπως και της συνταγογράφησης 
εκ των υστέρων, δηλαδή αφού ο ασθενής πήρε 
το αντιβιοτικό από το φαρμακείο (αύξηση 50%). 
Επίσης, 1 στους 3  Έλληνες (35%) δήλωσε ότι έχει 
σταθερά αντιβιοτικά στο σπίτι «για ώρα ανάγκης», 
ενώ 1 στους 4 (25%) απ’ όσους πήραν αντιβιοτικά 
δήλωσε κάποια παρενέργεια όπως εξανθήματα και 
διάρροια. Τελικό αποτέλεσμα, από το 2009 η χώρα 
μας να είναι σταθερά πρώτη σε υπερκατανάλωση 
αντιβιοτικών μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών 
χωρών.

Σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό 
εμβολιαστικής κάλυψης για προστασία από τη 
γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους ενήλικες, που 
παρατηρείται επίσης στη χώρα μας, το πρόβλημα 
της μικροβιακής αντοχής «πολλαπλασιάζεται» και 
αποτελεί σοβαρή απειλή για το μέλλον της υγείας 
του γενικού πληθυσμού, αφού χωρίς εμβόλια 
καταργείται η πρόληψη των σοβαρών λοιμώξεων.

Η ανωτέρω Εκστρατεία αποτελεί μια συντονισμένη 
προσπάθεια συνεχούς και υπεύθυνης ενημέρωσης 
των πολιτών με στόχο να συμβάλλουν στον 
περιορισμό της κατανάλωσης  αντιβιοτικών, στη 
μείωση της μικροβιακής αντοχής, αλλά και στην 
πρόληψη των λοιμώξεων. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και μετά από 
49 επιτυχημένες ενημερωτικές εκδηλώσεις σε 
όλη την Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2014 έως 
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το Μάρτιο του 2016, ανακοινώθηκε η συνέχιση των 
εκδηλώσεων σε 26 ακόμη Δήμους στην Αττική και 
σε όλη την Περιφέρεια, από τις 3 Οκτωβρίου έως 
τις 14 Δεκεμβρίου 2016. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Εκστρατείας, με 
την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση για την 
ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών πρέπει 
να ξεκινάει από τη σχολική ηλικία, τον 
Φεβρουάριο 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
συνάντηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
εκπαιδευτικών σχολικής και προσχολικής 
ηλικίας της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών (Γραφεία 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας). 

Κατά τη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε στους 
εκπαιδευτικούς το e-bug, ένα παιδαγωγικό 
υλικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για 
την εκπαίδευση των μικρών μαθητών μέσα 
από το παιχνίδι που ήδη εφαρμόζεται στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με επιτυχία. 
Η υποδοχή της πρωτοβουλίας αυτής ήταν θερμή 
από τους εκπαιδευτικούς και έτσι η εκστρατεία 
συνεχίζει το Φθινόπωρο τη συνεργασία της με 
τις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες των Αθηνών για 
την οργάνωση παρόμοιων συναντήσεων, για τους 
Εκπαιδευτικούς και των υπόλοιπων Περιφερειών. 
Ταυτόχρονα, το εκπαιδευτικό υλικό που θα 
διατίθεται εμπλουτίζεται. Εκτός από το e-bug θα 

περιλαμβάνει και ένα Παιδικό Βιβλίο, μια ιστορία 
γραμμένη για τα παιδιά, που έχει σχέση με τη 
σωστή χρήση των αντιβιοτικών, το οποίο θα είναι 
στη διάθεση των δασκάλων στο άμεσο χρονικό 
διάστημα.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης, υπό την 
αιγίδα της οποίας πραγματοποιείται η Εκστρατεία, 
δήλωσε: «Η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι υποστηρίζουν 
την τεράστια προσπάθεια που γίνεται από το 
Διαδημοτικό Δίκτυο και τους Επιστημονικούς 
Φορείς, να φτάσει και στην πιο απομακρυσμένη 
περιοχή της χώρας μας το μήνυμα της προστασίας 
της δημόσιας υγείας μέσω της ενημέρωσης των 
πολιτών για την ορθή χρήση των πολύτιμων για 
την υγεία μας αντιβιοτικών και της ανάδειξης 
των απαραίτητων εμβολιασμών των ενηλίκων. 
Καθοριστικό ρόλο επίσης, στη μείωση της μη 
αναγκαίας χρήσης των αντιβιοτικών, μπορεί να 
διαδραματίσει το strep test, ένα απλό τεστ του 
λεπτού που μας δείχνει εάν υπάρχει ιός (οπότε 
δεν είναι απαραίτητη η λήψη αντιβιοτικού) ή 
μικρόβιο (οπότε πρέπει να ληφθεί αντιβιοτικό). Η 
παράλληλη παρέμβαση που γίνεται στα σχολεία, με 
τη συνεργασία των Εκπαιδευτικών Περιφερειών 
και των Εκπαιδευτικών μας, αποτελεί εξίσου 
σημαντική συνεισφορά στη μείωση της άσκοπης 
χρήσης των αντιβιοτικών και άρα στη μείωση της 
μικροβιακής αντοχής. Θερμά συγχαρητήρια σε 
όλους τους συντελεστές».
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ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
 Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου | 1ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης

Η πρώτη Ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία 
με την Α΄Δ/νση Π.Ε. Αθηνών (Γραφεία 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής 
Υγείας), έλαβε χώρα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Δάφνης  και απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς 
των Δημοτικών Σχολείων καθώς και στους 
νηπιαγωγούς των Παιδικών Σταθμών των 
Δήμων Αθηναίων, Γαλατσίου, Δάφνης-Υμηττού, 
Ηλιούπολης, Βύρωνος, Ζωγράφου, Καισαριανής και 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να 
εξοικειωθούν με κατάλληλα διαμορφωμένο 
παιδαγωγικό υλικό του Π.Ο.Υ. το e-bug, ώστε να 
μπορούν να μεταφέρουν την πληροφορία στους 
μαθητές τους με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας στη 
χρήση των αντιβιοτικών .

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
και της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος 
Αμαρουσίου, ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
Δάφνης-Υμηττού κ. Ν. Τσιλίφης, καθώς και ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, 
Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων Πανεπιστημίου 
Πατρών κ. Σκουτέλης και η Γενική Γραμματέας 
της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας κ. 
Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
κ. Γ. Πατούλης δήλωσε πως «Στο πλαίσιο της 

πρόληψης και της προαγωγής της υγείας καλείται 
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλλει με όλα 
τα διαθέσιμα μέσα. Το Δίκτυο για δεύτερη χρονιά 
επεκτείνει την Εκστρατεία της ορθής χρήσης 
των αντιβιοτικών και φέτος απευθύνεται και σ 
την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι καθημερινά 
κοντά στα παιδιά μας και έχει καταλυτικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της νοοτροπίας των παιδιών μας για 
την ορθή χρήση των αντιβιοτικών».

Εκ μέρους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού ο 
κ. Τσιλίφης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
και πολιτικός εκπρόσωπος του δήμου για το 
ΕΔΔΥΠΠΥ τόνισε ότι “Eκτός από τους γονείς, οι 
νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι μπορούν να παίξουν 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ορθής κρίσης 
των μελλοντικών πολιτών γύρω από τη σωστή 
χρήση των αντιβιοτικών και τη σημασία του 
εμβολιασμού”.

Ακολούθησε ο κ. Δούκας, υπεύθυνος Αγωγής 
Υγείας της Α΄Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, ο οποίος 
μίλησε για τη συμβολή των προγραμμάτων 
σχολικών δραστηριοτήτων στην προαγωγή υγείας 
στα σχολεία. Για το τοπικό δίκτυο και συγκεκριμένα 
για τα αειφόρα σχολεία στην Α΄Δ/ΝΣΗ Π.Ε Αθηνών 
και τη σημασία του Πυλώνα της προαγωγής της 
υγείας, τοποθετήθηκε η κ. Δημοπούλου, Υπεύθυνη 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Α΄Δ/νσης Π.Ε. 
Αθηνών.
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Η Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις 
του Π.Ο.Υ. στο ΕΔΔΥΠΠΥ και Πρόεδρος της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ για τα 
Εθνικά Δίκτυα κ. Παπαθανασοπούλου, αναφέρθηκε 
στην αναγκαιότητα συνεργασίας των φορέων 
Εκπαίδευσης και του ΕΔΔΥΠΠΥ προκειμένου 
να αλλάξει από την παιδική ηλικία η νοοτροπία 
στην χρήση των αντιβιοτικών καθώς και στον 
σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην 
προαγωγή της Υγείας. 

Στη συνέχεια, η κ. Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια 
Παθολογίας ΕΚΠΑ-Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος 
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, μίλησε για 
τα αντιβιοτικά και τον Έλληνα πολίτη και τόνισε 
την ευθύνη όλων μας για τη διάσωση της υγείας 
όλων των πολιτών από τα ανθεκτικά μικρόβια 
με την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών από 
όλους μας. H κ. Γιαμαρέλλου εξήγησε τη σημασία 
των αντιβιοτικών για την υγεία μας, τόνισε δε ότι η 

άσκοπη κατανάλωσή τους, όπως για παράδειγμα σε 
περιπτώσεις κοινών κρυολογημάτων, τα καθιστά 
λιγότερο αποτελεσματικά καθώς μειώνεται η 
δραστικότητά τους.

Η κ. Γεννηματά, Διευθύντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ, 
Φαρμακευτικό Τμήμα Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ν.Ε.Ε.Σ., παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς το 
παιδαγωγικό υλικό της Ευρώπης e-bug.

H κ. Καμάρα, δημοσιογράφος, παρουσίασε στους 
εκπαιδευτικούς την πρόταση για τη δημιουργία 
παραμυθιού το οποίο θα λειτουργήσει ως εργαλείο 
για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
παιδιών στα αντιβιοτικά ως αυριανών ενηλίκων.
Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς. 
Τη συζήτηση συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του 
Δικτύου, Ψυχίατρος-Υγιεινολόγος κ. Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος.
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Γ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου  | 1ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης

Η δεύτερη Ημερίδα ευαισθητοποίησης 
Εκπαιδευτικών διοργανώθηκε σε συνεργασία με 
την Γ΄ Εκπαιδευτική Περιφέρεια Αθηνών,  έλαβε 
χώρα στο 26ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 
και απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς 
των Δημοτικών Σχολείων καθώς και στους 
νηπιαγωγούς των Παιδικών Σταθμών των Δήμων 
Αιγάλεω, Ίλιον, Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου, 
Περιστερίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
και της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος 
Αμαρουσίου, η Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων 
και Γ.Γ. της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας 
κ. Κυριακή Κανελλακοπούλου και η Υπεύθυνη 
Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας, κ. Βασιλική Λελεντζή.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων και της ΚΕΔΕ, κ. Γ. Πατούλης, 
Δήμαρχος Αμαρουσίου, τόνισε τη σημασία 
της ορθής χρήσης των αντιβιοτικών και των 
εμβολίων ιδιαίτερα στην ευαίσθητη ηλικιακή 
ομάδα των παιδιών και σημείωσε: «Το χαμηλό 
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης αποτελεί σοβαρή 
απειλή για την υγεία του γενικού πληθυσμού. Η 
ανταπόκριση των εκπαιδευτικών υπήρξε σπουδαία 
γεγονός που ενισχύει το σκοπό μας».

Η κ. Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ 
- Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 
Χημειοθεραπείας μίλησε για τα αντιβιοτικά και τον 
Έλληνα πολίτη και τόνισε την ευθύνη όλων μας για 
τη διάσωσή όλων των πολιτών. H κ. Γιαμαρέλλου 
εξήγησε τη σημασία των αντιβιοτικών για την 
υγεία μας, τόνισε δε ότι η άσκοπη κατανάλωσή 
τους, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις 
κοινών κρυολογημάτων, τα καθιστά λιγότερο 
αποτελεσματικά καθώς μειώνεται η δραστικότητά 
τους. 
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Επιπρόσθετα, η κ. Γιαμαρέλλου παρουσίασε στους 
εκπαιδευτικούς έναν οδηγό εργασίας για τα 
παιδιά, που έχει τίτλο «Το Παιδαγωγικό υλικό της 
Ευρώπης: e-bug». Με τη συμβολή της κ. Γεννηματά, 
Δ/ντριας Φαρμακοποιού ΕΣΥ, καθώς και της 
κ. Παπαθανασοπούλου, Συντονίστριας του 
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ και 
Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα, οι 
εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν 
με βιωματικό τρόπο , ώστε να μπορούν να 
μεταφέρουν την πληροφορία στους μαθητές τους 
με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας στη χρήση των 
αντιβιοτικών.

Τέλος, η συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας 
κ. Μπουλντούμη παρουσίασε ένα παιδικό παραμύθι 
που δημιουργήθηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο 
της εκστρατείας «Μύθοι και Αλήθειες για τα 
Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια».

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, 
κ. Λελεντζή, ανέπτυξε το ζήτημα της θέσης 
που κατέχουν τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας, 
τα οποία υλοποιούνται στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, στην προάσπιση και στην βελτίωση 
της υγείας των παιδιών. Εξήρε ιδίως τη 
θεμελιώδη σημασία της εκπόνησης Προγραμμάτων 
Αγωγής Υγείας, με τη χρήση του κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού, στον άξονα της προαγωγής 
της σωματικής υγείας των παιδιών. Επεσήμανε 
ότι σκοπός των ως άνω Προγραμμάτων είναι η 
υιοθέτηση στάσεων, η εκδήλωση συμπεριφοράς 
και δράσης εκ μέρους των μαθητριών/τών προς 
την κατεύθυνση της διαμόρφωσης εκείνων των 
συνθηκών μέσω των οποίων προάγεται η υγεία 
τους. 

Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς 
την οποία συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του 
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος.
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΚΑΡΠΑ

Με κεντρικό σύνθημα «Η γνώση σώζει ζωές», 
συνεχίζουμε την εκστρατεία ενημέρωσης του 
πληθυσμού σε όλους τους Δήμους μέλη.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων συνεργάζεται επιτυχώς με την ΕΔΟΚ, 
υλοποιώντας στους Δήμους μέλη ένα πρόγραμμα 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του 
προσωπικού του Δήμου καθώς και του γενικού 
πληθυσμού στις Α΄Βοήθειες και ειδικότερα στην 
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. Το πρόγραμμα 
έτυχε της ευρύτερης αποδοχής του πληθυσμού για 
ακόμα μια χρονιά.
 

Στόχος
Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του 
γενικού πληθυσμού στις Α΄Βοήθειες αλλά και 
συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων που 
μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης ή 
που μπορεί να τους είναι περισσότερο χρήσιμες 
αυτές οι γνώσεις, στον κάθε Δήμο.
Για την επίτευξη του στόχου διοργανώθηκαν 
διαδραστικές εκδηλώσεις θεωρητικής και 
πρακτικής προσέγγισης του θέματος.

Θέματα
• Καρδιοαναπνευστική Ανάνηψη
• Ξένο σώμα στο λάρυγγα- πνιγμονή
• Λιποθυμία
• Δηλητηρίαση από οινόπνευμα (μέθη)
• Τραύμα
• Αιμορραγία
• Ρινορραγία
• Έγκαυμα
• Διάσειση
• Διάστρεμμα
• Τσίμπημα σφήκας – μέλισσας
• Ηλίαση
• Υποθερμία

Σε ποιούς απευθύνεται
• Γενικός πληθυσμός
• Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
• Γονείς
• Ηλικιωμένοι
• Εργαζόμενοι του Δήμου σε συνεργεία, τεχνικά 
έργα, καθαριότητα, πράσινο, αθλητικά κέντρα, 
παιδικούς σταθμούς, κοινωνική πρόνοια
• Συλλόγους αθλητικούς, φυσιολατρικούς, 
περιηγητικούς, ορειβατικούς κλπ.

• Σωματεία και συλλόγους 
εργαζομένων,επαγγελματίες βαρέων και 
ανθυγιεινών επαγγελμάτων, επαγγελματίες 
αγρότες, κτηνοτρόφους, ψαράδες, 
επαγγελματικούς φορείς του Δήμου.
• Προσκόπους
• Φορείς ιδιωτικούς ή δημόσιους που ασχολούνται 
με ειδικές μορφές τουρισμού.

Τρόπος Οργάνωσης
Όπως σε όλα τα προγράμματα των Υγιών Πόλεων 
του Π.Ο.Υ., επικεφαλής του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης στον κάθε Δήμο είναι ο πολιτικός 
υπεύθυνος του προγράμματος και ο Συντονιστής.
Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης 
ακολουθεί τις αρχές της διατομεακής συνεργασίας 
και της συμμετοχής της κοινότητας.

Ο πολιτικός υπεύθυνος αναλαμβάνει να 
ενημερώσει τη δημοτική αρχή για την υλοποίηση 
του προγράμματος προκειμμένου να ληφθεί η 
σχετική απόφαση, να εξασφαλισθεί η συνεργασία 
των αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων που 
θα εμπλακούν λόγω εκπαίδευσης του προσωπικού 
τους και να συντονισθεί από πολιτικής πλευράς η 
όλη δράση.

Ο συντονιστής αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες, επαφές, συντονισμό και διοικητική 
υποστήριξη προκειμένου να ενημερωθούν όλοι 
οι πολίτες, οι φορείς και οι οργανώσεις, να 
γνωστοποιηθεί, συντονισθεί και υλοποιηθεί η 
δράση. Επίσης φροντίζει να εξασφαλισθούν τα 
μέσα και τα είδη που θα χρειασθούν τα μέλη της 
ΕΔΟΚ (π.χ. στρώματα για την τοποθέτηση των 
προπλασμάτων) προκειμένου να πραγματοποιήσουν 
την πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων.
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Τόπος διεξαγωγής 
Σε κλειστό χώρο που διαθέτει ο Δήμος.

Διάρκεια
1-2 ημέρες από 4 ώρες Σάββατο-Κυριακή 10:00-
14:00. Για την πλήρη κάλυψη όλων των θεμάτων 
απαιτούνται 2 ημέρες από 4 ώρες. Μία ημέρα 
απαιτείται για όλα τα θέματα πλην του ΚΑΡΠΑ και 
μια ημέρα για το ΚΑΡΠΑ. Η επιλογή της διάρκειας 
είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε Δήμου.

Σε όλες τις εκδηλώσεις μοιράστηκε φυλλάδιο με 
οδηγίες ΚΑΡΠΑ.

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε 7 
Δήμους που δήλωσαν συμμετοχή.

Δήμος Γλυφάδας | 30/1/2016
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Δήμος Φυλής | 6 & 7/2/2016

Δήμος Ελευσίνας | 5 & 6/3/2016

 
Δήμος Σικυωνίων | 3/4/2016 & 5/11/2016
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 Δήμος Παλλήνης | 19 & 20/11/2016

Δήμος Ωρωπού | 3 & 4/12/2016

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης | 17/12/2016
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ HIV “ΒΓΑΛΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ”

Η καμπάνια 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) συμμετείχε στην Καμπάνια του 
Κέντρου Ζωής που πραγματοποιήθηκε υπό την 
αιγίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ, με την υποστήριξη των 
Πρεσβειών της Γαλλίας και της Αυστραλίας, 
καθώς και με την ευγενική χορηγία των ΕΛΤΑ και 
των εταιρειών MAC, GSK-ViiV, Gilead, Bristol-Myers 
Squibb & της Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας- 
ISIC.

Σκοπός της καμπάνιας αυτής σε 1ο στάδιο ήταν 
η προώθηση των video spot της δράσης και σε 
δεύτερο στάδιο ήταν η διανομή των ενημερωτικών 
φυλλαδίων και αφισών σε κεντρικά σημεία των 
Δήμων ώστε οι δημότες να λάβουν τις σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με τον HIV. Η διάρκεια της 
εκστρατείας ορίστηκε για 4 μήνες από την έναρξη 
της που ήταν στα μέσα Νοεμβρίου 2016.

Στόχος της εκστρατείας αυτής ήταν η ενημέρωση 
και η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών 
σε θέματα που αφορούν τον HIV/AIDS μέσα από 
πληροφορίες που θα επιτρέψουν στο κοινό να 
κατανοήσει τι σημαίνει HIV, τι σημαίνει AIDS 
καθώς και τρόπους πρόληψης καθώς «η άγνοια 
είναι μεταδοτική». Η άγνοια είναι ο κύριος λόγος 
που οδηγεί τους ανθρώπους σε παρανοήσεις 
που προκαλούν ή ενισχύουν τον φόβο και τις 
προκαταλήψεις απέναντι στους ανθρώπους που 
ζουν με τον HIV ή και το AIDS.

1ο Στάδιο

Η συντονισμένη αυτή εκστρατεία, στο πρώτο 
στάδιο, ξεκίνησε μέσω της επίσημης Facebook 
σελίδας του Κέντρου Ζωής όπου οι επισκέπτες 
μπορούσαν να δηλώσουν τη εναντίωσή  τους, 
πατώντας “angry” (reaction) και όχι “like”, στη 
φωτογραφία ενός άντρα που ήταν  γεμάτη ετικέτες 
και στερεότυπα, που συχνά αποδίδονται στους 
ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS. Ο κόσμος με τη 
συμμετοχή του, κατάφερε να βγάλει τις ετικέτες,  
απαλλάσσοντας τον άντρα της φωτογραφίας 
από όλες εκείνες τις ταμπέλες, δίνοντας του το 
δικαίωμα να ζήσει μία φυσιολογική ζωή μακριά από 
ρατσισμό και στερεότυπα.
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Στα παρακάτω links μπορείτε να βρείτε τα videos της κ. Μπαλατσινού και του κ. Μαραντίνη: 
Video Mπαλατσινού 
Video Mαραντίνη

Κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας, ήταν η 
παρουσιάστρια Τζένη Μπαλατσινού και ο 
τραγουδιστής του μουσικού συγκροτήματος ONI-
RAMA, Θοδωρής Μαραντίνης, οι οποίοι μέσα από 
2 έξυπνα videos, παρουσιάζουν τις ετικέτες που 
στους ίδιους έχει κολλήσει ο κόσμος κατά καιρούς. 
Μέσα από την προσωπική τους εμπειρία, μιλούν για 
το πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να βγάλει 
την ετικέτα που του κόλλησαν και να προχωρήσει 
στη ζωή του, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο 
θετικό στον HIV.

2ο Στάδιο Αποστολή των 
ενημερωτικών φυλλαδίων-αφισών 

Μέσω της Εκστρατείας, διανείμαμε 100.000 
ενημερωτικά φυλλάδια και 4.000 αφίσες σε 41 
Δήμους μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ. 
Η διανομή των φυλλαδίων προς τους δημότες 
πραγματοποιήθηκε από τα Δημαρχεία προς τις 
δημοτικές δομές των Δήμων, όπως ΚΕΠ, Δημοτικά 
Καταστήματα, Κοινωνικές Υπηρεσίες, ΚΕΠ 
Υγείας, Δημοτικά Ιατρεία, Πολιτιστικά Κέντρα, 
Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, κλπ.

https://youtu.be/DmO2qyvPuj0
https://www.youtube.com/watch?v=2vAOvDRNh9w&spfreload=5
https://www.youtube.com/watch?v=2vAOvDRNh9w&spfreload=5
https://youtu.be/DmO2qyvPuj0
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Μαρία Σαρίδη, Ντανιέλα Κουλμπίντα, Καλλιόπη Λέκκα, Κυριάκος Σουλιώτης
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Αντηλιακή προστασία. Πιλοτικό πρόγραμμα σε παιδικούς 
σταθμούς του Δήμου Αμαρουσίου

Εισαγωγή
Το θέμα της βλαπτικής επίδρασης της ηλικιακής 
ακτινοβολίας κατέχει σημαντική θέση στην διεθνή 
βιβλιογραφία. Οι κλιματολογικές συνθήκες, με 
βασικότερο παράγοντα την μείωση του στρώματος 
του όζοντος στην ατμόσφαιρα της γης, επιτρέπει 
στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου (UVR) να 
διεισδύει στο δέρμα και τους οφθαλμούς και έτσι 
να αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών 
προβλημάτων υγείας όπως ο καρκίνος του 
δέρματος, καταρράκτης, δερματοπάθειες, γήρανση 
του δέρματος, κ.λ.π. Η παρατεταμένη έκθεση του 
ατόμου στον ήλιο κατά τη διάρκεια της παιδικής 
και εφηβικής ζωής αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης 
καρκίνου του δέρματος.
Μελέτες δείχνουν πως ποσοστό από 50% - 80% 
του συνολικού ποσού της UVR προσλαμβάνεται 
κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία. 
Περισσότερα από 130.000 νέα κρούσματα 
κακοήθους μελανώματος εμφανίζονται ετησίως 
σε όλον τον κόσμο και περίπου 37.000 άτομα 
χάνουν τη ζωή τους. Επιδημιολογικές μελέτες τα 
τελευταία είκοσι χρόνια αναφέρουν ότι τα 2/3 των 
περιπτώσεων Κακοήθους Μελανώματος σε όλον 
τον κόσμο, οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Στην Ευρώπη υπάρχει αύξηση 3-7% το χρόνο στις 
νέες διαγνώσεις κακοήθους μελανώματος. Στην 
Ελλάδα υπολογίζεται ότι έχουμε περίπου 500 νέα 
περιστατικά κακοήθους μελανώματος κάθε χρόνο.

Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση 
των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών, 
απέναντι στα μέτρα αντηλιακής προστασίας και η 
καταγραφή των γνώσεων και στάσεων των γονέων 
ως προς τα ανωτέρω μέτρα. 

ÅËËÇ ÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇ Ì Ï Ô ÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í

Υλικό και μέθοδος
Η μελέτη έλαβε χώρα τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 
του 2016 και το follow-up τον Σεπτέμβριο του 2016. 
Διενεργήθηκε έρευνα με ανώνυμo 
ερωτηματολόγιο σε γονείς των οποίων τα παιδιά 
ήταν εγγεγραμμένα σε όλους τους παιδικούς 
σταθμούς του δήμου Αμαρουσίου, καθώς και 
στους εκπαιδευτικούς που εργάζονταν στους 
συγκεκριμένους χώρους. Τα ερωτηματολόγια 
συμπλήρωσαν 146 γονείς και εργαζόμενοι στους  
παιδικούς σταθμούς και 117 μετά την παρέμβαση.
Επισημαίνεται ότι οι γονείς που συμπεριελήφθησαν 
στο follow-up  ήταν ίδιοι με εκείνους που είχαν 
συμμετάσχει στην αρχική μελέτη (μελέτη κοόρτης). 
Το μειωμένο δείγμα του follow-up οφείλεται στην 
αποφοίτηση αρκετών παιδιών από το νηπιαγωγείο.
Σχεδιάστηκε φυλλάδιο με πληροφορίες σχετικές 
με τους κινδύνους και τα οφέλη της ηλιακής 
ακτινοβολίας καθώς και τα μέτρα αντηλιακής 
προστασίας, το οποίο διανεμήθηκε στους γονείς, 
μετά τη λήψη των ερωτηματολογίων. Επίσης 
σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε στα παιδιά ειδικό 
βίντεο κινουμένων σχεδίων με τις ανωτέρω 
πληροφορίες, προσαρμοσμένες στο ηλικιακό τους 
προφίλ. Η μελέτη έλαβε χώρα τους μήνες Ιούνιο 
και Ιούλιο του 2016.
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Τα ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν 146 γονείς, με μέση ηλικία τα 40 έτη και με το 51,4% αυτών να δηλώνει 
ότι έχει 2 παιδιά.
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Η πλειοψηφία του δείγματος (95,2% p= 0,557) 
ανέφερε ότι γνωρίζει τι είναι το Κακόηθες 
Μελάνωμα, το 11,7% ανέφεραν ότι έχουν κάποιο 
περιστατικό με καρκίνο του δέρματος ή κακόηθες 
μελάνωμα στο κοντινό τους οικογενειακό 
περιβάλλον, ενώ το 72,4% γνωρίζει τι είναι ο 
δείκτης αντηλιακής προστασίας. Μόνο το 50% 
των ατόμων που διέμεναν σε αγροτική περιοχή 
γνώριζαν τι είναι το Κακόηθες Μελάνωμα. Το 21% 
των συμμετεχόντων δήλωσε ότι το παιδί του έχει 
5-10 σπίλους στο σώμα του, ενώ μόνο το 23,2% 
έχει επισκεφθεί γιατρό για το έλεγχο αυτών των 
σπίλων ενώ το 78,9% απλά τις παρακολουθεί για 
τυχόν αλλαγές. Το 51,9% των γονέων αναφέρει ότι 
έχει κάνει μαζί με τα παιδιά του 20-50 θαλάσσια 
μπάνια κατά το τελευταίο καλοκαίρι και το 87,9% 
ότι χρησιμοποιούσε πάντα αντηλιακό, αλλά μόνο 
το 49,6% χρησιμοποιούσε αντιληακό με δείκτη 

προστασίας μεγαλύτερο του 40. Το 10,7% δήλωσε 
ότι το παιδί του υπέστη τουλάχιστον ένα ηλιακό 
έγκαυμα. 
Μετά το πρόγραμμα παρέμβασης διερευνήθηκαν οι 
στάσεις των γονέων, απ’ όπου προέκυψε βελτίωση 
σε συνήθειες όπως η παραμονή σε σκιά (13% vs 
20,7%), η εφαρμογή αντηλιακού με δείκτη>40 
(61% vs 84%) και η μείωση στην εμφάνιση ηλιακού 
εγκαύματος στα παιδιά (80,2% vs 77,4%), ενώ σε 
άλλες συμπεριφορές η αλλαγή ήταν μικρή και 
χωρίς στατιστική σημαντικότητα.
Συγκεκριμένα με στατιστικά σημαντική διαφορά (Ρ 
<0,001) φάνηκε ότι μετά την παρέμβαση αυξήθηκε 
το ποσοστό των γονέων που δήλωσαν ότι 
χρησιμοποίησαν αντηλιακό με το σωστό δείκτη 
προστασίας (από 50% σε 78,4%), αύξηση δηλαδή 
του ποσοστού κατά 28,4%.

Values

Before   After

 Answer

wrong

correct

wrong

correct

wrong

correct

wrong

correct

wrong

correct

wrong

correct

mean 
value±SD

32

114

25

104

25

104

71

73

44

102

90

35

21,9

78,1

17,1

71,2

17,1

71,2

48,6

50

30

70

62

24

0,3

0,052

<0,001

<0,001

0,07

0,99

3,64±1,36

30

77

35

79

107

9

17

91

54

62

74

28

26

66,4

30,2

68,1

92,2

7,8

14,7

78,4

46,6

53,4

63,8

24,1

3,1±1,15
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Επίσης σε ότι αφορά στην παραμονή σε σκιά, μετά την παρέμβαση φαίνεται ότι το ποσοστό που 
λαμβάνει αυτό το μέτρο προστασίας είναι μεγαλύτερο από αυτό πριν την παρέμβαση.

Σε ό,τι αφορά δε στην επίπτωση ηλιακού εγκαύματος των παιδιών μετά την παρέμβαση φαίνεται ότι 
υπήρξε σημαντική αλλαγή δεδομένου του ότι τα ποσοστά παιδιών που έπαθαν ηλιακό έγκαυμα ήταν 
μικρότερα.

Valid

Frequency
8

33
86
19

146

Percent 
5,5

22,6
58,9
13,0

100,0

Valid

Frequency
8

35
49
24

116

Percent 
6,9

30,2
42,2
20,7

100,0
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Δεν υπήρξε αλλαγή στάσης στη χρήση καπέλου ως 
μέσο αντηλιακής προστασίας τόσο στους γονείς 
όσο και στα παιδιά  

Συμπεράσματα: Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί 
μια μικρή προσπάθεια στον τομέα της αγωγής 
και προαγωγής υγείας. Στόχος του ήταν η 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα 
αντηλιακής προστασίας. Η αλλαγή στάσεων 
των γονέων (από τους οποίους και δύναται να 
υιοθετηθούν τα μέτρα προστασίας) ειδικά σε παιδιά 
αυτής της ηλικιακής ομάδας, ήταν και παραμένει το 
ζητούμενο.

Η ενεργοποίηση του ρόλου του σχολείου 
στην αύξηση των γνώσεων αποτελεί κομβικό 
παράγοντα στην προσπάθεια αλλαγής της 
επικίνδυνης συμπεριφοράς των εφήβων, καθώς 
και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενημερωτικών 
προγραμμάτων με βάση την διεθνή εμπειρία. 

Τα στοχευμένα προγράμματα παρέμβασης επιδρούν 
άμεσα στην τροποποίηση των στάσεων σε θέματα 
υγείας, ωστόσο, ουσιαστικά αποτελέσματα 
προκύπτουν εφόσον αυτά είναι συστηματικά και 
διαρκή.

Valid

Frequency
113
13
1

127

19
146

Percent 
77,4
8,9
0,7

87,0

13,0
100,0

Frequency
93
6

99

17
116

Valid

Percent 
80,2
5,2

85,3

14,7
100,0
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ΠΡΟΦΙΛ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ως ο φορέας 
υποστήριξης των Δήμων μελών σε επιστημονικά 
θέματα που άπτονται της εφαρμογής του 
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις,  έχει οργανώσει την 
μεθοδολογία δημιουργίας των προφίλ για τους 
Δήμους μέλη στην Ελλάδα και έχει επεξεργασθεί 
το ερωτηματολόγιο που θα ερευνά την Υγεία των 
κατοίκων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ.για 
όλες τις Υγιείς Πόλεις μέλη των Δικτύων, (City 
Health Profiles: How to report on health in your City). 

Το 2016, ολοκληρώνεται το Προφίλ του Δήμου 
Φιλοθέης- Ψυχικού.  

Τα αναλυτικά στοιχεία της μελέτης αυτής, έχουν 
προέλθει από τρεις κύριες πηγές. 
 
1. Στοιχεία στατιστικά που προέρχονται από 
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και αφορούν 
τον Δήμο και τις τρεις Δημοτικές Ενότητες 
που τον απαρτίζουν και προέρχονται από την 
απογραφή πληθυσμού του 2011. Για τις ανάγκες 
της συγκεκριμένης μελέτης, η ΕΛΣΤΑΤ μας 
παραχώρησε στοιχεία που προέκυψαν από 
την απογραφή του 2011, σε επίπεδο Δήμου και 
Δημοτικής Ενότητας όπου αυτό ήταν εφικτό.

2. Στοιχεία που προέρχονται από τις υπηρεσίες 
του ίδιου του Δήμου, ο οποίος για τις ανάγκες 
αυτής της μελέτης συνέστησε Ομάδα ΄Εργου. 

3.΄Ερευνα Υγείας στον πληθυσμό. Τα στατιστικά 
στοιχεία, δεν είναι αρκετά για να αποτυπώσουν 
την υπάρχουσα κατάσταση σε μια περιοχή, 
καθώς επίσης και για να αποτυπωθούν ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι η κατάσταση Υγείας, 
οι συνθήκες και οι συνήθειες του τρόπου ζωής, 
οι ανάγκες των κατοίκων, οι προτάσεις τους, η 
ικανοποίησή τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
κ.α. Τα στοιχεία αυτά, ανιχνεύονται μέσα από 
έρευνα  στον πληθυσμό. 

Η μελέτη αυτή,  ακολουθεί μια βασική δομή που 
στηρίζεται ως επί το πλείστον στον οδηγό του 
Π.Ο.Υ.και αποσκοπεί στην έκθεση των στοιχείων 
κατά θεματικές ενότητες. 
• Το πρώτο μέρος, αφορά σε Δημογραφικά    
   και Κοινωνικά στοιχεία του Δήμου. 
• Το δεύτερο μέρος στις Κοινωνικο-οικονομικές 
   συνθήκες.
• Το τρίτο μέρος, στην Υγεία.
• Το τέταρτο μέρος, σε Συνήθειες και τον Τρόπο 
   Ζωής που επηρρεάζουν την Υγεία.
• Το πέμπτο μέρος στο Αστικό και Φυσικό 
   περιβάλλον και τους παράγοντές του που    
   επηρρεάζουν την Υγεία.
• Το έκτο μέρος, σε Υποδομές, Προγράμματα και 
   Δράσεις του Δήμου που σχετίζονται με την Υγεία
• Το έβδομο μέρος, σε γενικά συμπεράσματα των 
   μελετητών. 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

Ο Π.Ο.Υ. έχει αναπτύξει μια συγκεκριμμένη 
μεθοδολογία με την οποία σχεδιάζουν την πολιτική 
τους και εργάζονται για την υλοποίησή της οι Δήμοι 
-μέλη των Δικτύων του. Βασικό  στοιχείο στην 
μεθοδολογία αυτή και βάση για την υλοποίηση του 
προγράμματος  είναι το Προφίλ Υγείας του κάθε 
Δήμου.

Τι είναι το Προφίλ Υγείας

Το Προφίλ Υγείας είναι η αναλυτική μελέτη της 
πόλης που αποτυπώνει και ερευνά τις συνθήκες 
υγείας του πληθυσμού, της ποιότητας ζωής του και 
γενικά των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία 
του. 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ
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Περιλαμβάνει αναλυτικά δημογραφικά στοιχεία, 
στατιστικές Υγείας, την περιγραφή του αστικού 
και φυσικού περιβάλλοντος, κοινωνικοοικονομικά 
στοιχεία, περιγραφή τρόπων και συνηθειών  
ζωής, ερευνα στον πληθυσμό, περιγραφή των 
υπηρεσιών και των δομών που διαθέτει ο Δήμος 
και συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην υγεία του 
πληθυσμού και γενικά αποτελεί μια αποτύπωση και 
περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο 
στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Περιβάλλοντος.

Αποτελεί το προοίμιο και την βάση δεδομένων 
για τον ορθό σχεδιασμό της πολιτικής για την 
προαγωγή της Υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες και 
τα κριτήρια του Π.Ο.Υ. 

Αποτελεί επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο για την 
ανάπτυξη διατομεακής συνεργασίας καθώς και 
ανάπτυξη σχέσεων με φορείς της πόλης.
Τα προφίλ των πόλεων δημοσιοποιούνται σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και χρησιμεύουν 
στον κάθε Δήμο ως εργαλεία όχι μόνο για την 
χάραξη της δικής του πολιτικής αλλά και ως μέσον 
για την ανάπτυξη συνεργασιών, επικοινωνίας 
με τους πολίτες, επανακαθορισμό στόχων και 
επιλογών που αφορούν όλη την κοινωνία σε έναν 
Δήμο.

Η μορφή με την οποία δίνονται στην δημοσιότητα 
είναι απόφαση του κάθε Δήμου και εξαρτάται από 
το πως πραγματικά επιθυμεί να χρησιμοποιήσει 
αυτό το χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της 
πολιτικής του. Η συνήθης μορφή είναι μια σύνοψη 
της αρχικής μελέτης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Πολιτισμός, ως πυλώνας ανάπτυξης και 
φορέας Ιδεών, δύναται να διαδραματίσει τον πιο 
σπουδαίο ρόλο στην Αυτοδιοίκηση του συλλογικού 
πνεύματος, της εμπιστοσύνης και της ειλικρινούς 
προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΔΔΥΠΠΥ, στις 
2 Δεκεμβρίου 2015, εγκαινίασε την πολιτιστική 
του διεύρυνση, παρουσιάζοντας το νεοσύστατο 
Τομέα Πολιτισμού, με την πραγματοποίηση του 
1ου Διαδημοτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου 
Πολιτισμού, στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, υπό 
την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, 
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή εκατοντάδων 
εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, Συλλογικών 
Φορέων απ’ όλη τη χώρα και της Πολιτείας.

Παράλληλα, το Σεπτέμβριο του 2016, ο τομέας 
Πολιτισμού του ΕΔΔΥΠΠΥ, με την υποστήριξη της 
ΚΕΔΕ μέσα από μια καινοτόμα στρατηγική πορεία, 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την πιο κρίσιμη 
περίοδο για τη χώρα μας, οργάνωσε την προώθηση 
ενός συγκεκριμένου πλαισίου υλοποίησης δράσεων 
που εκφράζει την ίδια την Κοινωνία. 

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας τις ιδέες και 
τους στόχους που είχε θέσει, υλοποίησε το 1ο 
Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαδημοτικών Πολιτιστικών 
Δρωμένων - Παναττικής εμβέλειας, για την περίοδο 
Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2016. Εντελώς δωρεάν, 
τόσο για τους Δήμους όσο και για τους Δημότες 
μας, δημιουργήσαμε ένα πλήρες πρόγραμμα 
καλλιτεχνικής διασύνδεσης, μέσα από την 
ανταλλαγή των πολιτιστικών μας δομών. Αξίζει 
να σημειωθεί πως το πρόγραμμα παρουσιάσθηκε 
σε ειδική συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο 
Αμαρουσίου την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Το 1ο Πιλοτικό Πρόγραμμα περιελάμβανε: 

1. Εκπαιδευτική Θεατρική Παράσταση: 
«Εκπαιδεύοντας τον παππού στο διαδίκτυο»
Ενισχύοντας την επαφή με την εκπαιδευτική 
κοινότητα και αναλαμβάνοντας διαδημοτικές 
πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση - 
ενημέρωση μαθητών, καθηγητών και γονέων, στις 
19-20-21 & 22 Οκτωβρίου 2016, παρουσιάσαμε 
σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου των Σχολείων 
Λυκόβρυσης - Πεύκης & Αμαρουσίου την εν λόγω 
παράσταση, στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, εντελώς 
δωρεάν για το κοινό. Η θεατρική πρωτοβουλία 
στηρίχθηκε από την Κ.Ε.Δ.Ε, το Δήμο Αμαρουσίου, 
το ΝΠΔΔ ΠΕ.Α.Π. Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης 
καθώς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

2. Μουσικοθεατρική Διαδημοτική Βραδιά 
Αλληλεγγύης: «Οι Δρόμοι της Φωτιάς»
Στηρίξαμε τη Διαδημοτική Βραδιά Αλληλεγγύης 
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 
Οκτωβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο Υπουργείου 
Υγείας, στην οποία μία πλειάδα νέων και 
καταξιωμένων καλλιτεχνών αγκάλιασαν 
την πρωτοβουλία του Δήμου Αμαρουσίου 
για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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3. Διήμερο Χορωδιακό Φεστιβάλ ΕΔΔΥΠΠΥ
Ένα μοναδικό πολιτιστικό διήμερο αφιερωμένο 
στη χορωδιακή καλλιτεχνική δημιουργία 
παρακολούθησε πλήθος συμπολιτών, στις 12 & 13 
Νοεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, υπό 
την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. 
Συμμετείχαν συνολικά 19 μικτά, νεανικά και παιδικά 
χορωδιακά τμήματα των Δήμων: Αμαρουσίου, 
Λυκόβρυσης - Πεύκης, Ηρακλείου, Χαλανδρίου, 
Αγίας Παρασκευής, Μεταμόρφωσης, Ηλιούπολης, 
Παπάγου - Χολαργού, Μαρκοπούλου, Ασπροπύργου, 
Βριλησσίων, Λαυρεωτικής, Πεντέλης, ενώ φιλική 
συμμετοχή είχαν τα εθνικά ωδεία Αμαρουσίου και 
Ηρακλείου. 

4. Τετραήμερο Φεστιβάλ ΕΔΔΥΠΠΥ: «Ημέρες 
Θεάτρου»
Το Δημοτικό Θέατρο Πεύκης από τις 18 έως τις 21 
Νοεμβρίου 2016 φιλοξένησε την πρωτοποριακή 
πρωτοβουλία του ΕΔΔΥΠΠΥ, που προσέλκυσε 
πλήθος κόσμου και τις τέσσερις ημέρες, απ’ όλη 
την Αττική, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με θέρμη στο 
αυτοδιοικητικό κάλεσμα πολιτιστικής αφύπνισης, 
στηρίζοντας εμπράκτως την αφιλοκερδή 
προσπάθεια των συντελεστών για προαγωγή και 
ανάδειξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας των 
θεατρικών ομάδων των Δήμων σε μοχλό γόνιμης 
και εποικοδομητικής πολιτιστικής συνένωσης. Την 
διαδημοτική αυτή πρωτοβουλία υποστήριξε ενεργά 
η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. 
Συμμετείχαν συνολικά 7  θεατρικές ομάδες Δήμων: 
Αμαρουσίου, Λυκόβρυσης - Πεύκης, Περιστερίου, 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Βριλησσίων, Φυλής 
και Ηρακλείου. 
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5. Διαδημοτική Κινηματογραφική μουσική βραδιά
Μια υψηλού επιπέδου μουσική βραδιά σε 
συνεργασία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του 
Δήμου Χαλανδρίου, πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, στο Δημοτικό 
Θέατρο Πεύκης, με την υποστήριξη της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Οι παρευρισκόμενοι είχαν 
την τύχη να απολαύσουν ένα μοναδικό αφιέρωμα 
στους “Ennio Morricone & Nino Rota”, δυο μεγάλους 
συνθέτες που “έντυσαν” με τη μουσική τους 
δεκάδες κινηματογραφικές ταινίες. 

6. Διήμερο Φεστιβάλ Παράδοσης ΕΔΔΥΠΠΥ: 
«Χοροί της Πατρίδας μας – Ήθη και έθιμα»
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο 
Παναττικό Φεστιβάλ Παράδοσης, στις 3 & 4 
Δεκεμβρίου 2016, στο Κλειστό Γυμναστήριο 
ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ (Μαρούσι), που πραγματοποιήθηκε 
με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας. Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε 
στο αυτοδιοικητικό κάλεσμα, με επίκεντρο 
την ανάδειξη των Παραδόσεων της Πατρίδας 
μας, των ηθών και εθίμων που είναι άρρηκτα 
συνυφασμένα με την ιστορική φυσιογνωμία του 
Έλληνα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αφιλοκερδή 
προσπάθεια εκατοντάδων χορευτών απ’ όλη την 
Αττική. 
Συμμετείχαν σχεδόν 40 αντιπροσωπευτικά 
Σωματεία - Σύλλογοι και Φορείς Δήμων της 
Αττικής με τους αντίστοιχους εκπροσώπους τους. 
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7. Διαδημοτική Εορταστική Συναυλία Αγάπης
Στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία η διαδημοτική - φιλανθρωπική 
συναυλία Αγάπης, την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 
2016, με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας. Με εορταστική διάθεση ο 
γνωστός τραγουδιστής Γρηγόρης Μπιθικώτσης, 
το νεανικό συγκρότημα Jack Pot και η παιδική 
χορωδία των Εθνικών Ωδείων Αμαρουσίου & 
Ηρακλείου παρουσίασαν ένα πλούσιο μουσικό 
πρόγραμμα. Ο στόχος της εκδήλωσης επιτεύχθηκε 
με τη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων 
και ειδών πρώτης ανάγκης για τη στήριξη των 
παιδιών της ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. 

8. Διήμερο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Μουσικής 
ΕΔΔΥΠΠΥ: «Βραδιές Μουσικής - Από το κλασικό, 
στο σύγχρονο & στο έντεχνο»
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο διαδημοτικό 
φεστιβάλ μουσικής που πραγματοποιήθηκε στις 
17 & 18 Δεκεμβρίου 2016, στο Δημοτικό Θέατρο 
Πεύκης, με την υποστήριξη της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Στο Φεστιβάλ Μουσικής 
συμμετείχαν αντιπροσωπευτικά μουσικά τμήματα 
των Δήμων: Αμαρουσίου, Λυκόβρυσης - Πεύκης, 
Περιστερίου, Βριλησσίων, Ραφήνας - Πικερμίου, 
Φυλής, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Παπάγου - 
Χολαργού. 

Ο τομέας Πολιτισμού ΕΔΔΥΠΠΥ προετοίμασε κατά 
τη διάρκεια του έτους ανεξάρτητες εκδηλώσεις 
όπως:

2016 - Θεατρική Παράσταση: «ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ» του 
Αισχύλου
Με πρωτοβουλία του Τομέα Πολιτισμού 
παρουσιάσθηκε η αριστουργηματική τραγωδία 
«Ευμενίδες» στο Φεστιβάλ Αμαρουσίου, την Πέμπτη 
14 Ιουλίου 2016 στο Αμαλίειο. Συμμετείχαν τα μέλη 
της θεατρικής ομάδας του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δήμου 
Λυκόβρυσης - Πεύκης. Η είσοδος ήταν ελεύθερη 
για το κοινό.

2017 - Θεατρική παράσταση: «Ρωμαίος και 
Ιουλιέτα» του Μποστ
Με πρωτοβουλία του Τομέα Πολιτισμού 
παρουσιάσθηκε το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017, 
η πασίγνωστη κωμωδία από το Α’ Θεατρικό 
Εργαστήρι Ενηλίκων του Πολιτιστικού & Αθλητικού 
Οργανισμού Δήμου Βριλησσίων, στο Δημοτικό 
Θέατρο Πεύκης. Η παράσταση υποστηρίχθηκε 
από το ΝΠΔΔ Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης, ενώ 
τελούσε υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας. Η είσοδος ήταν ελεύθερη για το 
κοινό.

Μαρίνα Πατούλη - Σταυράκη
Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού του ΕΔΔΥΠΠΥ
Πρώην Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. Δήμου Λυκόβρυσης - 
Πεύκης
Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Λυκόβρυσης - Πεύκης
Φιλόλογος - Εκπαιδευτικός
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RESPONSIBILITY ALLIANCE 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Δημιουργία ευρείας συμμαχίας για την 
υπεύθυνη πώληση οινοπνευματωδών ποτών 
“Responsibility Alliance” 

-H υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ μας αφορά 
όλους, από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή 
-Καταλυτική η συνεργασία όλων των 
ενδιαφερόμενων φορέων για την ενίσχυση της 
κουλτούρας υπεύθυνης κατανάλωσης
-Κομβικός ο ρόλος των γονεϊκών προτύπων, του 
σχολείου και των ΜΜΕ
 
Για πρώτη φορά στη χώρα εκπρόσωποι από 
ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης 
του ποτού ενώνονται σε μία πρωτοβουλία με 
στόχο την προαγωγή προτύπων υπεύθυνης 
κατανάλωσης και τη διασφάλιση της υπεύθυνης 
πώλησης οινοπνευματωδών ποτών στα σημεία 
διάθεσης, γιατί η υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ 
είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Στην 
πρωτοβουλία «Συμμαχία για την Υπεύθυνη 
Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών - Responsibili-
ty Alliance» συμμετέχουν επιχειρήσεις εισαγωγής, 
παραγωγής και διάθεσης ποτών και εκπρόσωποι 
του λιανεμπορίου και της επιτόπιας κατανάλωσης 
(μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία), με το πλεονέκτημα 
της εμπειρίας και της επιστημονικής γνώσης 
εξειδικευμένων φορέων σε ζητήματα πρόληψης 
και δημόσιας υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν 
συμβουλευτικά.  
 
Οι εκπρόσωποι των επικεφαλής της 
πρωτοβουλίας, κ. Ισίδωρος Ρεβάχ, πρόεδρος 
της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων 
Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.) και κ. Λάμπρος Πάσχος, 
αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων 
Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων 
Ποτών (Σ.Ε.Α.Ο.Π.), μίλησαν για την ανάγκη 
περαιτέρω ενίσχυσης της κουλτούρας υπεύθυνης 
κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα, συνεχίζοντας μια 
προσπάθεια στην οποία πρωτοστατούν εδώ και 
χρόνια, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της 
συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη 
μείωση των φαινομένων αλόγιστης κατανάλωσης. 
 
Την πρωτοβουλία, η οποία παρουσιάστηκε στις 
28/6/2016 στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη από τον 
δημοσιογράφο Μιχάλη Κεφαλογιάννη, χαιρέτισαν 
από την πλευρά της Πολιτείας ο κ. Αντώνης 
Σακελλάρης, εκπρόσωπος του Αναπληρωτή 
Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας και η κ. Ευαγγελία Κούρεντα, 

Δ/ντρια Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων 
και Προώθησης Προϊόντων από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας τη σημασία 
της σωστής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των 
πολιτών, ενώ και ο κ. Αργύρης Περουλάκης, 
Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα αφού 
συνεχάρη τους ιδρυτικούς φορείς, ξεκαθάρισε ότι 
οι δράσεις για το αλκοόλ είναι πρωτίστως των 
κρατών-μελών και σημείωσε ότι η αξιοποίηση 
του δικτύου δασκάλων Teachers4Europe θα 
μπορούσε να συμβάλλει στην ενημέρωση των 
παιδιών. Ο κ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος 
του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) που 
συμμετέχει στην πρωτοβουλία, αναφέρθηκε στον 
καταλυτικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στην καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών σε 
θέματα πρόληψης και ανέφερε μεταξύ άλλων: 
«Η ασφαλής κατανάλωση αλκοόλ μας αφορά 
όλους. Το ΕΔΔΥΠΠΥ ήδη υλοποιεί εκστρατεία 
για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ. Σκοπός είναι η 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού, 
ιδιαίτερα των νεαρών ενηλίκων, συμβάλλοντας 
στη διαμόρφωση καλής νοοτροπίας στο θέμα της 
ασφαλούς κατανάλωσης αλκοόλ και τη μείωση των 
ατυχημάτων, με βασικούς αρωγούς τους δήμους-
μέλη του Δικτύου μας και ακολουθώντας πάντα 
τις κατευθύνσεις του Π.Ο.Υ. Με τον ίδιο γνώμονα 
συμμετέχουμε σε αυτή τη Συμμαχία».

Το ζήτημα της αποτελεσματικής προστασίας των 
ανηλίκων βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, 
καθώς τονίστηκε η κρισιμότητα της ηλικίας 
έναρξης κατανάλωσης αλκοόλ. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η καθηγήτρια Ελένη Πετρίδου, Πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και 
Προαγωγής της Υγείας, ανέφερε ότι εάν η ηλικία 
έναρξης της κατανάλωσης αλκοόλ είναι πριν 

http://responsibility-alliance.gr/
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τα 14 έτη, υπάρχει 4πλάσια πιθανότητα να κάνει 
κάποιος χρόνια κατανάλωση από κάποιον που 
αρχίζει να καταναλώνει μετά τα 20. «Κομβικό ρόλο 
παίζουν τα γονεϊκά πρότυπα και ο μηχανισμός του 
μιμητισμού στην προσχολική ηλικία. Ακολούθως 
το σχολείο, όπου θέλουμε καλά εκπαιδευμένους 
δασκάλους. Στην εφηβεία το βάρος των προτύπων 
φέρουν κυρίως τα ΜΜΕ», επεσήμανε.

Ο κ. Αντώνης Πάριος, Υπεύθυνος ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ, 
μίλησε για την επίδραση της οικογένειας και του 
κοινωνικού περιβάλλοντος στην ηλικία έναρξης και 
σημείωσε ότι η ενημέρωση στα σχολεία πρέπει να 
ξεκινάει από την Ε’ Δημοτικού, ενώ σχολίασε ότι το 
εθνικό πρόγραμμα δράσης για το αλκοόλ σταμάτησε 
το 2012 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. 

Παράλληλα, εκτενής αναφορά έγινε στο ζήτημα 
Αλκοόλ & Οδήγηση. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», 
κ. Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, ανέφερε ότι 
κατεγράφη μείωση κατά 53% των τροχαίων την 
τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Για τη Συμμαχία 
συγκεκριμένα ανέφερε ότι με τέτοιες δράσεις 
και συνέργειες δημιουργείται μια κουλτούρα που 
μπορεί να είναι πιο σημαντική από τη νομοθεσία, 
η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται, 
ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία Παρατηρητηρίου 
οδικού πολιτισμού που θα δώσει μετρήσιμα και 
συγκρίσιμα αποτελέσματα. 

Η κ. Αναστασία Αγγελή, Δ/ντρια Εταιρικών 
Σχέσεων, Diageo Hellas, μίλησε για τον κώδικα 
αυτοδέσμευσης που ακολουθεί από το 2002 
η βιομηχανία στη διαφήμιση και την εμπορική 
επικοινωνία των προϊόντων της, ενώ σχολίασε 
ότι η νομοθεσία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, η 
εκπαίδευση όμως των καταναλωτών μπορεί 
να αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματική στην 
υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης σχετικά με το 
αλκοόλ, αποδομώντας το μύθο περί «σκληρών» και 
«μαλακών» ποτών, καθώς όπως αποσαφηνίστηκε 
στη διάρκεια της συζήτησης κάθε τυπική μονάδα 
ποτού περιέχει την ίδια περίπου ποσότητα 
αιθυλικής αλκοόλης. 

Ο κ. Βαγγέλης Τακούλας, Δ/ντής Αγορών κάβας 
ΜΕΤΡΟ-My Market στην τοποθέτησή του για 
το ρόλο του λιανεμπορίου στην επιτυχία του 
εγχειρήματος, μίλησε για τις σχεδιαζόμενες 
δράσεις που στοχεύουν στο να λειτουργήσουν 
αποτρεπτικά με ειδικές σημάνσεις και εκπαίδευση 
του προσωπικού, ενώ παρατήρησε την απουσία 
νομικού πλαισίου για την πώληση αλκοόλ σε 
ανήλικους στην off-trade αγορά. 

Ως εκπρόσωπος της Ένωσης Μπάρμεν Ελλάδος, 
ο κ. Στέλιος Μαγουλάς απαντώντας για τον 
έλεγχο της ποιότητας των ποτών, είπε ότι αυτό 
γίνεται με τυχαία δείγματα προς το ΓΧΚ και ότι 
ως Ένωση «δεν θέλουμε να συνεργαζόμαστε 
με μαγαζιά που πωλούν αμφίβολης ποιότητας 
αλκοόλ. Πουλάω υπεύθυνα μπορεί να σημαίνει 
ενδεχομένως πουλάω λιγότερο, αλλά σίγουρα 
πιο μακροπρόθεσμα», ενώ ο κ. Αθανάσιος 
Καραθάνος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Οινολόγων, αναφέρθηκε στη σημασία του μέτρου 
και της σύνεσης στην κατανάλωση οποιασδήποτε 
κατηγορίας οινοπνευματώδους ποτού, μία αξία 
αναγνωρισμένη από τον ίδιο τον Ιπποκράτη. 

Ποιοι απαρτίζουν και στηρίζουν τη συμμαχία 
“Responsibility Alliance” 

Την πρωτοβουλία της Συμμαχίας είχαν οι:
• Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών 
(ΕΝ.Ε.Α.Π.) 
• Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων 
και Αλκοολούχων Ποτών (Σ.Ε.Α.Ο.Π.)

Μέλη - Επιχειρήσεις και Ενώσεις Επαγγελματιών
• ΑΒ Βασιλόπουλος
• Ένωση Ελλήνων Οινολόγων
• Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος
• ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ (BARTENDERS.GR)
• METRO My Market
• Όμιλος Επιχειρήσεων Παπαθεοχάρη
• Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη – Grecotel
• Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 
(ΣΕΒΤ)

Συμβουλευτικοί φορείς
• Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – 
Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)
•  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
– Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων 
(Κ.Ε.Π.Α.)
•  Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και 
Προαγωγής της Υγείας (Ε.Ε.Κ.Π.Π.Υ.)
•  Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος 
Μυλωνάς»
•  Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.-ΑΛΦΑ)
Τη Συμμαχία στηρίζει το Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής 
Κοινωνικής Eυθύνης (CSR Hellas).
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ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ EΔΔΥΠΠΥ www.eddyppy.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-SOCIAL MEDIA

Η Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων  (www.eddyppy.gr),  
λειτουργεί με ανανεωμένη εμφάνιση, πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό, με αρκετά μεγάλη 
επισκεψιμότητα από Δημάρχους, Εκπροσώπους 
και Συντονιστές των Δήμων – Μελών του 
ΕΔΔΥΠΠΥ, από ιατρούς και άλλους επιστήμονες 
υγείας αλλά και από νέους, φοιτητές και απλούς 
πολίτες. Μέσω της Πύλης, οι 192 Δήμοι - Μέλη του 

ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά και οι υπόλοιποι Δήμοι της Αττικής 
και της Περιφέρειας έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
δράσεις του Δικτύου ενώ οι Δήμοι μέλη μπορούν να 
δηλώσουν συμμετοχή στα τρέχοντα προγράμματα 
του Δικτύου. Ακόμα δίνεται η δυνατότητα στους 
Δήμους μέλη που το επιθυμούν να προβάλουν 
τις δραστηριότητες τους ως καλές πρακτικές 
πάνω σε θέματα Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Περιβάλλοντος και άλλα. 
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Η Διαδικτυακή Πύλη των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
www.kepygeias.gr, δημιουργήθηκε για την 
ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δημοτών έπειτα 
από χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-
2013.

Χρησιμοποιώντας τη Διαδικτυακή Πύλη των 
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, ο δημότης μπορεί να συλλέξει 
πληροφορίες σχετικά με τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και να 
ενημερωθεί για την συνοπτική περιγραφή του 
φυσικού αντικειμένου και τον ρόλο των ΚΕΠ Υγείας 
στον Δήμο του. Επίσης μπορεί να βρει στοιχεία 
επικοινωνίας των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ καθώς και όλων 
των παρόχων υγείας (ιατρούς, διαγνωστικά / 
μικροβιολογικά κέντρα, δομές υγείας, νοσοκομεία, 
ιδιωτικές κλινικές, ιατρικές εταιρείες, μη 
κερδοσκοπικές - μη κυβερνητικές εταιρείες 
στήριξης). Επιπλέον μπορεί κανείς να ενημερωθεί 
για τις εκδηλώσεις των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ μέσα από 
δελτία τύπου που αναρτώνται στην Διαδικτυακή 
Πύλη των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ.

Αντίστοιχα χρήση της Διαδικτυακής Πύλης των 
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ μπορούν να κάνουν και εκπρόσωποι 
δήμων που επιθυμούν να δημιουργήσουν ΚΕΠ 
ΥΓΕΙΑΣ, για να ενημερωθούν για τα διαδικαστικά.
Τέλος η Διαδικτυακή Πύλη των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
φιλοξένει και το λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, μέσω 
του οποίου, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, έχει τη 
δυνατότητα:

1. Καταχώρησης Δημοτών στο ηλεκτρονικό 
σύστημα - δημιουργία ξεχωριστού ηλεκτρονικού 
ιατρικού φακέλου ανά δημότη.
2. Ενημέρωση των Δημοτών για τα 7 νοσήματα που 
χρήζουν δια βίου έλεγχο αυτόματα από το σύστημα 
και υπενθύμιση σε προκαθορισμένους χρόνους εκ 
νέου αν δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες 
εξετάσεις που τους έχουν προταθεί
βάσει των πρωτοκόλλων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας.
3. Οργάνωσης προληπτικών εξετάσεων στους 
δημότες.
4. Παροχής Υπηρεσιών συμβουλευτικής 
υποστήριξης βάσει των πρωτοκόλλων υγείας για 
τα 7 νοσήματα.
5. Διαχείριση αιτημάτων των δημοτών με σκοπό τη 
βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου.
6. Ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής και 
προαγωγής της υγείας.
7. Συστήματα παρόχων - ιατρών, εγγεγραμμένων 
συνεργατών στο ΚΕΠ Υγείας, όπου μπορούν 
εύκολα να απευθύνονται οι δημότες που δεν έχουν 
προσωπικό θεράποντα ιατρό της κατάλληλης 
ειδικότητας.

Βάσει των ανωτέρω αυξάνεται η αποτελεσματική 
λειτουργία των υπηρεσιών των ΚΕΠ Υγείας, ο 
τρόπος επικοινωνίας με τους δημότες γίνεται 
απλός και με περισσότερη ποιότητα.

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ www.kepygeias.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-SOCIAL MEDIA
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ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
“ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ”

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-SOCIAL MEDIA

Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος 

Η υπηρεσία της ΠΥΛΗΣ Ενημέρωσης & 
Επικοινωνίας αναβαθμίστηκε. Πλέον οι δημότες 
μπορούν να αποκτήσουν, το δικό τους προσωπικό 
Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο που θα έχουν άμεσα 
στη διάθεσή τους κάθε στιγμή, με πλήρη ασφάλεια 
αποθήκευσης των δεδομένων και ελέγχου 
πρόσβασης. Επιπλέον, με τη σύμφωνη γνώμη 
του δημότη, οι ιατροί και οι άλλοι επαγγελματίες 
υγείας θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
ιατρικών δεδομένων και επισύναψης αρχείων σε 
μορφή pdf στον Η.Ι.Φ.

Η διαδικασία εγγραφής των δημοτών στη νέα 
υπηρεσία αυτοματοποιείται πλήρως χωρίς να 
απαιτείται η διαμεσολάβηση του Δήμου, ο οποίος 
όμως θα έχει συνεχή online πληροφόρηση σχετικά 
με τη συμμετοχή των δημοτών του στο πρόγραμμα. 

Το μόνο που χρειάζεται από πλευράς του Δήμου 
είναι η τοποθέτηση στο site του Δήμου του 
εικονιδίου της ΠΥΛΗΣ Ε&Ε συνδεδεμένο με το 
ειδικό link παραπομπής στην σελίδα της υπηρεσίας. 
Οι δημότες θα μπορούν να εγγράφονται μόνοι τους 
στο πρόγραμμα ώστε να λαμβάνουν αυτόματα τους 
μοναδικούς προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης 
στην υπηρεσία Patient Link καθώς επίσης και να 
έχουν πρόσβαση στον κατάλογο των συνεργατών 
Ιατρών των ΚΕΠ Υγείας του Δήμου τους.

Είμαι δημότης και θα ήθελα:
να ενημερώνομαι συνεχώς για τις 

δράσεις  υγείας στο Δήμο μου,

να συμμετέχω στα προγράμματα 

πρόληψης του Δήμου για την 

καλύτερη υγεία μου, και

να οργανώνω με σύγχρονο τρόπο τον 

προσωπικό μου ιατρικό φάκελο  

και το ιατρικό μου ημερολόγιο 

Τώρα ο Δήμος κάνει την επιθυμία σου πραγματικότητα !

Γράψου τώρα στην ΠΥΛΗ Ενημέρωσης & Επικοινωνίας στο 

site του Δήμου και πάρε δωρεάν κωδικούς πρόσβασης

θα ενημερώνεσαι  άμεσα, συνεχώς, έγκαιρα και έγκυρα  για όλες τις 

δράσεις του Δήμου που αφορούν την υγεία σου, την πρόληψη και 

την βελτίωσή της 

θα μπορείς να συμμετέχεις σε δράσεις υγείας, κάνοντας προληπτικές 

εξετάσεις, 

Θα έχεις  άμεση επαφή και επικοινωνία με το τοπικό δίκτυο 

επαγγελματιών υγείας, και τέλος

θα μπορείς να αποκτήσεις έναν σύγχρονο Ηλεκτρονικό Ιατρικό 

Φάκελο και ιατρικό ημερολόγιο , διαθέσιμο 24 ώρες * 365 ημέρες 

Γιατί η υγεία είναι δικαίωμα για όλους 

και πρωταρχική φροντίδα του Δήμου

Για την υγεία μου….
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NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-SOCIAL MEDIA

Το Newsletter του Δικτύου αποτελείται από 
ενημερώσεις, ειδήσεις και ανακοινώσεις 
του Δικτύου σχετικά με τις δράσεις του και 
αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες. 

Η αποστολή του γίνεται σε μηνιαία βάση κάθε 
τέλος του μήνα. Υπολογίζεται ότι το Newsletter  το 
λαμβάνουν πάνω από 2500 χρήστες.

Για να μπορεί ο Δήμαρχος ή/και ο εκπρόσωπος 
του Δήμου αλλά και όσοι  πολίτες επιθυμούν να 
λαμβάνουν το Newsletter του Δικτύου, πρέπει 
να κάνουν εγγραφή πληκτρολογώντας το όνομα 
χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης 
(password) στη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στο 
κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του ιστότοπου 
www.eddyppy.gr . 
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FACEBOOK

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-SOCIAL MEDIA

Κάντε like στις σελίδες μας

ΕΔΔΥΠΠΥ

ΚΕΠ Υγείας – Κεντρική Δομή 

https://www.facebook.com/groups/49831774933/?fref=ts
https://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias/?fref=ts
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Το ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετέχει στο DONORWIZ.

Το DONORwiz είναι η νέα πλατφόρμα που 
διασυνδέει μη κερδοσκοπικά σωματεία & 
οργανισμούς με εθελοντές σε 3 επίπεδα 
προσφοράς.

1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
Ασφαλείς & διαφανείς online χρηματικές δωρεές 
προς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ
Προσφορά ειδών που για κάποιους συνανθρώπους 
μας είναι πολύτιμα.

3. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υποστήριξη με εθελοντική εργασία και διάθεση 
χρόνου, βάσει δεξιοτήτων.

DONORWIZ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-SOCIAL MEDIA
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EKΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Οι υπογεγραμμένοι: Ζήκου Αγγελική Πρόεδρος, Λεωτσάκος Ανδρέας και Προυντζοπούλου Παναγιώτα, 
Μέλη  που αποτελούμε την Εξελεγκτική Επιτροπή του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-
Προαγωγής Υγείας υποβάλλουμε την έκθεσή μας για την διαχείριση από 1-1-2016 μέχρι και την 31-12-2016 
έτους, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήσαμε στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στα 
λογιστικά – οικονομικά βιβλία και στα δικαιολογητικά των δαπανών.

Τα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 244.865,48€ η ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   
  Έσοδα από Συνδρομές χρήσης    109.366,48€ 
  Έσοδα από Συνδρομές  προηγ. χρήσης     34.693,00€
  Λοιπά Έσοδα παρ. σε τρίτους                            340,00€
  ΤΙΜΟΛ.ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      46.776,00€
  Έσοδα από Δωρεές - Χορηγίες      53.690,00€

Οι δαπάνες της χρήσης ανήλθαν σε 216.156,43€ , οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές προσωπικού:                     79.407,55€
Αμοιβές Τρίτων (Μελ/ετες, Λογιστές, Μηχανογράφοι κτλ):   72.365,73€
Παροχές Τρίτων (Ταχυδρομικά, Τηλεπικοινωνίες κτλ):        4.151,89€
Φόροι - Τέλη (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος):                990,17€
Διάφορα Έξοδα (Μετ/κά, ταξιδίων, συνδρομές, γραφική ύλη):             56.359,24€
Τραπεζικά Έξοδα:             621,20€
Αποσβέσεις:              922,48€
Έκτακτες Δαπάνες:          1.338,17€

Οι εισπράξεις για το παραπάνω έτος, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που μας δόθηκαν και ελέγξαμε,  
έφτασαν στο ποσό των 242.160,52€ ενώ οι πληρωμές ανήλθαν σε 178.295,38€.
Τα ταμειακά διαθέσιμα της 31/12/2016 είναι 63.865,14€
Το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης δηλαδή της 31/12/2015 ήταν 60.717,74€. 

Το παραπάνω ποσό είναι κατατεθειμένο
• Λογαριασμός όψεως Eurobank 222367    63.591,12€   
• Ταμείο              274,02€
       ------------------
                                                           Άθροισμα              63.865,14€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
- Από τον έλεγχο της διαχείρισης η Επιτροπή  διαπίστωσε ότι όλα τα στοιχεία τηρήθηκαν με τάξη και ακρίβεια.
- Ύστερα από τα παραπάνω η Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρεί ότι όλες οι δαπάνες από 1-1-2016 έως 31-12-2016 που 
αναγράφονται στα σχετικά λογιστικά βιβλία  πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

Μαρούσι 
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΖΗΚΟΥ Α.                ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Α.              ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Π.
                                          Πρόεδρος Επιτροπής            Μέλος                                  Μέλος
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IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πoσά κλειομένης χρήσεως 2016 Ποσά κλειομ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασεις 0,00 0,00 0,00   Ι . Μετοχικό κεφάλαιο

0,00 0,00 0,00     1. Καταβλημένο 90.332,59
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
  ΙΙ . Ενσώματες ακινητοποιήσεις   ΙΙΙ . Εποχορηγήσεις Επενδύσεων 
    3.Κτήρια & τεχνικά έργα 0,00 0,00 0,00     3. Επιχορηγήσεις επεν. παγίου ενεργ. 75.100,09
    4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00   V. Αποτελέσματα εις νέο
    5. Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00     Υπόλοιπο Ζημίων  χρήσεως εις νέο -21.071,94
    6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 2.765,43 1.758,38 1.007,05 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) 144.360,74
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2.765,43 1.758,38 1.007,05
ΙΙΙ.Συμμετ.&Άλλες Μακρ. Απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7.Λοιπές Μακροπ.Απαιτήσεις 0,00   ΙΙ . Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1.007,05     1. Προμηθευτές 33.190,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 2.656,80
  II . Απαιτήσεις     5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 0,00
    1. Πελάτες 25.953,42     6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 51.434,73
        Mείον: Προβλέψεις 0,00 25.953,42     11. Πιστωτές διάφοροι 24.289,66
    10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 111.571,25
        Mείον: Προβλέψεις 0,00 0,00
    11. Χρεώστες διάφοροι 2.642,92
   '11α.Υπολοιπο ΦΠΑ προς Συμψηφισμό 19.685,37 48.281,71
  ΙV. Διαθέσιμα Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
    1. Ταμείο 274,02     1.Εσοδα επομένων χρήσεων 0,00
    3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 100.849,67 101.123,69     2.Έξοδα  χρήσεως δουλευμένα 0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 149.405,40 0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
    1. Έξοδα  επομένων χρήσεων 0,00
    2. Έσοδα  χρήσεως εισπρακτέα (Αναμεν.Επιχορηγήσεις) 104.894,54

104.894,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E) 255.306,99 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 255.931,99

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειομένης χρήσεως 2016 Ποσά κλειομ.
   Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 244.525,48 χρήσεως 2016
   Μείον: Κόστος πωλήσεων 151.773,28 Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) χρήσεως 28.306,25
   Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 92.752,20 (-) Υπόλοιπο Ζημιών προηγ/νων χρήσεων -49.378,19 
   Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως (Αναλογούσες στην χρήση Επιχορηγήσεις) 601.573,76 Σύνολο -21.071,94 
   Σύνολο 694.325,96 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 0,00
   ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 37.823,26 Ζημίες είς Νέο -21.071,94 
                1α).Δαπάνες  Διοικητικής Λειτουργείας Επιχορηγούμενες 601.233,76
               3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 24.600,52 663.657,54
   Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 30.668,42
   Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,00
   Mείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 621,20 -621,20
   Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)) εκμεταλλεύσεως 30.047,22
ΙΙ .ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα
             1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00
             2. Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00
   Mείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 505,20

              2. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα  (Αναλογούν στην                                                       
χρήση Επιχορηγούμενες)

0,00

              3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.235,77 1.740,97 -1.740,97
   Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 28.306,25

 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 922,48

 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 922,48 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/ Ζημίες ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 28.306,25

ΚΑΡΤΣΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΜ 207875

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ- ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                          
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 -   ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) 

Αμαρούσιο , 08 Ιουλίου   2017

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΔΤ ΑΕ-083854

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Α
ΑγκαλιάΖΩ
www.oekk.gr
Ανοιχτή Αγκαλιά
www.fkpanoixtiagalia.gr
ΑΤΕΝΙΣΤΑΣ
www.atenistas.gr/
Abbott
www.abbott.gr
Advocate
www.advocate-bm.gr
APLS
www.aplshellas.gr
APOLLO SA
www.apollo.gr
ASTELLAS
www.astellas.gr/gr
Astra Zeneca
www.astrazeneca.gr

Β
Βιοϊατρική
www.bioiatriki.gr
ΒΙΟΤΥΠΟΣ
www.biotypos.gr 
Bayer Shering AG
www.bayer.gr
Becel Pro - activ
www.becelproactiv.gr
BIOMEDISΙN
www.biomedicinlab.gr
Bianex/MSD
www.vianex.gr
Bristol Myers Squibb
www.bms.com
Boehringer Ingelheim
www.boehringer-ingelheim.com

Γ
Γενική Γραμματεία Υγείας
www.yyka.gov.gr
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
www.ygeia-pronoia.gr
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
www.ggka.gr/asfalistikokefI.htm
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
www.neagenia.gr
Γ’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν» - 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία 
της κύησης» 
www.soranos.org
Γραμμή Ζωής
www.lifelinehellas.gr

C
CANA LABORATORIES
www.cana.gr
Creta Farm
www.cretafarm.gr
Coloplast
www.coloplast.com
Cosmote
www.cosmote.gr

Δ
ΔΑΪΣ
www.daiscenter.gr
Δίκτυο IATRICA
www.iatrica.gr
ΔΥ ΠΕ Πειραιά & Αιγαίου
www.2dype.gr
Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, 
Υπουργείου Εργασίας 
www.mlsi.gov.cy   

D 
DIAGEO
www.diageo.com

Ε
ΕΔΟΚ
www.edok.gr 
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
www.ekpizo.gr
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία
www.cancer-society.gr
Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού
www.digestiveoncology.org.gr
Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας
Προνοσοκομειακής Φροντίδας
www.eeepf.gr
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
www.loimoxeis.gr
Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας
www.eex.org.gr
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία
www.ene.gr
Ελληνική Ουρολογική Εταιρία
www.huanet.gr
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Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία
www.e-child.gr
Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας
www.elikar.gr
Εθνική Ασφαλιστική
www.ethniki-asfalistiki.gr
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
www.uoa.gr 
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
www.eof.gr
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ )
www.nsph.gr
ELPEN
www.elpen.gr

F
Fitness
www.fitness.com 

H
HARTMANN
www.hartmann.info
HL7 Hellas
www.hl7.org.gr 

Ι
ΙΑΣΩ General
www.iaso.gr
ΙΚΠΙ
www.neaygeia.gr
IMS Πληροφορική ΑΕ
www.imsgr.com
ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ
www.iatrikanea.gr
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΣΑ)
www.isathens.gr
IQ Dermatology Care 
www.tzermias.gr  

Κ
ΚΕΔΕ
www.kedke.gr 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
www.keel.org.gr
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
www.kethea.gr
ΚΕΡΔΟΣ
www.kerdos.gr
KΛΙΜΑΚΑ
www.klimaka.org.gr
Κλινική «Άγιος Λουκάς»
www.klinikiagiosloukas.gr

ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
www.kite.gr
KLEVA
www.kleva.gr
Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)
www.ktpae.gr

L
Leo Hellas
www.leo-pharma.gr
Lilly
www.lilly.gr
LR
www.lrworld.com

Μ
Μεσογειακό Forum για την
Υγεία & το Περιβάλλον
www.mediforum.eu
Μεσόγειος SOS
www.medsos.gr
Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
www.youth-health.gr
ΜΚΟ Γραμμή Ζωής
www.lifelinehellas.gr
Med week
www.medweek.gov
MEDLABNEWS
www.medlabnews.gr
MENARINI
www.menarini.com
MERCK SERONO
www.merckserono.gr
MSD
www.msd-uk.com

Ν
ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
www.olympiafestival.gr
NESTLE Fitness
www.nestle-fitness.com
New Event Generation
www.neweventgeneration.gr
NOSTUS COMMUNICATIONS & Events
www.nostus.gr
ΝΗΦΑΛΙΟΙ
www.nifalioi.greekinfo.net
NOVARTIS
www.novartis.gr

Ο
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
www.iatriko.gr
ΟΜΠΡΕΛΑ 
www.obrela.gr
Οργανισμός Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
www.oaed.gr
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Π
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
www.who.int
Α΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική
Κλινική ΑΠΘ
www.ped1.gr
Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου, Τμήμα Κοινωνικής 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής  
www.dsep.uop.gr 
Παν/κό Γεν. Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
www.attikonhospital.gr
Παπαποστόλου
www.papapostolou.gr
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ» Διεπιστημονική
Εταιρία Ψυχολογικής Παρέμβασης
www.prosarmogi.gr

P
PERAMIS
www.peramis.eu
Pfizer Hellas
www.pfizer.gr
Plus Radio
www.plusradio.gr
PRAKSIS
www.praksis.gr
PRIORITY
www.priority.com.gr 

R
Recordati Hellas Pharmaceuticals SA
www.recordati.com
Roche
www.roche.gr

Σ
ΣΠΕΝΤΖΟΣ και delicatessen
www.spessen.gr
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(Σ.Φ.Ε.Ε.)
www.sfee.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 
www.stopcancer.gr
Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την 
Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.)
www.spap.com.gr

S
SAFERINTERNET
www.saferinternet.gr 
SANOFI - Aventis
www.sanofi-aventis.gr
SELI KANOU
www.selikanou.com
Solid Relations
www.solid.gr
SOS Ιατροί
www.sosiatroi.gr

Τ
Τμήμα Ιατρικής Παν/μίου Πατρών
www.med.upatras.gr

Υ
ΥΓΕΙΑ
www.hygeia.gr
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
www.ypergka.gr
Υπουργείο Εσωτερικών
www.ypes.gr
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων
www.ypepth.gr
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
www.yyka.gov.gr

U
UNILEVER
www.unilever.gr

V
VODAFONE
www.vodafone.gr
VIDAVO
www.vidavo.gr

Χ
Χαμόγελο του Παιδιού
www.hamogelo.gr

Z 
ZITA CONGRESS
www.zita-congress.com
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Πλατ. Εργατικών κατοικιών
151 24 Μαρούσι, Ισόγειο
Κεντρική Δομή ΕΔΔΥΠΠΥ
Τ. 210 8067888 
F. 210 6105641
E. info@eddyppy.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Α. Σαμανίδη 21
552 36 Δημαρχείο Πυλαίας - Χορτιάτη
Θεσσαλονίκης
Τ. 2313 301038 
F. 2310 345981
E. GrafeioB.Ellados@eddyppy.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
Τ. 210 6105649
F. 210 6105641
E. kepygeias@eddyppy.gr

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

www.eddyppy.gr
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