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Υαιρεηιζμός Προέδροσ 

 

Φέιεο θαη Φέινη, 

ηελ ζεκεξηλά εμαηξεηηθΪ δχζθνιε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά 

ζπγθπξέα πνπ πεξλΪ ν ηφπνο καο, λνκέδσ φηη εέλαη αλαγθαέν λα 

αλαδεηνχκε ζπλερψο εθεέλνπο ηνπο θαηλνηφκνπο ζεζκνχο πνπ ζα 

καο νδεγάζνπλ, κΫζα απφ δχζθνια αιιΪ δεκηνπξγηθΪ 

κνλνπΪηηα, ζηε λΫα επνρά ε νπνέα ζα ραξαθηεξέδεηαη απφ ηελ 

χπαξμε νπζηαζηηθψλ ζπιινγηθνηάησλ ζην δεκφζην, ηνλ ηδησηηθφ 

θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνκΫα. Καη εέκαζηε φινη πεξάθαλνη ζάκεξα πνπ 

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο 

απνηειεέ άδε Ϋλαλ απφ ηνπο θαηλνηφκνπο απηνχο ζεζκνχο πνπ 

ζησπειΪ αιιΪ απνηειεζκαηηθΪ αλαδεηθλχνληαη ζηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Ξεθηλψληαο απφ Ϋλα Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Γνκψλ Τγεέαο πνπ ηδξχζακε, καδέ κε Ϊιινπο 

28 Γάκνπο ην 2005, θζΪζακε ζάκεξα ζε Ϋλα Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο κε 126 

Καιιηθξαηηθνχο Γάκνπο κΫιε θαη ζχληνκα, κΫζα απφ ηε ζπλΫλσζε ησλ δπλΪκεψλ καο 

κε ηα Ϊιια ππΪξρνληα Γέθηπα, ζπλδεκηνπξγνχκε ην Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγηψλ 

Πφιεσλ – Πξναγσγάο Τγεέαο, κε 154 Καιιηθξαηηθνχο Γάκνπο κΫιε. Σαπηφρξνλα, ε 

ελέζρπζά καο απφ ηελ πηζηνπνέεζε θαη ηελ θαζνδάγεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Τγεέαο (Π.Ο.Τ.), απφ ηελ πξννπηηθά αλΪπηπμεο, καδέ κε ηελ Δζληθά ρνιά Γεκφζηαο 

Τγεέαο, ησλ Γεκνηηθψλ ΚΫληξσλ Πξφιεςεο θαη Πξνζηαζέαο ηεο Τγεέαο ζε φινπο ηνπο 

Γάκνπο κΫιε καο πνπ ζα καο ην δεηάζνπλ θαη απφ Ϊιινπο ηζρπξνχο επηζηεκνληθνχο 

θνξεέο φπσο ην ΚΫληξν Μειεηψλ Τπεξεζηψλ Τγεέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ θαη ην 

Ηλζηηηνχην Πξνιεπηηθάο θαη Κνηλσληθάο Ηαηξηθάο, κπαέλνπκε κε αηζηνδνμέα ζε Ϋλα πεδέν 

δχζθνιν αιιΪ γηα ην νπνέν εέκαζηε πηα θαιΪ εμνπιηζκΫλνη. Σν πεδέν ηεο πξφιεςεο ησλ 

ΝνζεκΪησλ, ηεο Πξναγσγάο ηεο Τγεέαο, ηνπ Πξνζπκπησκαηηθνχ ΔιΫγρνπ ζε Δζληθφ 

Δπέπεδν θαη γεληθφηεξα ηεο πξνζηαζέαο ηεο Γεκφζηαο Τγεέαο εέλαη γηα καο ην πεδέν 

πξνηεξαηφηεηαο ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο φζνλ αθνξΪ ηελ ρΪξαμε θαη εθαξκνγά 

πνιηηηθψλ πγεέαο. 

 

Ζ επέζεκε Πνιηηεέα νθεέιεη λα εληζρχεη απηΫο ηηο πξνζπΪζεηεο ζην πιαέζην ηεο 

αλαγθαέαο απνθΫληξσζεο ησλ αξκνδηνηάησλ ζην ηνκΫα ηεο Τγεέαο, ρσξέο λα Ϋρεη θνβηθΪ 

ζχλδξνκα απψιεηαο ηνπ ειΫγρνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Δέλαη απνιχησο 

απαξαέηεην ζηε ζεκεξηλά πξαγκαηηθφηεηα ηεο πνιιαπιάο δηθηχσζεο ησλ θνξΫσλ θαη 

ησλ αηφκσλ, ηεο επειημέαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ειεθηξνληθάο δηαθπβΫξλεζεο λα 

μεπεξΪζνπκε φινη καδέ ηηο παιαηΫο απφςεηο πεξέ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πεξηθεξηαθάο 

ά ηνπηθάο εθηΫιεζεο εληνιψλ. Οθεέινπκε λα πξνρσξάζνπκε κΫζα απφ κεηαβέβαζε 

απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηάησλ, αιιΪ θαη ησλ αλαγθαέσλ πφξσλ, πξνο ηηο ηνπηθΫο 

θνηλσλέεο θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξεέο, θξαηψληαο ζε θεληξηθφ επέπεδν ηε ρΪξαμε 

ζηξαηεγηθάο θαη ηηο δηαδηθαζέεο ηνπ ειΫγρνπ. 

 

ΔηδηθΪ ζην ηνκΫα ηεο Πξφιεςεο ησλ ΝνζεκΪησλ θαη ηεο Πξναγσγάο ηεο Τγεέαο εέλαη 

απαξαέηεηε ε επξεέα ζπλεξγαζέα ζε ηνπηθφ επέπεδν, δηφηη δηαθνξνπνηνχληαη ηφζν νη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πξφιεςεο φζν θπξέσο νη ηξφπνη επαηζζεηνπνέεζεο ησλ πιεζπζκψλ 

θαη ησλ νκΪδσλ πςεινχ θηλδχλνπ. ΔπνκΫλσο κηθηΫο νκΪδεο κε ζπκκεηνρά ηεο Σνπηθάο  
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Απηνδηνέθεζεο, Παλεπηζηεκηαθψλ ΗδξπκΪησλ, Κνηλσληθψλ θνξΫσλ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ 

ηνκΫα κε ηνλ θαηΪιιειν ζπληνληζκφ εέλαη ζε ζΫζε λα επηηχρνπλ ηα θαιχηεξα  

απνηειΫζκαηα. Δκεέο ζΫινπκε λα εέκαζηε απνηειεζκαηηθνέ γηα ηνπο δεκφηεο καο θαη 

κπξνζηΪ απφ ην ζθνπφ απηφ δελ ππΪξρνπλ κεγαιχηεξεο πξνηεξαηφηεηεο. 

 

Δέκαζηε ζέγνπξνη φηη ην κΫιινλ ζα ζπλερέζεη λα δηθαηψλεη απηά ηε πξνζπΪζεηα πνπ 

θΪλνπκε φινη καδέ νη Γάκνη θαη νη Γάκαξρνη. Όρη κφλν δηφηη απηά εέλαη ε γεληθφηεξε ηΪζε 

δηεζλψο, φζνλ αθνξΪ ηα αλεπηπγκΫλα θξΪηε: ε Πξφιεςε θαη ε Πξναγσγά ηεο Τγεέαο λα 

γέλνληαη απφ ηελ Σνπηθά Απηνδηνέθεζε. Πξφθεηηαη θπξέσο γηα κηα γεληθφηεξε αληέιεςε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ε απνηειεζκαηηθφηεηα εέλαη πην δηαθαλάο θαη θαιχηεξα 

κεηξάζηκε ζε ηνπηθφ επέπεδν, νη δηαδηθαζέεο βειηέσζεο εέλαη ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθΫο 

θαη ε ρξάζε ησλ πεξηνξηζκΫλσλ πφξσλ πην απνδνηηθά. Οη ελΫξγεηεο θαη νη δξΪζεηο ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θαη ησλ Ϊιισλ Δζληθψλ Γηθηχσλ ηα ηειεπηαέα ρξφληα 

απνδεηθλχνπλ πεξέηξαλα απηά ηελ αληέιεςε. ΔπηπιΫνλ φκσο ζάκεξα εέκαζηε θαη ζε 

νξγαλσηηθφ πιΫνλ επέπεδν αθφκε πεξηζζφηεξν Ϋηνηκνη, θαζψο θαη ζε επηζηεκνληθφ θαη 

ηερληθφ επέπεδν πην πξνεηνηκαζκΫλνη γηα λα αλαιΪβνπκε ζε εζληθφ επέπεδν ην κεξέδην 

πνπ καο αλαινγεέ θαη καο αμέδεη ζην πεδέν ηεο Πξφιεςεο θαη ηεο Πξναγσγάο ηεο Τγεέαο. 

 

Με θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ 

 

Γηψξγνο Παηνχιεο 

Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ 

 

Υαιρεηιζμός Διεσθσνηή 

 

Αμηφηηκνη πλεξγΪηεο, 

Σν 2010 απνηΫιεζε Ϋλα μερσξηζηφ Ϋηνο γηα ηελ Σνπηθά Απηνδηνέθεζε 

ζηε ρψξα καο ηφζν κε ηελ ςάθηζε ηεο λΫαο αξρηηεθηνληθάο ησλ 

Γάκσλ κΫζσ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ΚαιιηθξΪηεο φζν θαη κε ηηο εθινγΫο 

ηνπ Ννεκβξένπ, θαηΪ ηηο νπνέεο θαηαξγάζεθαλ νη Ννκαξρέεο ελψ νη 

325 Γάκνη γέλνληαη πνιχ πην κεγΪινη θαη κε πεξηζζφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο, φρη φκσο θαη κε ηνπο αληέζηνηρνπο πφξνπο. 

 

Οη κειινληηθΫο δπζθνιέεο πνπ καο πεξηκΫλνπλ, ζα απαηηάζνπλ 

ηζρπξΫο ζπιινγηθφηεηεο γηα λα μεπεξαζζνχλ. Έμη ρξφληα ινηπφλ κεηΪ 

απφ ηελ έδξπζά ηνπ, ην 2005, ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο ΟΣΑ 

παξνπζηΪδεη έζσο ηνλ ηειεπηαέν Απνινγηζκφ ηνπ πξνο ηελ ηαθηηθά Γεληθά πλΫιεπζε ησλ Γάκσλ 

Μειψλ, πξνηνχ κεηαηξαπεέ ζην λΫν Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγηψλ Πφιεσλ – Πξναγσγάο 

Τγεέαο (ΔΓΓΤΠΠΤ) κΫζα απφ ηε ζπλΫλσζά ηνπ κε ηα Ϊιια ππΪξρνληα Γέθηπα Τγεέαο.   

 

ΠξΪγκαηη, νη πξψηνη κάλεο ηνπ 2011 επηζθξΪγηζαλ κηα δηεηά πεξέπνπ πξνζπΪζεηα θνηλάο καο 

πνξεέαο ηφζν κε ην Δζληθφ Γέθηπν Τγηψλ Πφιεσλ φζν θαη κε ην Δζληθφ Γέθηπν Γάκσλ Πξναγσγάο 

Τγεέαο Ϋηζη ψζηε κΫζα απφ νκφθσλεο απνθΪζεηο ησλ 3 Γηνηθεηηθψλ πκβνπιέσλ, λα 

πξνρσξάζνπκε ζηελ Ηδξπηηθά Γεληθά πλΫιεπζε ηνπ λΫνπ καο Γηθηχνπ Τγεέαο. άκεξα, ζην 

απνθνξχθσκα ηεο αλΪπηπμάο ηνπ, ην ΓΓΤ Ϋρεη άδε θζΪζεη ηνπο 126 Καιιηθξαηηθνχο Γάκνπο 

κΫιε, ελψ ην λΫν Γέθηπν πνπ ζα δεκηνπξγεζεέ αξηζκεέ άδε 153 Γάκνπο κΫιε, κεηαμχ ησλ νπνέσλ 

ηελ Αζάλα, ηελ Θεζζαινλέθε θαη ηνλ ΠεηξαηΪ.  

 

ΔπηπιΫνλ φκσο θΫηνο νινθιεξψζεθε ε κειΫηε πνπ Ϋγηλε, κεηΪ απφ δηθά καο πξσηνβνπιέα, απφ 

ηελ Δζληθά ρνιά Γεκφζηαο Τγεέαο (ΔΓΤ) γηα ηα ΑλνηρηΪ ΚΫληξα Πξνζηαζέαο ηεο Τγεέαο, ηα 

ΓεκνηηθΪ ΚΫληξα Πξφιεςεο θαη Πξνζηαζέαο ηεο Τγεέαο φπσο ζα ηα νλνκΪζνπκε ζηνπο Γάκνπο. 

Μηα δνκά πνπ ζα αλαθΫξεηαη ζηνπο πγηεέο πνιέηεο, ζα ηνπο ελεκεξψλεη θαη ζα πξνζηαηεχεη ηελ 
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πγεέα ηνπο, ζα Ϋρεη ειεθηξνληθΫο ππεξεζέεο θαη ζα δηελεξγεέ ηνπηθΫο κεηξάζεηο δεκφζηαο πγεέαο 

ψζηε λα αλαγλσξέδεη εγθαέξσο ηνπο απεηιεηηθνχο παξΪγνληεο γηα ηελ πγεέα. Σν Γεκνηηθφ ΚΫληξν 

Πξφιεςεο θαη Πξνζηαζέαο ηεο Τγεέαο ζα ππΪγεηαη ζην Γάκν θαη ζα απνηειεέ ηνλ ζχλδεζκφ ηνπ 

κε ην ΔΤ. Μπνξεέ λα ζηειερσζεέ κε επαλαθαηΪξηηζε ππΪξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη λα ζηεγαζζεέ 

ζε δνκΫο πνπ ζα θαηαξγεζνχλ ά ζα ζπγρσλεπζνχλ. ΔΪλ πηνζεηεζεέ απφ ηε Πνιηηεέα, ζα εέλαη ν 

θνληηλφηεξνο ζηνλ πνιέηε ζεζκφο Τγεέαο, ζα απνθνξηέζεη ηα ΚΫληξα Τγεέαο ψζηε λα δψζνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζην ζεξαπεπηηθφ ζθΫινο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο Τγεέαο θαη ζα ζπληνλέδεηαη κε ηηο 

πνιηηηθΫο πγεέαο πνπ ζα ζρεδηΪδνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν. 

 

ΑιιΪ θαη ζε Ϋλα ηξέην επέπεδν πξνρψξεζε δπλακηθΪ ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηνπ 2010. Ήηαλ ε ρξνληΪ ηεο επέζεκεο Πηζηνπνέεζάο καο απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγεέαο (Π.Ο.Τ – W.H.O.) σο Ϋλα Γέθηπν εζληθάο εκβΫιεηαο πνπ αθνινπζεέ ηηο 

πνιηηηθΫο πγεέαο ηνπ Π.Ο.Τ. θαη πξνζπαζεέ λα ηηο πξνηεέλεη κΫζα ζε φιεο ηηο ηνπηθΫο πνιηηηθΫο, 

πνπ νηθνδνκεέ ηα πξνθέι πγεέαο ησλ πφιεσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο ηνπ Π.Ο.Τ θαη πνπ 

νξγαλψλεηαη παλειιαδηθΪ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλεέο πξνδηαγξαθΫο.  

 

Δθηφο απφ ηα ζεκαληηθΪ απηΪ επηηεχγκαηα, ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο ζπλΫρηζε θαη θαηΪ ην 

2010 ηε ζπλάζε δξαζηεξηφηεηΪ ηνπ ζηνπο δχν ζηξαηεγηθνχο ππιψλεο πνπ Ϋρνπκε βαζέζεη ηελ 

αλΪπηπμε ηνπ ζρεηηθΪ κε ηε Πξφιεςε: ηνλ Ππιψλα ηεο ΔλεκΫξσζεο θαη ηνλ Ππιψλα ησλ 

ΠξνγξακκΪησλ Πξνιεπηηθάο Ηαηξηθάο.  

 

Ο πξψηνο Ππιψλαο πεξηιακβΪλεη θαηαξράλ ηελ επηζηεκνληθά ελεκΫξσζε κΫζα απφ ην εηάζην 

Παλειιάλην πλΫδξηφ καο, κΫζσ ηεο ζπκκεηνράο καο ζε εθδειψζεηο Ϊιισλ ΦνξΫσλ ά ηελ 

παξνρά ηεο Αηγέδαο καο ζε Ϊιια Ϋγθξηηα επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα. Δπέζεο ε επηζηεκνληθά 

ελεκΫξσζε πεξηιακβΪλεηαη, σο κΫξνο, ζε πνιιΪ απφ ηα ηαηξηθΪ πξνγξΪκκαηΪ καο.  

 

ηνλ ηνκΫα ησλ πξνγξακκΪησλ ζπλερέδνπκε γηα 4
ε
 ρξνληΪ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

Σειεταηξηθάο θαη κΪιηζηα ηνλ επεθηεέλνπκε απφ ηνπο 17 ζηνπο 30 Γάκνπο κΫιε καο παλειιαδηθΪ, 

κε ηελ ππνζηάξημε ηεο Vodafone θαη ηε ζπκκεηνρά ηεο Vidavo ελψ ην Ηαηξηθφ Αζελψλ πξνζθΫξεη 

ηνπο εηδηθεπκΫλνπο ηαηξνχο πνπ ζηεξέδνπλ ηα πεξηθεξεηαθΪ ηαηξεέα. Δπέζεο ζεκεηψλνπκε ηε 

ζπκκεηνρά καο γηα 4
ε
 ζπλερά ρξνληΪ, ζην Πξφγξακκα Δζεινληηθνχ Καζαξηζκνχ πεξηνρψλ απφ 

φιε ηε ρψξα, πνπ νξγΪλσζε ην θαινθαέξη ε Μεζφγεηνο SOS, θαζψο θαη ζηε πεξηβαιινληηθά 

εθπαέδεπζε γηα ην Νεξφ θαη γηα ηηο ΚιηκαηηθΫο ΑιιαγΫο ζε ζρνιεέα ησλ Γάκσλ κειψλ καο πνπ ηελ 

δάηεζαλ.  

 

ΔπαλαιΪβακε επέζεο ηε εθζηξαηεέα ελεκΫξσζεο γηα ηελ Ζπαηέηηδα Β, απηά ηε ρξνληΪ θπξέσο γηα 

πιεζπζκνχο κεηαλαζηψλ κε ηε ζπλεξγαζέα ηεο Ηαηξηθάο ρνιάο ηεο Αζάλαο. ΣΫινο, 

ηππνπνηάζακε ηα ΠξνγξΪκκαηα Πξφιεςεο Οζηενπφξσζεο θαη κπνξΫζακε Ϋηζη λα ηα 

εμαπιψζνπκε ζε Γάκνπο απφ φιε ηε ρψξα, φπνπ ππάξμε πξΪγκαηη, γηα κηα αθφκε ρξνληΪ, πνιχ 

κεγΪιν ελδηαθΫξνλ.  

 

Αλαπηχμακε φκσο θαη λΫα πξνγξΪκκαηα γηα ηνπο Γάκνπο κΫιε καο χζηεξα απφ ηελ πηινηηθά 

εθαξκνγά ηνπο ηφζν ζην ηνκΫα ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο παηδηθάο παρπζαξθέαο αιιΪ θαη 

γεληθφηεξα ζηε παηδηαηξηθά πξφιεςε ζηελ πγεέα φζν θαη ζηα δεηάκαηα ηεο εθπαέδεπζεο ησλ 

πνιηηψλ ζηελ θαξδηναλαπλεπζηηθά αλαδσνγφλεζε.  

 

ΘΫινπκε εδψ, ηειεηψλνληαο ηε ζχληνκε απηά εηζαγσγά, λα αλαθεξζνχκε ηδηαέηεξα ζηελ ζηαζεξά 

εκπηζηνζχλε ησλ Γάκσλ ζην Ϋξγν καο, κΫζα απφ ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηα πξνγξΪκκαηΪ καο, 

ηνλέδνληαο Ϋηζη ηελ αλΪδεημε ηεο Πξφιεςεο ζε αμέα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, ζε ηξφπν ζπκπε-

ξηθνξΪο αλαληηθαηΪζηαην γηα ηε δηαθχιαμε ηφζν ηεο πξνζσπηθάο φζν θαη ηεο δεκφζηαο πγεέαο.  

 

Με εγθΪξδηνπο ραηξεηηζκνχο 

 

σηάξεο Παπαζππξφπνπινο 

Γηεπζπληάο 
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Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο  &  Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο  Ο.Σ.Α.                                                
ΓΖΜΟΗ – ΜΔΛΖ,  ΓΖΜΑΡΥΟΗ 

1 
ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ                          

Γεώξγηνο Καπιάλεο 
24 

ΓΛΤΦΑΓΑ                                            
Κσλ/λνο Κόθνξεο 

47 
ΚΑΛΤΜΝΟ                  

Γεκήηξηνο Γηαθνκηράιεο 

2 
ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ                      
Βαζίιεο Ενξπάο 

25 
ΓΟΡΣΤΝΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ                                  

Ησάλλεο Γηαλλόπνπινο 
48 

ΚΑΡΠΑΘΟ                            
Μηραήι Υαληώηεο 

3 
ΑΓΗΑ ΛΑΡΗΑ                                         

Αληώληνο Γθνπληαξάο 
26 

ΓΡΔΒΔΝΑ                          
Γεκνζζέλεο Κνππηζίδεο 

49 
ΚΑΡΠΔΝΖΗ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ                      
Κσλ/λνο Μπαθνγηάλλεο 

4 
ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ - 

ΚΑΜΑΣΔΡΟ                          
Νηθόιανο αξάληεο 

27 
ΓΑΦΝΖ-ΤΜΖΣΣΟ                

Μηραήι ηαπξηαλνπδάθεο 
50 

ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΗΔΡΗΑ                            
άββαο Υηνλίδεο 

5 
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                      
Μαξία Αλδξνύηζνπ 

28 
ΓΔΛΦΟΗ ΦΧΚΗΓΑ                       

Νηθόιανο Φνπζέθεο 
51 

ΚΔΡΚΤΡΑ                              
Ησάλλεο Σξεπεθιήο 

6 
ΑΓΡΗΝΗΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ                                       

Παύινο Μνζρνιηόο 
29 

ΓΗΟΝΤΟ                              
Ησάλλεο Καιαθαηέιεο 

52 
ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ                   

Αιέμαλδξνο Παξίζεο 

7 
ΑΗΓΑΛΔΧ                                      

Υξήζηνο Καξδαξάο 
30 

ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΨΑ                 
Αλδξέαο Παλαγησηόπνπινο 

53 
ΚΖΦΗΗΑ                                                 

Νηθόιανο Υησηάθεο 

8 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ ΖΜΑΘΗΑ                           

Φώηηνο Γεκεηξηάδεο 
31 

ΓΧΡΗΓΟ ΦΧΚΗΓΑ                             
Γεώξγηνο Καπεληδώλεο 

54 
ΚΗΛΚΗ                                   

Δπάγγεινο Μπαιάζθαο 

9 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΒΡΟΤ           

Δπάγγεινο Λακπάθεο 
32 

ΔΛΑΟΝΑ ΛΑΡΗΑ    
Γεώξγηνο Παζρόπνπινο 

55 
ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΡΟΓΟΠΖ                      

Γεώξγηνο Πεηξίδεο 

10 
ΑΛΗΜΟ                                    

Αζαλάζηνο Οξθαλόο 
33 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ - 
ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ Υξήζηνο 

Κνξηδίδεο 
56 

ΚΟΡΗΝΘΟ                        
Αιέμαλδξνο Πλεπκαηηθόο 

11 
ΑΜΑΡΟΤΗΟ                                 

Γεώξγηνο Παηνύιεο 
34 

ΔΤΡΧΣΑ ΛΑΚΧΝΗΑ                                 
Ησάλλεο Γξππηώηεο 

57 
ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ                   

ηαύξνο Καζηκάηεο 

12 
ΑΜΤΝΣΑΗΟ ΦΛΧΡΗΝΑ        

Ησαθείκ Ησζεθίδεο 
35 

ΕΑΚΤΝΘΟ                       
ηπιηαλόο Μπνδίθεο 

58 
ΚΡΧΠΗΑ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ                         

Γεκήηξηνο Κηνύζεο 

13 
ΑΜΦΗΠΟΛΖ ΔΡΡΧΝ                           
Γεώξγηνο Βνγηαηδήο 

36 
ΕΧΓΡΑΦΟΤ                              

Κσλ/λνο Καιιίξεο 
59 

ΚΤΘΝΟ                            
Δκκαλνπήι Φίιηππαο 

14 
ΑΝΓΡΟ ΑΝΓΡΟΤ                                         
Ησάλλεο Γιπλόο 

37 
ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 
ΘΔΠΡΧΣΗΑ               

Γεώξγηνο Κάηζηλνο 
60 

ΚΤΜΖ - ΑΛΗΒΔΡΗ ΔΤΒΟΗΑ     
Γεκήηξηνο Θσκάο 

15 
ΑΡΓΗΘΔΑ ΚΑΡΓΗΣΑ                                    

Υξήζηνο Καλαβόο 
38 

ΖΛΗΓΑ ΖΛΔΗΑ                              
Ησάλλεο Λπκπέξεο 

61 
ΚΧ                                            

Κσλ/λνο Καΐζεξιεο 

16 
ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ             
Δπζύκηνο Κνηδάο 

39 
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ                      

Βαζίιεο Βαιαζόπνπινο 
62 

ΛΑΤΡΔΧΣΗΚΖ                     
Κσλ/λνο Λεβάληεο 

17 
ΑΥΑΡΝΔ                              

σηήξηνο Νηνύξνο 
40 

ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ                      
Παληειήο Βιαζζόπνπινο 

63 
ΛΔΗΦΟΗ                                  

ππξίδσλ Μπελέηνο 

18 
ΒΔΡΟΗΑ ΖΜΑΘΗΑ                                      

Υαξίθιεηα Οπζνπιηδόγινπ-
Γεσξγηάδε 

41 
ΗΑΜΟ ΡΟΓΟΠΖ                   

Καδή Ηζκέη 
64 

ΛΔΒΟ                                   
Γεκήηξηνο Βνπλάηζνο 

19 
ΒΟΛΟ ΜΑΓΝΖΗΑ                                   

Παλαγηώηεο θνηηληώηεο 
42 

ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
Παλαγηώηεο Καηζνύιεο 

65 
ΛΟΚΡΟΗ ΦΘΗΧΣΗΓΑ                               

Νηθόιανο Ληόιηνο 

20 
ΒΡΗΛΖΗΑ                                   

Κσλ/λνο Ησαλλίδεο 
43 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ                      
Φίιηππνο Φίιηνο 

66 
ΛΟΤΣΡΑΚΗ - ΑΓΗΟΗ 

ΘΔΟΓΧΡΟΗ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                        
Κσλ/λνο Λνγνζέηεο 

21 
ΒΤΡΧΝΑ                                      

Νηθόιανο Υαξδαιηάο 
44 

ΚΑΒΑΛΑ                                 
Κσλ/λνο ηκηηζήο 

67 
ΛΤΚΟΒΡΤΖ-ΠΔΤΚΖ        
Γεκήηξηνο Φσθηαλόο 

22 
ΓΑΛΑΣΗ                                  

Κπξηάθνο Σζίξνο 
45 

ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ                   
Αληώληνο Κακπάθαο 

68 
ΜΑΚΡΑΚΧΜΖ ΦΘΗΧΣΗΓΑ                
Δπζύκηνο Παπαεπζπκίνπ 

23 
ΓΑΤΓΟ ΥΑΝΗΧΝ                                           

ηξαηήο Λακπάθεο 
46 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΣΡΗΚΑΛΧΝ               
Γεκήηξηνο αθειιαξίνπ 

69 
ΜΑΡΑΘΧΝΑ                 

Ηνξδάλεο Λνπΐδνο  
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70 
ΜΔΓΑΝΖΗ ΛΔΤΚΑΓΑ               
Δπζηάζηνο Εαβηηζάλνο 

90 
ΠΔΗΡΑΗΑ                                        

Βαζίιεο Μηραινιηάθνο 
110 

ΠΑΡΣΖ ΛΑΚΧΝΗΑ                                  
ηαύξνο Αξγεηηάθνο 

71 
ΜΔΖΝΖ ΜΔΖΝΗΑ                            

Δπζηάζηνο Αλαζηαζόπνπινο 
91 

ΠΔΛΛΑ                                    
Γξεγόξεο ηάκθνο 

111 
ΠΑΣΧΝ-ΑΡΣΔΜΗΓΟ         

Υξήζηνο Μάξθνπ 

72 
ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ                

Μηιηηάδεο Καξπέηαο 
92 

ΠΔΝΣΔΛΖ                              
Γεκήηξηνο ηεξγίνπ-

Καςάιεο 
112 

ΣΔΜΠΧΝ ΛΑΡΗΑ                                 
Κσλ/λνο Κνιιάηνο 

73 
ΜΤΚΟΝΟ                            

Αζαλάζηνο Κνπζαζαλάο-
Μέγαο 

93 
ΠΔΡΑΜΑ                              

Παληειήο Ενπκπνύιεο 
113 

ΣΖΛΟ ΡΟΓΟΤ                             
Αλαζηάζηνο Αιηθέξεο 

74 

ΝΑΞΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΔ 
ΚΤΚΛΑΓΔ                         

Δκκαλνπήι Μαξγαξίηεο 94 
ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ                                  

Θσκάο Κνηζακπάο 
114 

ΣΖΝΟ                             
Παλαγηώηεο Κξνληήξαο 

75 
ΝΑΟΤΑ ΖΜΑΘΗΑ                                 

Αλαζηάζηνο Καξακπαηδόο 
95 

ΠΖΝΔΗΟΤ ΖΛΔΗΑ                                      
Αιέμηνο Καζηξηλόο 

115 
ΣΡΗΚΑΛΑ                            

Υξήζηνο Λάππαο 

76 
ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ ΑΗΣ/ΝΗΑ                                    

Ησάλλεο Μπνπιέο 
96 

ΠΟΡΟ ΝΖΧΝ                     
Γεκήηξηνο-Αλδξέαο 

ηξαηεγόο 
116 

ΣΤΡΝΑΒΟ ΛΑΡΗΑ                            
Νηθόιανο Μαιαθόο 

77 
ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ                           

Παλαγηώηεο Αλαγλσζηαξάο 
97 

ΠΡΔΒΔΕΑ                                       
Υξήζηνο Μπαΐιεο 

117 
ΤΓΡΑ ΝΖΧΝ                                      

Άγγεινο Κνηξώλεο 

78 
ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ                                   

Ζξαθιήο Γθόηζεο 
98 

ΠΤΛΑΗΑ-ΥΟΡΣΗΑΣΖ 
ΘΔ/ΚΖ                         

Ηγλάηηνο Κατηεδίδεο 
118 

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - 
ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ                        

Δπηπρία Απνζηνιάθε 

79 
ΝΔΣΟΤ ΚΑΒΑΛΑ                                           
άββαο Μηραειίδεο 

99 
ΠΤΛΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ                                         

Κσλ/λνο Κνπθνγάδνο 
119 

ΦΗΛΗΑΣΔ ΘΔΠΡΧΣΗΑ                                 
Μελάο Παππάο 

80 
ΝΗΤΡΟ ΚΧ                                   

Νηθόιανο Καξαθσλζηαληίλνο 
100 

ΠΤΛΟΤ- ΝΔΣΟΡΟ 
ΜΔΖΝΗΑ              

Γεκήηξηνο Καθαληάξεο 
120 

ΦΗΛΟΘΔΖ -ΦΤΥΗΚΟ      
Παληειήο Ξπξηδάθεο 

81 
ΝΟΣΗΟΤ ΠΖΛΗΟΤ ΜΑΓΝΖΗΑ                     

Νηθόιανο Φνξηνύλαο 
101 

ΠΧΓΧΝΗ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ                                 
Κσλ/λνο Καςάιεο 

121 
  ΦΤΛΖ                                 

Γεκήηξηνο Μπνπξαΐκεο 

82 
ΞΑΝΘΖ                                           

Μηραήι ηπιηαλίδεο 
102 

ΡΔΘΤΜΝΟ                               
Γεώξγηνο Μαξηλάθεο 

122 
ΥΑΨΓΑΡΗ                          

Γεκήηξηνο Μαξαβέιηαο 

83 
ΞΖΡΟΜΔΡΟΤ ΑΗΣ/ΝΗΑ                         
Ππζαγόξαο ακαξάο 

103 
ΡΟΓΟ                            

Δπζηάζηνο Κνπζνπξλάο 
123 

ΥΑΛΑΝΓΡΗ                         
Γεώξγηνο Κνπξάζεο 

84 
ΠΑΗΟΝΗΑ ΚΗΛΚΗ                              

Αζαλάζηνο Λαπόξδαο 
104 

ΑΡΧΝΗΚΟ                                
Πέηξνο Φηιίππνπ 

124 
ΥΑΛΚΗΓΑ ΔΤΒΟΗΑ                       

Αζαλάζηνο Εεκπίιεο 

85 
ΠΑΛΑΗΟ ΦΑΛΖΡΟ                                 

Γηνλύζηνο Υαηδεδάθεο 
105 

ΔΡΡΔ                                    
Πέηξνο Αγγειίδεο 

125 
ΥΑΝΗΑ                             

Δκκαλνπήι θνπιάθεο 

86 
ΠΑΛΛΖΝΖ                                

Αζαλάζηνο Ενύηζνο 
106 

ΖΣΔΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ                                  
Θεόδσξνο Παηεξάθεο 

126 
ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟ ΘΔ/ΚΖ                
Γεκήηξηνο αξακάληνο 

87 
ΠΑΞΟΗ ΚΔΡΚΤΡΑ                                         

ππξίδσλ Μπνγδάλνο 
107 

ΗΚΤΧΝΗΧΝ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                       
ππξίδσλ ηακαηόπνπινο 

  
88 

ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟ               
Βαζίιεηνο Ξύδεο 

108 
ΟΦΑΓΔ ΚΑΡΓΗΣΑ                 

Υαξάιακπνο 
Παπαδόπνπινο 

    

89 
ΠΑΣΡΑ ΑΥΑΨΑ                                      

Ησάλλεο Γεκαξάο 
109 

ΟΤΦΛΗ ΔΒΡΟΤ                    
Δπάγγεινο Πνπιηιηόο  
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Γηώξγνο Παηνύιεο 

Πξφεδξνο Γ.., 

Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ 

 

Μέιε  

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
        

 

                                 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                                   

  

    

                                                       

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

      
                  

 

 

 

                              

 

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

                                    

  

                                                                                    

 Παλαγηώηεο Βιαζζάο  

 Αληηπξφεδξνο Γ..,  

 Αληηδάκαξρνο Γ.  Ν. Ησλέαο                                                                                                                  

               

  

 

Ησάλλεο Λαδόπνπινο 

Αληηπξφεδξνο Γ..,  

Αληηδάκαξρνο Γ. Υαιαλδξένπ 

Υξίζηνο Γώγνο  

Γεληθφο ΓξακκαηΫαο Γ.. 

Πξφεδξνο Γ.. Γ. Βχξσλα 

Δπάγγεινο θξίλεο    
Δηδηθφο ΓξακκαηΫαο Γ..,  
Αληηδάκαξρνο Γ. Αξγπξνχπνιεο                                       

Παλαγηώηεο Καλέιινο  
Σακέαο Γ..,  

 Αληηδάκαξρνο Γ. Πεχθεο                                

Αγγειηθή Σξηαληαθύιινπ – Πηηίδε                                          
Αλαπιεξψηξηα Σακέαο Γ..,                                                  

Δθπξφζσπνο Γ. ΚεθηζηΪο 

 

Μηράιεο Γαβξάο 

ΜΫινο Γ..,  

Γεκνηηθφο χκβνπινο         

Γ. Αγ. Παξαζθεπάο       

Αξγπξώ Γηαλλάθε                                    
ΜΫινο Γ..,  
Αληηδάκαξρνο   Γ. Αγ. Αλαξγχξσλ 
           

                                              

 

Αλδξέαο Κνλδύιεο   
ΜΫινο Γ..,                              

Πξφεδξνο Γ.Π.. Γ. Αιέκνπ 
                                    
                                 

Φώηεο Υξπζηθόο  

ΜΫινο Γ..,   
Αληηπξφεδξνο Γ.. Γ. Μειηζζέσλ 
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ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΔΗΑ                                                   

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΤΓΔΗΑ (W.H.O.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν 2010 απνηΫιεζε κέα ζεκαληηθά ρξνληΪ γηα ην Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α. ην νπνέν Ϋιαβε ηελ πηζηνπνέεζε απφ ηνλ Παγθόζκην 

Οξγαληζκό Τγείαο (WHO), σο Ϋλα Δζληθφ Γέθηπν ην νπνέν αθνινπζεέ ηνπο θαλφλεο θαη 

ηηο αξρΫο ηνπ W.H.O., ζηελ αλΪπηπμε ησλ πξνγξακκΪησλ ηνπ ζηνπο Γάκνπο φιεο ηεο 

ρψξαο.  

 

Ζ πηζηνπνέεζε εέλαη κηα ζεκαληηθά αλαγλψξηζε ηεο πνιπεηνχο πξνζθνξΪο ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο γηα ηα πξνιεπηηθΪ ηαηξηθΪ πξνγξΪκκαηα θαη ηε πξναγσγά 

ηεο πγεέαο ησλ δεκνηψλ πνπ πινπνηεέ ζε φιε ηελ ειιεληθά επηθξΪηεηα.  
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Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγεέαο κε ηελ πνιχ κεγΪιε ηερλνγλσζέα πνπ δηαζΫηεη ζα 

ζπλδξΪκεη ζην εμάο ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ πγεέαο ζε ηνπηθφ επέπεδν. 

 

χκθσλα κε ηηο ΓεληθΫο ΑξρΫο ηνπ  Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγεέαο νη πνιηηηθΫο πγεέαο 

πξΫπεη λα δηαπεξλνχλ νιφθιεξν ηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ ελφο Γάκνπ θαη λα αθνξνχλ 

φιεο ηηο πνιηηηθΫο (πεξηβαιινληηθΫο, πνιενδνκηθΫο, θνηλσληθΫο, κεηαθνξΫο θιπ). 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θαη Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ θ. Γηώξγνο 

Παηνύιεο δάισζε φηη «είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε ηηκή ην γεγνλόο όηη ν Παγθόζκηνο 

Οξγαληζκόο Τγείαο, κε ηε δηεζλή εκβέιεηα θαη θεξεγγπόηεηά ηνπ, πηζηνπνίεζε ην 

Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο σο ην Δζληθό Γίθηπν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνώζεζε ηεο 

πξόιεςεο ησλ λνζεκάησλ θαη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ δεκνηώλ ησλ 126 

Καιιηθξαηηθώλ Γήκσλ κειώλ ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηεζλώο απνδεθηέο αξρέο θαη ηνπο 

θαλόλεο ιεηηνπξγίαο. Σαπηόρξνλα, απνηειεί θαη κεγάιε επζύλε γηα όινπο εκάο, ηόζν ζην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην όζν θαη ζηελ θεληξηθή εθηειεζηηθή δνκή αιιά θαη ζε όινπο ηνπο 

Γήκνπο κέιε καο, λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο πςειέο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ 

ζέηεη ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα εθαξκόδνληαη νη 

ζρεδηαδόκελεο ζηξαηεγηθέο από όια ηα πηζηνπνηεκέλα εζληθά επξσπατθά δίθηπα. Απηό 

ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα αλαιεθζνύλ ζνβαξέο επηζηεκνληθέο πξσηνβνπιίεο θαη λα 

αλεπξεζνύλ νη απαξαίηεηνη πόξνη γηα λα κεηνπζησζνύλ ζε πξάμε πξνο όθεινο ησλ 

ηνπηθώλ καο θνηλσληώλ». 

 

Ο Γηεπζπληάο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο, θ. σηήξεο Παπαζππξόπνπινο, ν 

νπνένο παξεπξΫζε ζην Παλεπξσπατθφ πλΫδξην Τγηψλ Πφιεσλ ζηηο 17 – 19 Ηνπλένπ 

2010 ζηε Ννξβεγέα φπνπ θαη παξΫιαβε ηα επέζεκα Ϋγγξαθα ηεο πηζηνπνέεζεο, 

επραξέζηεζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ θεληξηθά δνκά ηνπ Γηθηχνπ θαη φινπο ηνπο 

ζπκκΫηνρνπο ζηηο πεξηθεξεηαθΫο δνκΫο γηα ηε ζεκαληηθά ζπκβνιά ηνπο ζηε δηεζλά απηά 

αλαγλψξηζε. ΑλαθΫξζεθε, επέζεο, ζηε ζεκαζέα ηεο εθαξκνγάο ησλ πξνηεξαηνηάησλ 

ζηηο πνιηηηθΫο πγεέαο πνπ θαζνξέδεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγεέαο θαη ζηελ αλΪδεημε 

ηεο Γεκφζηαο Τγεέαο θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ ηελ 

επεξεΪδνπλ, σο βαζηθψλ αμφλσλ γηα ηε ρΪξαμε φισλ ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ.  
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υνάντθςθ εμπειρογνωμόνων με τθν παρουςία  του Δθμάρχου και Προζδρου του 

Διαδθμοτικοφ Δικτφου Τγείασ Γ. Πατοφλθ, προκειμζνου να εξεταςκοφν οι προδιαγραφζσ 

λειτουργίασ των Δθμοτικϊν Κζντρων Πρόλθψθσ. 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 

(ΓΖ.ΚΔ.Π.Π.Τ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο, κε απφθαζε ηνπ Γ ην 2009, πάξε ηε πξσηνβνπιέα λα 

εμεηΪζεη ηε δεκηνπξγέα ζηνπο Γάκνπο- κΫιε ηνπ, θαηλνηφκσλ δνκψλ πγεέαο, 

πξνζαλαηνιηζκΫλσλ απνθιεηζηηθΪ ζηε Πξφιεςε ησλ ΝνζεκΪησλ, ζηελ Έγθαηξε 

ΓηΪγλσζε θαη ζηελ Αληηκεηψπηζε ηνπ Μηθξνχ Κηλδχλνπ. Ζ πξσηνβνπιέα απηά 

ππνζηεξέρζεθε απφ ηελ Δζληθά ρνιά Γεκφζηαο Τγεέαο (ΔΓΤ) ε νπνέα πξνρψξεζε ζηε 

ζχληαμε κειΫηεο πνπ αθνξΪ ζηηο πξνδηαγξαθΫο ιεηηνπξγέαο ησλ δνκψλ απηψλ, πνπ 

νλνκΪζζεθαλ ΑλνηθηΪ ΚΫληξα Πξνζηαζέαο ηεο Τγεέαο (ά ΓεκνηηθΪ ΚΫληξα Πξφιεςεο). 

 

Ζ κειΫηε εθπνλάζεθε απφ ηελ ΔΓΤ, κε επηζηεκνληθΪ ππεχζπλν ηνλ Κνζκάηνξα θαη 

Καζεγεηά Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγεέαο, θ. Γηάλλε Κπξηόπνπιν. Μεηαμχ Ϊιισλ εμεηΪδνληαη 

νη θηηξηαθΫο θαη ιεηηνπξγηθΫο πξνδηαγξαθΫο, δεηάκαηα πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζζνχλ 

ζηα ΚΫληξα, ππνζηάξημε ζε ινγηζκηθφ θ.α. κε βΪζε ηε δηεζλά εκπεηξέα πνπ Ϋρεη 

αλαπηπρζεέ.      

 

ην πιαέζην ηεο κειΫηεο, πξαγκαηνπνηάζεθε ζπλΪληεζε εκπεηξνγλσκφλσλ 

(ηερλνθξαηψλ θαη πνιηηηθψλ), κε ζθνπφ λα θαηαιάμεη, κε ηε κΫζνδν ηνπ consensus 

panel, ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξΫρνπλ ηα ΓεκνηηθΪ ΚΫληξα 

Πξφιεςεο. ηε ζπλΪληεζε παξεπξΫζεθε θαη ν Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ θαη Πξφεδξνο ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θ. Γηώξγνο Παηνύιεο, ν νπνένο αλαθΫξζεθε εθηελψο ζηηο 
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Ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου και Πρόεδροσ του ΔΔΤ Γ. 

Πατοφλθσ με τον Κοςμιτορα τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ 

Τγείασ, κακθγθτι Γ. Κυριόπουλο και επιςτθμονικά 

υπεφκυνο τθσ μελζτθσ για τθ λειτουργία των Δθμοτικϊν 

Κζντρων Πρόλθψθσ.      

παξερφκελεο ππεξεζέεο θαη ζηηο 

πξνδηαγξαθΫο ιεηηνπξγέαο ησλ Γεκνηηθψλ 

ΚΫληξσλ Πξφιεςεο. ηε ζπλΪληεζε 

ππάξμε νπζηαζηηθά ζπκκεηνρά  κεηαμχ 

Ϊιισλ απφ ηνλ Καζεγεηά Παλεπηζηεκένπ 

Κξάηεο θ. Υξήζην Ληνλή, ηελ ΛΫθηνξα ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ θα Αζελά 

Σαηζηώλε, ηελ Δηδηθά Δπηζηάκσλ θα Άληα 

Μαξθάθε, ηνλ ηαηξφ ηνπ Παλ/θνπ 

Ννζ/κεένπ Ζξαθιεένπ θ. Αληώλε Κνύηε,  

ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξεέαο ΜνλΪδσλ Τγεέαο (ΑΔΜΤ) θ. Νίθν Παπαληθνιάνπ, ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Διιεληθάο Δηαηξεέαο Γηνέθεζεο Τπεξεζηψλ Τγεέαο (ΔΔΓΤΤ) θ. Αζαλάζην Παπακίρν, 

ηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν Αγέαο Παξαζθεπάο, Πξφεδξν Γεκνηηθψλ Ηαηξεέσλ Γάκνπ Αγ. 

Παξαζθεπάο θαη ΜΫινο Γ.. Γ.Γ.Τ θ. Μηράιε Γαβξά, ηνλ Γηεπζπληά ΚΫληξνπ Τγεέαο 

ΒΪξεο θ. Διεπζέξην Θεξαίν θαη ηνλ Γηεπζπληά ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θ. 

σηήξε Παπαζππξόπνπιν θ.α. 

 

Όζνλ αθνξΪ ζηε ιεηηνπξγέα ησλ Γεκνηηθψλ ΚΫληξσλ Πξφιεςεο, ζα πξΫπεη λα 

αζρνινχληαη απνθιεηζηηθΪ κε ηε Πξόιεςε θαη ηε Πξναγσγή ηεο Τγείαο κΫζσ 

ζπκβνπιεπηηθάο (π.ρ. πξνβιάκαηα παρπζαξθέαο), κε θακπΪληεο ελεκΫξσζεο, κε 

πξνζπκπησκαηηθφ Ϋιεγρν - screening πιεζπζκνχ (πρ ζε ζρνιεέα, ζε νκΪδεο θηλδχλνπ 

θιπ), λα ζπιιΫγνπλ ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα, λα πξνζαλαηνιέδνπλ ηνπο δεκφηεο ζηηο 

θαηΪιιειεο ππεξεζέεο πγεέαο θαη λα δηαρεηξέδνληαη ηνλ Ϊκεζν θαη κηθξφ θέλδπλν. Ζ 

ζηειΫρσζε ζα γέλεη απφ ηαηξνχο, λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη Ϊιιεο εηδηθφηεηεο 

(ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θιπ).  Δπέζεο δηνηθεηηθΪ θαη ιεηηνπξγηθΪ ζα 

αλάθνπλ ζην Γάκν θαη ζα ζπλδΫνληαη κε ηηο δνκΫο ηνπ ΔΤ, φπσο ΚΫληξα Τγεέαο θαη 

Ννζνθνκεέα. ΣΫινο, ζα παξΫρνπλ ειεθηξνληθΫο ππεξεζέεο ζρεηηθΫο κε ηελ πγεέα 

ιεηηνπξγψληαο σο κηα κνξθά «ΚΔΠ Τγεέαο». 

 

Ο ζθνπφο ηνπ ΓΓΤ εέλαη λα ζπκβΪιιεη ζηε δεκηνπξγέα, ζε επέπεδν Σνπηθάο 

Απηνδηνέθεζεο, ησλ Γεκνηηθψλ ΚΫληξσλ Πξφιεςεο θαη Πξνζηαζέαο ηεο Τγεέαο. Σα 

ΚΫληξα απηΪ ζα παξΫρνπλ κηα ζεηξΪ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιέηεο, σο εμάο: 

 ππεξεζέεο ζπκβνπιεπηηθάο θαη πξφιεςεο ησλ λνζεκΪησλ, 
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 αληηκεηψπηζε κηθξνχ θηλδχλνπ 

 ππεξεζέεο πξνζπκπησκαηηθνχ ειΫγρνπ (screening) 

 πξνζαλαηνιηζκφο ζε Ϊιιεο δνκΫο πγεέαο 

 

Σν πξνηεηλφκελν εγρεέξεκα αλαθΫξεηαη ζηελ πξψηε επαθά ησλ δεκνηψλ κε ηηο 

πγεηνλνκηθΫο ππεξεζέεο πνπ κπνξεέ λα γέλεηαη ζηνλ Γάκν ηνπο, γηα ηε δηαρεέξηζε ηνπ 

κηθξνχ θηλδχλνπ, ηελ αγσγά θαη πξναγσγά ηεο πγεέαο, ηελ επνπηεέα ηεο δεπηεξνγελνχο 

πξφιεςεο, ηελ Ϋγθπξε πιεξνθφξεζε θαη ηελ ππνζηάξημε γηα θαηΪιιειν 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ελεκεξσκΫλε θαη νξζά επηινγά ησλ θαηΪιιεισλ ππεξεζηψλ 

πγεέαο, δηεπθνιχλνληαο θαη βειηηψλνληαο ηε πξφζβαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζ‟ απηΫο ηηο 

ππεξεζέεο. 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ δηελεξγεζεέζα αμηνιφγεζε, ε πιΫνλ ελδεδεηγκΫλε πξφηαζε γηα 

ηε δεκηνπξγέα Α.ΚΔ.Π.Τ. ζηελ Διιεληθά πεξέπησζε εέλαη: 

 

 ΠΛΖΘΟ Α.ΚΔ.Π.Τ.: Έλα (1) Α.ΚΔ.Π.Τ. αλΪ ΟΣΑ θαη γηα ΟΣΑ κε πιεζπζκφ 

κεγαιχηεξν απφ 75.000 Ϋλα (1) Α.ΚΔ.Π.Τ. αλΪ 75.000, εθηφο αγξνηηθψλ ά 

κηθξφηεξσλ απφ 10.000 θαηνέθνπο δάκσλ. Γειαδά 296 Α.ΚΔ.Π.Τ. ζπλνιηθΪ 

 ΤΠΖΡΔΗΔ Α.ΚΔ.Π.Τ.: 

 Παξνρά ππεξεζηψλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειΫγρνπ, 

 αληηκεηψπηζε ηνπ κηθξνχ θηλδχλνπ ‐ εθηέκεζε απηνχ, 

 πξφιεςε λνζεκΪησλ ‐ ελεκΫξσζε ησλ πνιηηψλ, 

 πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηηο Τπεξεζέεο Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο. 

 ΚΟΣΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.ΚΔ.Π.Τ.: ΓσξεΪλ παξνρά ππεξεζηψλ πξνο φινπο ηνπο 

πηζαλνχο ρξάζηεο. Θα πξΫπεη βΫβαηα λα ιεθζεέ ζνβαξΪ ππφςε ην ζΫκα ηεο 

θαηαβνιάο πιεξσκάο ζε αληαπνδνηηθά βΪζε, ε νπνέα, ζχκθσλα κε ηε κειΫηε 

δελ ρξεηΪδεηαη λα εέλαη κεγαιχηεξε απφ 5 επξψ.  

 

Σα Α.ΚΔ.Π.Τ. ζα πξΫπεη λα απνθεχγνπλ γεληθψο ηελ πεξέζαιςε θαη εηδηθφηεξα ηελ 

αληηκεηψπηζε νμΫσλ ζπκβΪλησλ φπνπ ε γλψκε εηδηθνχ εέλαη απαξαέηεηε ζηα πξψηα 

βάκαηα, π.ρ., πξνθΪξδην Ϊιγνο. ε ηΫηνηεο πεξηπηψζεηο ε Ϊκεζε πξνζΫιεπζε ζε Ϊιιεο 

Τπεξεζέεο Τγεέαο (π.ρ. Κ.Τ., Ννζνθνκεέν) εέλαη ζεκαληηθά ρσξέο λα ρΪλεηαη ρξφλνο ζηα 

Α.ΚΔ.Π.Τ. Δπέζεο ηα Α.ΚΔ.Π.Τ. ζα πξΫπεη λα απνθχγνπλ ηελ παξνρά ππεξεζηψλ 

παξαθνινχζεζεο ρξφλησλ λνζεκΪησλ. ΚΪηη ηΫηνην κπνξεέ λα γέλεη απφ γηαηξνχο ά Ϊιιεο 

κνλΪδεο πγεέαο, πνπ θαιχπηνπλ ηελ πξσηνβΪζκηα θξνληέδα ζηελ θνηλφηεηα. 
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Aπό αριςτερά, ο αντιδιμαρχοσ Σριανδρίασ κ. Γ. Σςιόγκασ, ο βουλευτισ Α’ Θες/κθσ τθσ ΝΔ κ. Κ. Γκιουλζκασ, ο Διμαρχοσ 

Χορτιάτθ κ. Μ. Γεράνθσ, ο Πρόεδροσ του ΔΔΤ και Διμαρχοσ Αμαρουςίου κ. Γ. Πατοφλθσ, ο βουλευτισ Θες/κθσ τθσ ΝΔ κ. 

. Αναςταςιάδθσ, ο υπεφκυνοσ του γραφείου του ΔΔΤ Ελλάδοσ και Διμαρχοσ Πανοράματοσ & κ. Ιγ. Καϊτεηίδθσ, ο 

Διμαρχοσ Κορϊνειασ κ. Χ. Παπαδόπουλουσ, ο Διμαρχοσ Πολίχνθσ κ. Κ. Θεοδωρίδθσ και θ Δθμ. φμβουλοσ 

Ωραιοκάςτρου κ. Κ. Τφαντίδου. 

 

 

πγθεθξηκΫλα, κφλν Ϋθηαθηα αιιΪ κε‐νμΫα πεξηζηαηηθΪ πνπ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ζπκβνπιεπηηθά, ρσξέο ηε δηελΫξγεηα πνιχπινθσλ εμεηΪζεσλ θαη 

ρσξέο ηε γλψκε γηαηξνχ Ϊιιεο εηδηθφηεηαο εθηφο ηεο γεληθάο ηαηξηθάο ζα πξΫπεη λα 

αληηκεησπέδνληαη ζηα Α.ΚΔ.Π.Τ. Δπέζεο, ηα Α.ΚΔ.Π.Τ. πξΫπεη λα παξΫρνπλ ζπκβνπιΫο 

θαη λα θαηεπζχλνπλ ηνπο επηζθΫπηεο ηνπο πξνο ηνλ ηχπν ηεο δνκάο, ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

γηαηξνχ ά Ϊιινπ επαγγεικαηέα πγεέαο πνπ ρξεηΪδεηαη λα επηζθεθζνχλ (εθφζνλ θΪηη 

ηΫηνην απαηηεέηαη).  

ειέδα | 13 ηεο δνκάο, ηελ εηδηθφηεηα ηνπ γηαηξνχ ά Ϊιινπ επαγγεικαηέα πγεέαο πνπ 

ρξΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΔΗΑ 

ΣΖ  Β. ΔΛΛΑΓΑ 

Σν Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο ΟΣΑ απΫθηεζε γξαθεέα ζηε 

Βφξεην ΔιιΪδα ζην Γάκν ΠαλνξΪκαηνο Θεζζαινλέθεο. Σα εγθαέληα Ϋγηλαλ ην Ϊββαην 

27 Φεβξνπαξένπ 2010 απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θ. Γηώξγν  

Παηνύιε, Γάκαξρν Ακαξνπζένπ θαη ηνλ Γάκαξρν ΠαλνξΪκαηνο θ. Ηγλάηην Κατηεδίδε, 

παξνπζέα βνπιεπηψλ, ΓεκΪξρσλ πφιεσλ ηεο Βνξεένπ ΔιιΪδνο θαη πιάζνπο θφζκνπ. 

Ο θ. Γηώξγνο Παηνύιεο ζηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ, αλαθΫξζεθε ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγέαο ησλ Γνκψλ Τγεέαο -ηαηξηθΫο ππεξεζέεο, θνηλσληθΫο, ςπρνινγηθΫο-ζην 

πιαέζην ησλ ΟΣΑ θαζψο θαη ηελ Ϋιιεηςε ζεζκηθνχ πιαηζένπ γηα ηελ αλΪπηπμε 

κεραληζκψλ πξφιεςεο ηεο πγεέαο δηακΫζνπ ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο. «ΑπηΪ ηα 

πξνβιάκαηα αλΫδεημαλ ηελ αλΪγθε δεκηνπξγέαο ελφο Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ κε ηε 
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Ο Διμαρχοσ Πανοράματοσ  κ. Ιγ. Καϊτεηίδθσ, ο Πρόεδροσ του 

ΔΔΤ και Διμαρχοσ Αμαρουςίου κ. Γ. Πατοφλθσ, και ο 

Πρόεδροσ τθσ Ιατρικισ χολισ του Αριςτοτελείου 

Πανεπιςτθμίου κ. Ν. Ντόμπροσ. 

ζπκκεηνρά φισλ ησλ Γάκσλ. άκεξα 

Ϋρνπκε ηε ραξΪ λα εγθαηληΪδνπκε ηελ Ϋδξα 

ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ ζηε Βφξεηα 

ΔιιΪδα, ζην Γάκν ΠαλνξΪκαηνο», ηφληζε 

ν θ. Παηνχιεο. 

Ο Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ αλαθΫξζεθε θαη 

ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Τγεέαο, πνπ εέλαη: 

• ε ζπλΫλσζε ησλ δπλΪκεσλ ησλ Γάκσλ 

ζηνλ ηνκΫα ηεο πξφιεςεο ζηελ πγεέα γηα 

ηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο 

• ε αλΪγθε δεκηνπξγέαο ελφο εληαένπ πιαηζένπ ιεηηνπξγέαο ησλ Γνκψλ Τγεέαο ζηνπο ΟΣΑ 

φζνλ αθνξΪ ηελ παξνρά ππεξεζηψλ πγεέαο ζηνλ ηνκΫα ηεο πξφιεςεο 

• ε αλΪπηπμε πξνγξακκΪησλ Πξφιεςεο ζηελ Τγεέα ζηνπο Γάκνπο – κΫιε αιιΪ θαη ε 

δηαδεκνηηθά ζπλεξγαζέα γηα ηε δηεθδέθεζε πφξσλ, θξαηηθψλ θαη Δπξσπατθψλ 

• ε πξαγκαηνπνέεζε εηάζησλ ζπλεδξέσλ θαη ηνπηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηελ αλΪπηπμε 

ζεκΪησλ πξφιεςεο ζηελ πγεέα πνπ αθνξνχλ ηελ Σνπηθά Απηνδηνέθεζε. 

ην πιαέζην ησλ εγθαηλέσλ ν Γάκαξρνο ΠαλνξΪκαηνο θ. Ηγλάηηνο Κατηεδίδεο απΫλεηκε 

ζηνλ θ. Παηνχιε αγαικαηέδην ηεο ζεΪο Τγεέαο γηα ηελ δξΪζε ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Τγεέαο. ηελ εηζάγεζά ηνπ ν θ. Κατηεδέδεο ζεκεέσζε φηη ην δέθηπν κπνξεέ λα 

εμππεξεηάζεη πξνζθΫξνληαο Ϊκεζεο ππεξεζέεο πξφιεςεο πγεέαο ζε Ϊηνκα ηξέηεο 

ειηθέαο θαη κΫιε ησλ ΚΑΠΖ, αιιΪ θαη ζε κηθξΪ παηδηΪ κε κεηξάζεηο γηα ζεκαληηθΪ ηαηξηθΪ 

ζΫκαηα, φπσο ε παρπζαξθέα θαη ε ζθνιέσζε, αιιΪ θαη ελεκεξσηηθΫο πξσηνβνπιέεο, 

φπσο ε αληηθαπληζηηθά εθζηξαηεέα. 

Σα εγθαέληα ηέκεζαλ κε ηε παξνπζέα ηνπο, νη βνπιεπηΫο Α‟ Θεζζαινλέθεο θ. Κ. 

Γθηνπιέθαο θαη Απ. Σδηηδηθώζηαο, ν βνπιεπηάο Β‟ Θεζζαινλέθεο θ. . Αλαζηαζηάδεο, 

ν Γάκαξρνο Κνξψλεηαο θ. Υ. Παπαδόπνπινπο, ν Γάκαξρνο Πνιέρλεο θ. Κ. 

Θενδσξίδεο, ν Γάκαξρνο ΥνξηηΪηε θ. Μ. Γεξάλεο, ν αληηδάκαξρνο Σξηαλδξέαο θ. Γ. 

Σζηόγθαο θαη ε Γεκνηηθά χκβνπινο ΧξαηνθΪζηξνπ θ. Κ. Τθαληίδνπ.
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Από αριςτερά ο κ. Ακανάςιοσ Λεβζντθσ, Αντιπρόεδροσ τθσ Βουλισ, βουλευτισ ΤΡΙΗΑ, ο κ. Διονφςθσ 

Φιλιϊτθσ, Πρόεδροσ του ΦΕΕ, ο κ. Χαράλαμποσ Καρακάνοσ, Πολιτικόσ Εκπρόςωποσ ΛΑ.Ο., ο κ. 

Βαςίλθσ Γιαννακόπουλοσ, Διμαρχοσ Αγίασ Παραςκευισ, ο κ. Γεϊργιοσ Πατοφλθσ, Πρόεδροσ Δ.Δ.Τ & 

Διμαρχοσ Αμαρουςίου και θ κα Μαριλίηα Ξενογιαννακοποφλου, Τπουργόσ Τγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ. 

 

Ο κοσ Γεϊργιοσ Ντόλιοσ, Τφυπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 

ςτο βιμα.   

                  ΤΝΔΓΡΗΑ 

6ν Δηήζην Παλειιήλην πλέδξην Γηαδεκνηηθνύ 

Γηθηύνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν 6ν Δηάζην Παλειιάλην πλΫδξην ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο & Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο ΟΣΑ πξαγκαηνπνηάζεθε ηελ Παξαζθεπά 16 & ην Ϊββαην 17 Απξηιένπ 2010 

ζην Δ.Κ.Δ.Φ.Δ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ ζην Γάκν Αγέαο Παξαζθεπάο κε ζΫκα: «Πξόιεςε θαη 

Αγσγή Τγείαο ζην ΔΤ κέζσ ησλ Γήκσλ»,  κε  ηελ Αηγέδα ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ .Φ.Δ.Δ - πλδΫζκνπ Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξάζεσλ 

ΔιιΪδνο. 

 

ην πλΫδξην παξεπξΫζεθαλ θαη απεχζπλαλ ραηξεηηζκφ ε Τπνπξγφο Τγεέαο & Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο, θα Μαξηιίδα Ξελνγηαλλαθνπνύινπ, ν θηινμελψλ Γάκαξρνο Αγέαο 

Παξαζθεπάο, θ. Βαζίιεο Γηαλλαθόπνπινο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Τγεέαο θαη Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ, θ. Γηώξγνο Παηνύιεο, ν ΣνκεΪξρεο Πνιηηηθάο 

Δπζχλεο Τγεέαο ηεο Ν.Γ., θ. Μάξηνο αικάο, ε θα Αηθαηεξίλε Μηραιηνύ, ΜΫινο ηνπ 

Σκάκαηνο Τγεέαο & Πξφλνηαο ηεο Κεληξηθάο 

Πνιηηηθάο Δπηηξνπάο ηνπ ΚΚΔ, ν θ. Υαξάιακπνο 

Καξαζάλνο, Πνιηηηθφο Δθπξφζσπνο ΛΑ.Ο., ν θ. 

Αζαλάζηνο Λεβέληεο, Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιάο, 

βνπιεπηάο Τ.ΡΗΕ.Α, ν θ. Νηθόιανο Υξπζόγεινο, 

Δθπξφζσπνο Οηθνιφγσλ-ΠξΪζηλσλ γηα ζΫκαηα 

Τγεέαο θαη ν θ. Γηνλύζηνο Φηιηώηεο, Πξφεδξνο 

ηνπ πλδΫζκνπ Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξάζεσλ 

ΔιιΪδνο (ΦΔΔ).  

 

Κεληξηθφο νκηιεηάο ηνπ πλεδξένπ άηαλ ν θ. 
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Θ Τπουργόσ Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ κα 

Μαριλίηα Ξενογιαννακοποφλου απευκφνει χαιρετιςμό 

Ο Φιλοξενϊν Διμαρχοσ κοσ Βαςίλθσ Γιαννακόπουλοσ, 

ςτο βιμα. 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ.Δ.Τ και Διμαρχοσ Αμαρουςίου κοσ Γ. 

Πατοφλθσ, ςτο βιμα. 

 

Γεώξγηνο Νηόιηνο, Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, ΑπνθΫληξσζεο & Ζιεθηξνληθάο 

ΓηαθπβΫξλεζεο. Ζ νκηιέα ηνπ εέρε ζΫκα: «Σν Πξφγξακκα “ΚαιιηθξΪηεο” θαη ε ΝΫα 

Αξρηηεθηνληθά ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο ζηελ ΔιιΪδα».  

 

 

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ-ΟΜΗΛΗΔ 

 

Ζ Τπνπξγφο Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο 

θα Μαξηιίδα Ξελνγηαλλαθνπνύινπ ζηελ 

νκηιέα ηεο αλαθΫξζεθε ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

πξφιεςεο ζην επέπεδν ηεο Σνπηθάο 

Απηνδηνέθεζεο θαη πσο απηά νινθιεξψλεη ην 

Ϋξγν ηεο Πνιηηεέαο γηα ηελ ΠξσηνβΪζκηα 

Πεξέζαιςε. Δπέζεο, δεζκεχηεθε φηη ζα γέλνπλ 

ζπληνληζκΫλεο ελΫξγεηεο εθ κΫξνπο ηνπ 

Τπνπξγεένπ γηα ηε ζεζκνζΫηεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο & Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. θαη ζπλερΪξε ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Γ.Γ.Τ. θαη Γάκαξρν Ακαξνπζένπ θαζψο θαη φινπο ηνπο πξσηνπφξνπο Γάκνπο-ΜΫιε 

γηα ηελ πξσηνβνπιέα ηνπο λα ηδξχζνπλ ην Γέθηπν. 

 

ην ραηξεηηζκφ ηνπ, ν θηινμελψλ Γάκαξρνο 

Αγέαο Παξαζθεπάο θ. Βαζίιεο  

Γηαλλαθόπνπινο ζεκεέσζε φηη: «Μέζα από 

ηελ έληαμή καο ζην Γίθηπν σο ηδξπηηθό κέινο, 

απνδεηθλύνπκε έκπξαθηα ην πόζν ζηεξίδνπκε 

θαη πόζν ζεκαληηθή ζεσξνύκε ηε δξάζε ηνπ 

Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο, αθνύ κέζα από 

απηή δίλεηαη ην πιενλέθηεκα ζηνλ πνιίηε λα 

ελεκεξώλεηαη αιιά θαη λα απνιακβάλεη άκεζα ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ πξόιεςε 

γηα ηελ πγεία ζε ηνπηθό επίπεδν». 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θαη Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ θ. Γηώξγνο 

Παηνύιεο ηφληζε κε ηε ζεηξΪ ηνπ φηη ε 

ΠξσηνβΪζκηα Φξνληέδα Τγεέαο εέλαη ην 

θαηεμνράλ εξγαιεέν ηεο Σνπηθάο 

Απηνδηνέθεζεο φζνλ αθνξΪ ηελ Τγεέα. 

Έθαλε εθηελά αλαθνξΪ ζην ξφιν ηνπ 

Γηθηχνπ θαη ζηηο δξΪζεηο πνπ Ϋρνπλ γέλεη 

κΫρξη ηψξα ζηνπο Γάκνπο – κΫιε ηνπ, 

δέλνληαο Ϋκθαζε ζηελ επεξρφκελε 

πηζηνπνέεζε ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Τγεέαο απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Τγεέαο, αιιΪ θαη ζηε δεκηνπξγέα θΫληξσλ 

πξφιεςεο ζηνπο Γάκνπο, ζΫηνληαο ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγά ηεο πγεέαο σο ην θαηεμνράλ πεδέν ηελ Γάκσλ. ΠαξΪιιεια, 

ζεκεέσζε φηη «δηεθδηθνύκε κηα γελλαία κεηαξξύζκηζε από ηελ Πνιηηεία πνπ ζα αιιάμεη 

πξνο ην θαιύηεξν ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηηο παξνρέο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο 
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1Ο τρογγυλό Σραπζηι με κζμα «Πρόλθψθ και Αγωγι 

ςτο ΕΤ μζςω των Διμων». 

 

2ο τρογγυλό Σραπζηι με κζμα «Πολιτικι και 

Δράςεισ για το Περιβάλλον, υνεργαςία Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ και ΜΚΟ». 

 

πγείαο, κε απώηεξν ζθνπό λα γίλνπκε πην ρξήζηκνη θαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηνπο 

πνιίηεο ησλ ηνπηθώλ καο θνηλσληώλ». 

 

 

ΔΝΑΡΞΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ-ΟΜΗΛΗΔ-1Ζ ΖΜΔΡΑ  

 

Οη εξγαζέεο ηνπ πλεδξένπ Ϊξρηζαλ ηελ 

Παξαζθεπά 16 Απξηιένπ κε ην 1ν ζηξνγγπιό 

ηξαπΫδη πνπ εέρε ζΫκα: «Πξφιεςε & Αγσγά 

Τγεέαο ζην ΔΤ κΫζσ ησλ Γάκσλ». ΟκηιεηΫο 

άηαλ νη θ.θ. Αληώλεο Γεκόπνπινο, Γεληθφο 

ΓξακκαηΫαο Γεκφζηαο Τγεέαο, Τπνπξγεέν 

Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο, 

Αζαλάζηνο Παπακίρνο, MSc, PhD, Πξφεδξνο 

Διιεληθάο Δηαηξεέαο Γηνέθεζεο Τπεξεζηψλ 

Τγεέαο, Κπξηάθνο νπιηώηεο, ΛΫθηνξαο 

Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ, Δπηζηεκνληθφο 

πλεξγΪηεο ΚΫληξνπ Μειεηψλ Τπεξεζηψλ Τγεέαο/ Δζληθνχ Γηθηχνπ Γάκσλ Πξναγσγάο 

Τγεέαο, Παύινο Θενδσξάθεο, Πξφεδξνο Οξγαληζκνχ Τγεέαο & Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο Γάκνπ Αζελαέσλ θαη Απόζηνινο Γόιγεξαο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγΪηεο, 

ΣνκΫαο Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγεέαο, Δζληθά ρνιά Γεκφζηαο Τγεέαο, κε ζπληνληζηΫο ηνλ θ. 

Μηράιε Γαβξά, νξζνπεδηθφ ρεηξνπξγφ, Γεκνηηθφ χκβνπιν Αγέαο Παξαζθεπάο, 

Πξφεδξν Γεκνηηθψλ Ηαηξεέσλ Γάκνπ Αγέαο Παξαζθεπάο, ΜΫινο Γ.. Γ.Γ.Τ θαη ηνλ θ. 

σηήξε Παπαζππξόπνπιν, Ηαηξφ, Γηεπζπληά ΓΓΤ. 

 

2Ζ ΖΜΔΡΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 

 

Σε δεχηεξε εκΫξα ηνπ ζπλεδξένπ νξγαλψζεθαλ 

ηξέα ζηξνγγπιΪ ηξαπΫδηα. Σν 2ν ζηξνγγπιό 

ηξαπΫδη εέρε ζΫκα: «Πνιηηηθά θαη ΓξΪζεηο γηα ην 

ΠεξηβΪιινλ: πλεξγαζέα Σνπηθάο 

Απηνδηνέθεζεο θαη ΜΚΟ». ΟκηιεηΫο άηαλ νη θ.θ. 

Βαζίιεο Ννκηθόο, Γηεπζπληάο πλδΫζκνπ 

Πξνζηαζέαο & ΑλΪπηπμεο Τκεηηνχ (ΠΑΤ), 

Γεκήηξεο Βαιήο, Τπεχζπλνο ΠεξηβΪιινληνο 

Με Κπβεξλεηηθάο Δζεινληηθάο ΟξγΪλσζεο 

ΓΡΑ.Δ, έβε Μακνύξε, Τπεχζπλε Σκάκαηνο 

Δπηζηεκνληθάο ΔλεκΫξσζεο ΓΓΤ, κε 

ζπληνληζηΫο ηελ θα Αιεμάλδξα Κηκνπιάθε, 

Γεκνηηθά χκβνπιν Γάκνπ Αγέαο Παξαζθεπάο, Πξφεδξν Πλεπκαηηθνχ ΚΫληξνπ, 

Δθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ θ. Δπάγγειν θξίλε, Αληηδάκαξρν Αξγπξνχπνιεο, ΜΫινο Γ.. 

Γ.Γ.Τ. 
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3Ο τρογγυλό Σραπζηι με κζμα «Δράςεισ Πρόλθψθσ 

ςτουσ Διμουσ». 

 

4ο τρογγυλό Σραπζηι με κζμα «εξουαλικι Δυςλειτουργία 

ςτουσ Ενιλικουσ Άνδρεσ». 

Σν 3ν ζηξνγγπιό ηξαπΫδη εέρε ζΫκα: «ΓξΪζεηο 

Πξφιεςεο ζηνπο Γάκνπο». ΟκηιεηΫο άηαλ νη 

θ.θ. έβε Μακνύξε, Τπεχζπλε Σκάκαηνο 

Δπηζηεκνληθάο ΔλεκΫξσζεο ΓΓΤ, ε νπνέα 

κέιεζε γηα ην Πξφγξακκα Πξφιεςεο 

Οζηενπφξσζεο, Αιέμαλδξνο Παληαδήο, 

Αληηδάκαξρνο Παηδεέαο & Κνηλσληθάο Αξσγάο 

Γάκνπ Π. Φαιάξνπ, ν νπνένο Ϋθαλε αλαθνξΪ 

ζην Πξφγξακκα Πξφιεςεο Παηδεηαηξνθάο, 

Παλαγηώηεο Γξόιηαο, Αληηδάκαξρνο 

Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο Γάκνπ Άλσ Ληνζέσλ, πνπ 

Ϋθαλε ιφγν γηα ηελ Δθζηξαηεέα ΔλεκΫξσζεο Ζπαηέηηδαο Β΄ ζηε Γπηηθά Αηηηθά, 

Παλαγηώηεο Βιαζζάο, Αληηδάκαξρνο ΝΫα Ησλέαο, Αληηπξφεδξνο Γ. Γηαδεκνηηθνχ 

Γηθηχνπ Τγεέαο, ν νπνένο κέιεζε γηα ην 

Πξφγξακκα Δκβνιηαζκνχ ζε ΑθξηηηθΪ 

ΝεζηΪ θαη άββαο Αλδξσλίδεο, 

Αληηδάκαξρνο Γάκνπ ΠιαηΫνο Ζκαζέαο 

πνπ αλΫιπζε ιεπηνκεξψο ην Πξφγξακκα 

Σειεταηξηθάο, κε ζπληνληζηΫο ηνλ θ. Γηάλλε 

Αξγπξό, Ηδξπηηθφ ΜΫινο ΓΓΤ, Μαηεπηάξα 

Γπλαηθνιφγν θαη ηνλ θ. Παλαγηώηε 

Βιαζζά, Αληηδάκαξρν Ν. Ησλέαο, 

Αληηπξφεδξν Γ ΓΓΤ.    

 

Σν 4ν ζηξνγγπιό ηξαπΫδη εέρε ζΫκα: 

«εμνπαιηθά Γπζιεηηνπξγέα ζηνπο Δλάιηθνπο Άλδξεο». ΟκηιεηΫο άηαλ νη θ.θ. Αζαλάζηνο 

Ρήγαο, Υεηξνπξγφο Οπξνιφγνο/Αλδξνιφγνο, Γηεπζπληάο Οπξνινγηθνχ Σκάκαηνο 

«Βηνθιηληθάο» Αζελψλ, Υαξάιακπνο Σνπινύκεο, Αλαπιεξσηάο Γηεπζπληάο 10νπ 

Φ.Σ.Δ. Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκεένπ Αηηηθάο, κε ζπληνληζηΫο ηνλ θ. Ησάλλε ηαζόπνπιν, 

Γεκνηηθφ χκβνπιν Γάκνπ Αγ. Παξαζθεπάο, Δπηθεθαιάο «πλεξγαζέαο Πνιηηψλ», 

Μαηεπηάξα Γπλαηθνιφγν θαη ηνλ θ. Ησάλλε Λαδόπνπιν, Αληηδάκαξρν Υαιαλδξένπ, 

Αληηπξφεδξν Γ ΓΓΤ. 

  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σα ζπκπεξΪζκαηα πνπ πξνΫθπςαλ απφ ηα ζΫκαηα ηα νπνέα 

αλαπηχρζεθαλ θαη ηηο δχν εκΫξεο ηνπ πλεδξένπ άηαλ ηδηαέηεξα 

ζεκαληηθΪ. Απφ ηα θεληξηθΪ ζΫκαηα Ϋγηλε εθηελάο αλαθνξΪ θαη 

αλαιχζεθε ε ζπνπδαηφηεηα αιιΪ θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

Πξφιεςεο θαη ηεο Αγσγάο Τγεέαο κΫζσ ηεο Σνπηθάο 

Απηνδηνέθεζεο, ηδηαέηεξα ζην πιαέζην ηνπ «ΚαιιηθξΪηε».    

 

Οη εξγαζέεο ηνπ πλεδξένπ ζεκεέσζαλ κεγΪιε επηηπρέα θαη 

ππάξμε κεγΪιε ζπκκεηνρά ηνπ θφζκνπ θαη ησλ δεκνηψλ ηεο 

Αγέαο Παξαζθεπάο. Σν δηάκεξν ζπλΫδξην παξαθνινχζεζαλ 

ζπλνιηθΪ πεξηζζφηεξνη απφ 600 ζχλεδξνη, κεηαμχ ησλ νπνέσλ 

Γάκαξρνη, Αληηδάκαξρνη θαη Γεκνηηθνέ χκβνπινη απφ φινπο 

ζρεδφλ ηνπο 150 Γάκνπο- ΜΫιε ηνπ Γηθηχνπ. ΣΫινο, Ϋγηλαλ 

λΫεο αηηάζεηο γηα ηελ Ϋληαμε ζην Γέθηπν λΫσλ Γάκσλ-κειψλ απ‟ 

φιε ηε ρψξα. 
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Ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου και πρόεδροσ του Διαδθμοτικοφ Δικτφου Τγείασ κ Γ. Πατοφλθσ και θ κ. 

Ζλενα τάμου, Εκνικι ςυντονίςτρια του προγράμματοσ ΠΑΙΔΕΙΑΣΡΟΦΘ. 

 

 

1ν πλέδξην «ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ by EPODE»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν 1ν πλΫδξην ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ by Epode δηνξγαλψζεθε ζε θεληξηθφ μελνδνρεέν ηεο 

Αζάλαο, ηελ Σξέηε 19 Ηαλνπαξένπ 2010 κε θεληξηθφ ηέηιν «ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ by Epode – 

Μηα κεζνδνινγέα γηα ηελ πξφιεςε ηεο παηδηθάο παρπζαξθέαο». θνπφο ηνπ πλεδξένπ 

άηαλ λα παξνπζηαζηνχλ νη ελΫξγεηεο πνπ Ϋγηλαλ ζηα πιαέζηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαηΪ 

ηνλ πξψην ρξφλν πινπνέεζάο ηνπ, ηφζν απφ ηηο ζπκκεηΫρνπζεο πφιεηο φζν θαη απφ ηνλ 

εζληθφ ζπληνληζηά, αιιΪ θαη λα ζπδεηεζνχλ νη δηαζηΪζεηο, ηα αέηηα, νη επηπηψζεηο θαη νη 

ηξφπνη πξφιεςεο ηεο παηδηθάο παρπζαξθέαο.  

 

Tνπο ζπλΫδξνπο θαισζφξηζε ε Δζληθά πληνλέζηξηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο θα Έιελα 

ηΪκνπ, επραξηζηψληαο ηνπο γηα ηελ παξνπζέα ηνπο θαη ηελ ππνζηάξημε ηνπο. Σν 

πλΫδξην μεθέλεζε ηηο εξγαζέεο ηνπ κε επέζεκν ραηξεηηζκφ πνπ απΫζηεηιε ν  Γεληθφο 

ΓξακκαηΫαο Καηαλαισηά  θ. Γεκήηξεο ππξάθνο ν νπνένο ζπλερΪξε ηνπο 

δηνξγαλσηΫο γηα ηελ πξνζπΪζεηα ηνπο λα επαηζζεηνπνηάζνπλ ηελ Διιεληθά νηθνγΫλεηα 

θαη ηελ ηνπηθά θνηλσλέα ζρεηηθΪ κε ην πξφβιεκα ηεο παηδηθάο παρπζαξθέαο. Υαηξεηηζκφ 

απεχζπλε θαη ν θ. Γεώξγηνο Παηνύιεο, Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ, Πξφεδξνο ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. ην νπνέν απνηειεέ 

ζπλεξγΪηε θαη ππνζηεξηθηά ηνπ πξνγξΪκκαηνο ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ by Epode θαη 

ζπλδηνξγαλσηά ζηνπο Γάκνπο – κΫιε ηνπ. 

 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ζπλεδξένπ αλαθΫξζεθε ε Δπξσπατθά δηΪζηαζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

απφ ηνλ θ. Christophe Roy, ζπληνληζηά ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δpode, θαη ην 

επηζηεκνληθφ πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο απφ ηνλ θ. Μαλώιε Μαλσιαξάθε 

Γηαηηνιφγν, Πξφεδξν Δ.Γ.Γ.Δ θαη κΫινο ηεο Δζληθάο Δπηζηεκνληθάο Δπηηξνπάο θαζψο 

θαη ηελ Γξ. Μάγδα Ληαθνπνύινπ, Δπέθνπξε Καζεγάηξηα ηεο Ηαηξηθάο ρνιάο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ – Ννζνθνκεέν Παέδσλ «Ζ Αγέα νθέα», επέζεο κΫινο ηεο 

Δπηζηεκνληθάο Δπηηξνπάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο. πγθξηκΫλα, αλαθνξΪ Ϋγηλε ζηελ εμΫιημε 
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Ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου και Πρόεδροσ του 

Διαδθμοτικοφ Δικτφου Τγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ Ο.Σ.Α. Γ.Πατοφλθσ  εγκαινιάηει τθν 5θ 

Διεκνι Ιατρικι Ζκκεςθ Medic Expo 2010, ςτο 

Helexpo Palace ςτο Μαροφςι 

ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ζηε ρψξα καο απφ 1950 κΫρξη ζάκεξα θαη ζηηο ςπρνινγηθΫο 

επηπηψζεηο ηεο παηδηθάο θαη εθεβηθάο παρπζαξθέαο. 

 

Σελ Σνπηθά Απηνδηνέθεζε εθπξνζψπεζε ν θ. Μηράιεο Γαβξάο, Γεκνηηθφο χκβνπινο 

θαη Πξφεδξνο ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξεέσλ Αγέαο Παξαζθεπάο, ν θ. Νηθόιανο Δπζπκηάδεο, 

Αληηδάκαξρνο Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο Γάκνπ ηαπξνχπνιεο Θεζζαινλέθεο θαη ε θα 

Αιεμάλδξα Θπκηαλνύ απφ ηελ ηνπηθά νκΪδα ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζην Γάκν 

Αξγπξνχπνιεο, κηιψληαο γηα ηελ ζπκβνιά ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο ζε πξνγξΪκκαηα 

πξφιεςε. 

 

Ο θ. Ησζήθ Αιεμαλδξίδεο, δηαηηνιφγνο ηεο εηαηξέαο Nestle, ε νπνέα ππνζηεξέδεη ην 

πξφγξακκα ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ by Epode αλαθΫξζεθε ζηελ θνηλσληθά εηαηξηθά επζχλε ησλ 

ηδησηηθψλ θνξΫσλ. Σν ζπλΫδξην Ϋθιεηζε ε θα Υξηζηηάλα Παπιίδνπ D.U. MSc 

Γηαηηνιφγνο , Γηαηξνθνιφγνο θαη επηζηεκνληθά ζχκβνπινο ηνπ πξνγξΪκκαηνο κε 

αλαθνξΫο ζην πξφβιεκα ηεο παηδηθάο παρπζαξθέαο ζηελ ΔιιΪδα.   

 

ην ζπλΫδξην ζπκκεηεέρε πιάζνο επαγγεικαηηψλ πγεέαο, κειψλ ηεο επηζηεκνληθάο 

θνηλφηεηαο, εθπξφζσπσλ ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο, κειψλ ηνπ θιΪδνπ ηεο 

βηνκεραλέαο ηξνθέκσλ αιιΪ θαη απινέ πνιέηεο πνχ Ϋζπεπζαλ λα κΪζνπλ πεξηζζφηεξα 

γηα ην ζχγρξνλν πξφβιεκα ηεο παηδηθάο παρπζαξθέαο. 

 

5Ζ Γηεζλήο Ηαηξηθή Έθζεζε MEDIC EXPO 2010 & 1o Γηεζλέο πλέδξην  

«ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» 

 

Ο Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ θαη Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο  θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο ΟΣΑ  θ. Γ. Παηνύιεο εγθαηλέαζε ηελ 5ε Γηεζλή Ηαηξηθή 

Έθζεζε Medic Expo 2010 ε νπνέα πξαγκαηνπνηάζεθε απφ 23 Ϋσο 25 Απξηιένπ 2010 

ζην Helexpo Palace Δθζεζηαθφ ΚΫληξν ζην Μαξνχζη.  Ζ Ϋθζεζε ηειΫζηεθε ππφ ηελ 

αηγέδα ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Γηαδεκνηηθνχ 

Γηθηχνπ Τγεέαο ΟΣΑ.    

 

ηα πιαέζηα ηεο Ϋθζεζεο απηάο ην Μεζνγεηαθό 

Forum γηα ηελ Τγεία θαη ην Πεξηβάιινλ 

δηνξγΪλσζε ην 1ν Γηεζλέο πλέδξην «Τγεέα γηα 

φινπο» κε θεληξηθά ζεκαηνινγέα 

«Μεηακνζρεχζεηο & ΓσξεΪ ΟξγΪλσλ». Σν 

ζπλΫδξην ηειΫζηεθε ππφ ηελ αηγέδα ηνπ Δζληθνχ 

Οξγαληζκνχ Μεηακνζρεχζεσλ, ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο ΟΣΑ, ηνπ 

πλδΫζκνπ Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξάζεσλ 

ΔιιΪδνο (.Φ.Δ.Δ) θαη ηεο Παλειιάληαο 

Έλσζεο Φαξκαθνπνηψλ (Π.Δ.Φ).  
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Ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου με τθν ιδιότθτα του ωσ 

γιατρόσ ενθμερϊνεται για τα ςφγχρονα μθχανιματα 

ιατροτεχνολογίασ ςτα περίπτερα  τθσ Ζκκεςθσ 

το περίπτερο του Διαδθμοτικοφ Δικτφου Τγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Ο.Σ.Α. ο Διμαρχοσ 

Αμαρουςίου και Πρόεδροσ ΔΔΤ Γ. Πατοφλθσ με τον 

Δ/ντι τθσ Medic Expo κ. Γ. Κουβζλθ, τον Δ/ντι του 

Δικτφου κ. . Παπαςπυρόπουλο και ςυνεργάτεσ. 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο Έθζεζεο θαη ηνπ πλεδξένπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ πνηθέιεο νκηιέεο 

κε ζεκαληηθΪ ζΫκαηα ηνπ ηαηξηθνχ θιΪδνπ φπσο 

«Νεφηεξα ΓεδνκΫλα γηα ηε θιάξπλζε θαηΪ 

ΠιΪθαο», «Αξρηηεθηνληθά Ννζνθνκεένπ–

Ηαηξηθψλ ΚΫληξσλ-Γηαγλσζηηθψλ ΚΫληξσλ- 

Κιηληθψλ θαη Ηαηξεέσλ», «Εαραξψδεο Γηαβάηεο. 

Μηα χγρξνλε Δπηδεκέα», «Ζ ζπκβνιά ηεο 

ΑλΪιπζεο ηνπ Γνληδηαθνχ (DNA) Πξνθέι ζηελ 

Τγεέα θαη ηεο Δπεμέα ηνπ χγρξνλνπ 

Αλζξψπνπ», «Σξνθηθά Γπζαλεμέα θαη 

Αιιεξγέεο», «Οη Μεηακνζρεχζεηο άκεξα», 

«Κνηλσληθά Αιιειεγγχε θαη Σξέηε  Ζιηθέα» 

θ.ιπ.  

 

ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ ν θ. Παηνχιεο ραξαθηάξηζε ζεζκφ γηα ηε ρψξα καο ηελ Έθζεζε 

Medic Expo κε ζεκαληηθά φπσο αλΫθεξε ζπκκεηνρά εθπξνζψπσλ ηνπ ηαηξηθνχ θιΪδνπ 

θαη απφ μΫλεο ρψξεο, θΪηη πνπ εέλαη ηδηαέηεξα 

ζεκαληηθφ γηα ηελ εμΫιημε ηεο ηαηξηθάο 

επηζηάκεο ζηελ ΔιιΪδα.   Ζ Τγεέα Ϊιισζηε 

πξφζζεζε ν θ. Παηνχιεο «απνηειεέ ζάκεξα Ϋλα 

ζχγρξνλν επηζηεκνληθφ πεδέν κεγΪισλ 

θαηλνηνκηψλ πςειάο ηερλνινγέαο, πνπ πξΫπεη 

λα αλαδεηθλχνληαη κΫζα απφ εηδηθΫο εθζΫζεηο 

παξνπζέαζάο ηνπο, κε ζηφρν ηελ αληαιιαγά 

ηερλνγλσζέαο θαη εκπεηξέαο, ηελ εμΫιημε θαη 

αλαβΪζκηζε ηεο παξνράο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο πνιέηεο.  

ΠαξΪιιεια, ζπλερΪξε ηνλ Δπηζηεκνληθφ 

Οξγαληζκφ Μεζνγεηαθφ Forum γηα ηελ Τγεέα θαη 

ην ΠεξηβΪιινλ γηα ηε δηνξγΪλσζε ηνπ 1νπ  

Γηεζλνχο πλεδξένπ «Τγεέα γηα Όινπο» κε θεληξηθφ ζΫκα «Μεηακνζρεχζεηο θαη ΓσξεΪ 

ΟξγΪλσλ» ην νπνέν δηεμΪγεηαη ζην ρψξν ηεο Έθζεζεο.  

 

Ο θ. Παηνύιεο επηζθΫθζεθε ηα πεξέπηεξα ηεο Ϋθζεζεο, φπνπ ελεκεξψζεθε γηα ηα 

ζχγρξνλα κεραλάκαηα ηαηξνηερλνινγέαο θαη ζπλνκέιεζε κε ηνπο εθζΫηεο. Αμέδεη λα 

αλαθεξζεέ φηη ζηελ Ϋθζεζε ιεηηνχξγεζαλ 198 πεξίπηεξα κε θιαδηθΫο ελφηεηεο 

πξνβνιάο φπσο «ΗαηξηθΪ Μεραλάκαηα θαη Δμνπιηζκφο, Δξγαζηεξηαθφο Δμνπιηζκφο, 

ΝνζνθνκεηαθΪ Πξντφληα, ΟξζνπεδηθΪ, Δμνπιηζκφο Πξψησλ Βνεζεηψλ, ΝνζνθνκεηαθΪ 

Ηδξχκαηα, Ηαηξηθά Φξνληέδα, ΗαηξηθΪ Αλαιψζηκα, ΜΚΟ».  

 

Σν Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο ΟΣΑ θαη ηηο ηξεηο εκΫξεο ηεο Έθζεζεο εέρε πεξέπηεξν ζην 

νπνέν κπνξνχζε θαλεέο λα πιεξνθνξεζεέ ζπγθεθξηκΫλα γηα ηε ιεηηνπξγέα, ηε 

ζεκαηνινγέα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο ΟΣΑ.            
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το βιμα ο αντιδιμαρχοσ Επ. Γαρδζλθσ 

1ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Καπλίζκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ Δζληθά πληνληζηηθά Αληηθαπληζηηθά Δπηηξνπά ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο, δηνξγΪλσζε ην 1ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ 

Καπλίζκαηνο, Ϋλα ζπλΫδξην ηδηαέηεξνπ επηζηεκνληθνχ αιιΪ θαη θνηλσληθνχ 

ελδηαθΫξνληνο. Με ζχλζεκα «Μαζαέλσ λα Μελ Καπλέδσ», ην 1ν Παλειιάλην πλΫδξην 

γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Καπλέζκαηνο, παξνπζέαζε  αθξηβψο απηφ πνπ ππνζρΫζεθε: Ϋξεπλεο, 

ηξφπνπο, κεζφδνπο, ιχζεηο, λΫνπο δξφκνπο θαη πξννπηηθΫο εθκΪζεζεο «κε» 

θαπλέζκαηνο.  

 

Σν 1ν Παλειιάλην πλΫδξην γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Καπλέζκαηνο πξαγκαηνπνηάζεθε ζηηο 2 

Γεθεκβξένπ 2010 ζην ΑκθηζΫαηξν ηνπ Τπνπξγεέν Τγεέαο ζην Μαξνχζη. Κχξηνη νκηιεηΫο 

ηνπ πλεδξένπ άηαλ δηεζλνχο θάκεο θαζεγεηΫο, φπσο ν θ. Παλαγηώηεο Μπερξάθεο 

θαη ν θ. Gregory Connolly απφ ην Παλεπηζηάκην ηνπ Harvard, ν Dr. Joseph DiFranza 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο ΜαζαρνπζΫηεο θαη Ϊιινη δηαθεθξηκΫλνη επηζηάκνλεο απφ ηελ 

Ακεξηθά θαη ηελ Δπξψπε.  

 

Σν παξφλ ζην πλΫδξην Ϋδσζε ν αληηδάκαξρνο Δπ. Γαξδέιεο, εθπξνζσπψληαο ην 

Γάκαξρν Ακαξνπζένπ Γ. Παηνχιε.  ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ ν θ.ΓαξδΫιεο, κεηΫθεξε ηηο 

επρΫο ηνπ ΓεκΪξρνπ ψζηε ηα απνηειΫζκαηΪ ηνπ ζπλεδξένπ λα ζπλδξΪκνπλ θαζνξηζηηθΪ 

ζηε δηαθνπά ηνπ θαπλέζκαηνο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ αθχπληζε, φηη ην ηζηγΪξν θαη 

ε ζπλάζεηΪ ηνπ εέλαη «ε κφλε παγέδα ζηε θχζε πνπ δελ Ϋρεη δφισκα».Ο θ. ΓαδξΫιεο 

ραξαθηάξηζε ην θΪπληζκα σο κηα «απηνεπηβαιιφκελε ζθιαβηΪ» ελψ επεζάκαλε ηνλ 

ξφιν πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηέζνπλ νη Γάκνη, ηδηαέηεξα κΫζσ ηνπ Γηαδεκνηηθνύ 

Γηθηύνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΟΣΑ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηελ 

Δζληθή Δπηηξνπή θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο. 
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«Οη Γήκνη έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν λα παίμνπλ ώζηε λα ζπλδξάκνπλ ηελ Πνιηηεία ζην 

ζπλνιηθό ηεο έξγν, όπσο  ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ. Πξόθεηηαη γηα ηνπο 

ζεζκνύο πνπ είλαη πην θνληά ζηνλ πνιίηε θαη εκπιέθνληαη άκεζα ζηε θαζεκεξηλόηεηά ηνπ. 

Σν Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΟΣΑ, πνπ ηδξύζεθε από ηνλ 

ζεκεξηλό Πξόεδξό ηνπ θαη Γήκαξρν Ακαξνπζίνπ Γ. Παηνύιε ην 2005, δηνηθείηαη από 

11κειέο Γ.. αηξεηώλ εθπξνζώπσλ θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Μαξνύζη, έρεη ζήκεξα 160 

Γήκνπο κέιε από όιε ηελ Διιάδα κε βαζηθό ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηεο Πξόιεςεο θαη 

ηεο Πξναγσγήο ηεο Τγείαο ζηνπο Γήκνπο κέιε ηνπ. Δίλαη ζήκεξα, θαηά ηε γλώκε καο, ην 

θαηεμνρήλ εξγαιείν πνπ ζα κπνξεί λα ζπληνλίζεη Γεκνηηθέο Πνιηηηθέο απηνπεξηνξηζκνύ 

θαη εθπαίδεπζεο γηα ηελ δηαθνπή ηνπ Καπλίζκαηνο. Παξάιιεια όκσο αλαπηύζζεη κόληκα 

πξνγξάκκαηα ζηνπο Γήκνπο-κέιε ηνπ θαη γηα όια ηα κείδνλα ζέκαηα πνπ απεηινύλ 

ζήκεξα ηε δεκόζηα πγεία. ην πιαίζην απηό, ην Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο, πνπ 

πξόζθαηα πηζηνπνηήζεθε γηα ηε δξάζε ηνπ από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο, 

αλαπηύζζεη κόληκα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα (θαζαξηζκνί ρώξσλ θαη εθπαηδεύζεηο 

ζηα ζρνιεία), πξνγξάκκαηα ελάληηα ζηελ παηδηθή παρπζαξθία, πξνγξάκκαηα πξόιεςεο 

θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ, νζηενπόξσζεο, δηαθόξσλ κνξθώλ θαξθίλνπ θιπ.» 

 

ηόρνο 

ηφρνο ηνπ ζπλεδξένπ άηαλ ε αληαιιαγά επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, εκπεηξηψλ θαη 

απφςεσλ, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επέπεδν. Δπξφθεηην γηα Ϋλαλ ζηφρν 

δηηηάο ζεκαζέαο αθνχ εμΫηαζε ην ζΫκα ηνπ θαπλέζκαηνο κΫζσ δχν βαζηθψλ αμφλσλ – 

απηψλ ηεο Τγεέαο θαη ηεο Παηδεέαο. 

 

ΠιεηΪδα ζεκΪησλ πιαηζέσζαλ ην ηξηάκεξν πλΫδξην, ζεκΪησλ πνπ εθιάζεζαλ  λα 

απαληάζνπλ ζε θαέξηα εξσηάκαηα φπσο : «Γηαηέ θαπλέδνπλ ηα παηδηΪ καο; Πψο ζα 

θηηΪμνπκε ζρνιεέα ρσξέο θαπληζηΫο; Πψο ζα δηαθφςνπκε ζσζηΪ ην θΪπληζκα; Πσο δελ 

ζα αξρέζνπκε λα θαπλέδνπκε; Πσο ζα επηηχρνπκε κηα ΔιιΪδα πνπ δελ θαπλέδεη;»  

 

Με πινχζηα θαη επηθαηξνπνηεκΫλε ζεκαηνινγέα γχξσ απφ ηηο κεζφδνπο ειΫγρνπ ηνπ 

θαπλέζκαηνο, ην πλΫδξην  απεπζπλφηαλ ζε παλεπηζηεκηαθνχο, ηαηξνχο, παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ, εθπαηδεπηηθνχο αιιΪ θαη ζην επξχ θνηλφ. 

 

Σν 1ν Παλειιάλην πλΫδξην γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Καπλέζκαηνο πνπ δηνξγΪλσζε  ε 

πληνληζηηθά Αληηθαπληζηηθά Δπηηξνπά ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο δηεμάρζε ππφ ηελ Αηγέδα ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο Γεκνθξαηέαο ΚΪξνινπ 

Παπνχιηα θαη πξαγκαηνπνηάζεθε κε ηελ ππνζηάξημε ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Γηα Βένπ 

ΜΪζεζεο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, ηεο ρνιάο Γεκφζηαο Τγεέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Harvard 

θαη ηεο Διιεληθάο Αληηθαξθηληθάο Δηαηξεέαο. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 

Δπέθηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σειεταηξηθήο  

ζε 30 Καιιηθξαηηθνύο Γήκνπο ηεο ρώξαο 

 

πλερέδεη ηελ επηηπρεκΫλε πνξεέα ηνπ ην πξφγξακκα 

ΣΖΛΔΨΑΣΡΗΚΖ,  γηα 4ν ζπλερφκελν ρξφλν. Σνλ ηξέην 

ρξφλν ιεηηνπξγέαο ηνπ πξνγξΪκκαηνο πινπνηάζακε ην 

πξσηαξρηθφ καο ζηφρν θαη απφ ηα 17 ζεκεέα πνπ 

εθαξκνδφηαλ ην πξφγξακκα Ϋσο ην 2009 θαηαθΫξακε 

λα επεθηαζεέ ην 2010 ζε επηπιΫνλ 13 ζεκεέα. 

πλνιηθΪ Ϋρνπκε εμνπιέζεη 30 ζεκεέα ζε φιε ηελ 

ΔιιΪδα κε ηα πνιχ ρξάζηκα κεραλάκαηα Σειεταηξηθάο, ηα νπνέα εέλαη Ϋλαο θαηαγπαθέαρ 

ηλεκηποκαπδιογπάθημαηορ 1-απαγωγήρ ή/και 12-απαγωγών, Ϋλα νξύμεηπο για ηη 

μέηπηζη ηος επιπέδος κοπεζμού οξςγόνος ζηο αίμα και καηαμέηπηζηρ ηος ζθςγμού, 

ένα ζπιπόμεηπο για ηην καηαγπαθή πολλαπλών παπαμέηπων ηηρ πνεςμονικήρ 

λειηοςπγίαρ, ένα  πιεζόμεηπο για ηην καηαγπαθή ηηρ Απηηπιακήρ Πίεζηρ και ένα 

γλςκοζόμεηπο για ηη μέηπηζη ηος ζακσάπος 2ζε1 καθώρ και μια ζπζθεπά PDA 

(Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηάο ρεηξφο) εθνδηαζκΫλε κε θΪξηα SIM πνπ ζπλδΫεηαη 

αζχξκαηα κε ηα ηαηξηθΪ κεραλάκαηα.  

 

Πνπ απεπζύλεηαη ην πξόγξακκα 

Με ην πξφγξακκα ηεο ηειεταηξηθάο θαηαξγεέηαη θΪζε γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο γηα ηνπο 

θαηνέθνπο ησλ 30 απνκαθξπζκΫλσλ πεξηνρψλ ηεο ΔιιΪδαο δηφηη παξΫρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζε ρξφληνπο αζζελεέο, εέηε ζε αζπκπησκαηηθνχο πνιέηεο «πςεινχ θηλδχλνπ» 

λα ειΫγρνληαη Ϊκεζα θαη δσξεάλ ζηνλ ηφπν δηακνλάο ηνπο θαη λα ιακβΪλνπλ 

γλσκΪηεπζε εηδηθεπκΫλνπ ηαηξνχ γηα φιεο ηηο εμεηΪζεηο ζηηο νπνέεο ππνβιάζεθαλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ κπνξνχλ εγθαέξσο λα επηζεκαλζνχλ παζνινγηθΪ επξάκαηα νδεγψληαο ηνπο 

πνιέηεο ζε κηα πεξεηαέξσ δηεξεχλεζε θαη, πνιιΫο θνξΫο, ζε κηα πξψηκε (θαη πηζαλφλ 

ζσηάξηα γηα ηε δσά ηνπο) δηΪγλσζε. Δπέζεο, κε ηε ζσζηά θαη καθξνρξφληα ρξάζε ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο παξΫρνληαη νπζηαζηηθΫο ππεξεζέεο πξνιεπηηθάο ηαηξηθάο ζηνπο δεκφηεο, 

εληζρχνληαο Ϋηζη ην αέζζεκα αζθΪιεηαο θαη επγλσκνζχλεο ηνπο πξνο ηηο ΓεκνηηθΫο 

δνκΫο πγεέαο. 

Οη Γάκνη πνπ ζπκκεηΫρνπλ απηά ηε ζηηγκά ζην πξφγξακκα εέλαη νη εμάο: Αγηά Λάξηζαο, 

Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο, Αλαηνιηθή Μάλε, Αλάθε, Αξγηζέα Καξδίηζαο, Αξραία 

Οιπκπία Ζιείαο, Βέξνηα, Γαύδνο, Γνξηπλία Αξθαδίαο, Γπηηθή Μάλε, Γσξίδα 

Φσθίδαο, Εαγνξά-Μνπξέζην Μαγλεζίαο, Ηζάθε, Κάληαλν-έιηλν Υαλίσλ, 



28 

 

Καξπελήζη Δπξπηαλίαο, Καζηειόξηδν, Κύζλνο, Κύκε-Αιηβέξη, Λεηςνί, Νάμνο & 

Μηθξέο Κπθιάδεο, Ναύπαθηνο, Νεζηόξην Καζηνξηάο, Ξάλζε, Παμνί, , θύξνο, 

νπθιί Έβξνπ, Φνιέγαλδξνο.   

Σν πξφγξακκα πινπνηεέηαη κε ηελ νξγΪλσζε θαη ηελ ππνζηάξημε ηεο Vodafone, ην 

ζπληνληζκφ ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΟΣΑ 

ηνπ νπνένπ νη Γάκνη-κΫιε κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζην πξφγξακκα, ηε ζπκκεηνρά ηνπ 

Ηαηξηθνύ Αζελώλ σο ην θεληξηθφ Ννζνθνκεέν αλαθνξΪο θαη ηελ ηερληθά ππνζηάξημε θαη 

εθπαέδεπζε ηεο Vidavo.  

Ζ Vodafone, ρνξεγφο θαη ππνζηεξηθηάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ηηκάζεθε απφ ην χλδεζκν 

ΓηαθεκηδνκΫλσλ ΔιιΪδνο γηα ην πξφγξακκα ηειεταηξηθάο, κε ην Αξηζηείν Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζύλεο ην 2010.  Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ζηα 3 ρξφληα ιεηηνπξγέαο ηνπ, νη 

Ηαηξνέ ησλ Γάκσλ Ϋρνπλ «ζπλδεζεέ» 16.000 θνξέο πεξέπνπ κε ην πξφγξακκα, γηα ηελ 

απνζηνιά εμεηΪζεσλ, αιιΪ θαη γηα ηε ιάςε ζπκβνπιψλ απφ ηνπο εηδηθεπκΫλνπο 

γηαηξνχο ηνπ Ηαηξηθνχ ΚΫληξνπ Αζελψλ 

 

Γήισζε Ηαηξνύ Γηεπζπληή Κέληξνπ Τγείαο θύξνπ, θ. Ησάλλε Καζηάλε  

Σν πξόγξακκα ηεο Σειεταηξηθήο μεθίλεζε ζηε θύξν ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010. Σν ζπγθεθξηκέλν 

πξόγξακκα απνδείρηεθε σθέιηκν γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ, πνπ ζε κεγάιν πνζνζηό είλαη 

ειηθησκέλνη. Σν ηαηξηθό πξνζσπηθό ηεο θύξνπ, εληζρπκέλν κε ηα κεραλήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηεο Σειεταηξηθήο, αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζηηο ηαηξηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, κεηώλνληαο ηηο 

κεηαθηλήζεηο ησλ αζζελώλ ζε θεληξηθά Ννζνθνκεία εθηόο ηνπ λεζηνύ θαη εληζρύνληαο ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο απηώλ. 

 

Γήισζε Αγξνηηθνύ Ηαηξνύ Γήκνπ Αξγηζέαο, θ. Διεπζέξηνπ Βηδαιάθε 

Ο Γήκνο Αρειώνπ ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα ηεο Σειεταηξηθήο από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010.  

Μέζα από απηό ην πξόγξακκα νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Αρειώνπ, ελόο απνκαθξπζκέλνπ θαη 

νξεηλνύ Γήκνπ ηνπ Ν. Καξδίηζαο πνπ απέρεη ζρεδόλ 2 ώξεο από θάζε είδνπο πξσηνβάζκηαο 

ηαηξνλνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο, έρνπλ πιένλ ηελ δπλαηόηεηα λα ππνβάιινληαη ζε πεξηζζόηεξεο 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο νη νπνίεο γλσκνδνηνύληαη από εηδηθεπκέλνπο ηαηξνύο (θαξδηνιόγνπο θαη 

πλεπκνλνιόγνπο), λα ιακβάλνπλ ζπκβνπιέο θαη λα αθνινπζνύλ αγσγέο κε βάζε κηα πην 

νινθιεξσκέλε γλώζε γηα ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. 

Δπηπιένλ ην πξόγξακκα απηό είλαη έλα πνιύηηκν εξγαιείν θαη ζηα ρέξηα ηνπ αγξνηηθνύ ηαηξνύ 

δηόηη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο εηδηθεπκέλνπο ηαηξνύο, ηνλ βνεζά λα ρεηξηζηεί θαιύηεξα ηα 

πεξηζηαηηθά ηνπ ηαηξείνπ θαη λα παξέρεη πην εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή βνήζεηα. Παξάιιεια κέζα από 

απηή ηελ ζπλεξγαζία, ν αγξνηηθόο ηαηξόο πξνάγεη θαη εμειίζζεη ηηο ηαηξηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο. 

 

Γήισζε Αγξνηηθήο Ηαηξνύ Αξραίαο Οιπκπίαο Ζιείαο, θαο Διηζάβεη Θαλνπνύινπ  

Σν πξόγξακκα ηεο Σειεταηξηθήο εθαξκόδεηαη ζην Γήκν Λαζίσλνο ηνπ Ννκνύ Ζιείαο από ηνλ 

Ηνύλην ηνπ 2010. Οη δεκόηεο ην δέρζεθαλ κε ελζνπζηαζκό, θαζώο έθεξε θνληά ηνπο ηαηξηθέο 
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ππεξεζίεο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα. Από ηελ πιεπξά κνπ, πηζηεύσ όηη ην 

πξόγξακκα Σειεταηξηθήο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ηεο πξόιεςεο λνζεκάησλ, ηεο έγθαηξεο 

δηάγλσζήο ηνπο θαζώο θαη ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ όζνλ αθνξά 

ζηελ πνξεία ηεο λόζνπ θαη ηελ αληαπόθξηζή ηνπο ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή.  

 

Γήισζε Αγξνηηθήο Ηαηξνύ Ηζάθεο, θαο Αξηάδλεο Αλδξνβηηζαλέα 

Σν λεζί ηεο Ηζάθεο εληάρζεθε ζην πξόγξακκα ηεο Σειεταηξηθήο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010. 

Αηζηνδνμώ όηη ε Σειεταηξηθή ζα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο 

ζην λεζί, κεηώλνληαο ηηο δαπαλεξέο κεηαθηλήζεηο ησλ θαηνίθσλ πξνο έλα θεληξηθό λνζνθνκείν 

εθηόο λεζηνύ, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ κε ρξόληεο παζήζεηο, 

ζηελ εθαξκνγή πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, θαη γεληθόηεξα ζηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο 

κέζα θαη από ηελ ζπλεξγαζία καο κε εηδηθεπκέλνπο θαξδηνιόγνπο θαη πλεπκνλνιόγνπο. 

 

Γήισζε Αγξνηηθνύ Ηαηξνύ Φνιεγάλδξνπ, θ. Κσλζηαληίλνπ Φαζνύια 

Σν πξόγξακκα Σειεταηξηθήο πνπ εθαξκόδεηαη ζην λεζί ηεο Φνιεγάλδξνπ, από ηα κέζα 

Οθησβξίνπ 2010, καο επηηξέπεη, ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ησλ κεραλεκάησλ, λα πξνζθέξνπκε 

βνήζεηα ζην ζπίηη ησλ αζζελώλ πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηζθεθζνύλ ην ηαηξείν ή έλα 

θεληξηθό λνζνθνκείν. Ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζεσξνύκε ην θνξεηό νμύκεηξν θαη ην θνξεηό 

θαξδηνγξάθν. ηαδηαθά ζην πξόγξακκα ζα εληαρζνύλ νη αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή 

πλεπκνλνπάζεηα, θαζώο ην ζπηξόκεηξν καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα πεξηνδηθό έιεγρν ησλ 

αλαπλεπζηηθώλ ξνώλ ησλ αζζελώλ απηώλ θαη ελδερόκελν αιιαγήο ή πξνζαξκνγήο ησλ 

ζεξαπεπηηθώλ ζρεκάησλ.  

 

Γήισζε Αγξνηηθνύ Ηαηξνύ Νεζηνξίνπ Καζηνξηάο, θ. Πέηξνπ Γνθόπνπινπ 

Σν πξόγξακκα Σειεταηξηθήο ην νπνίν εθαξκόδεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αθξηηώλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο απνηειεί εμαηξεηηθό δείγκα παξνρήο δσξεάλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζε πεξηνρέο 

 όπνπ ε πξόζβαζε ζε θξαηηθά λνζειεπηηθά ηδξύκαηα είλαη πνιύ δύζθνιε. Δληζρύεη ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο ζηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ θαη δίλεη, ζε καο ηνπο ηαηξνύο, πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο γηα 

πξώηκε δηάγλσζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ πγείαο. 

Έρνληαο ηελ ηηκή λα είκαη ν πξώηνο γηαηξόο, ζην ζπγθεθξηκέλν Γήκν, ν νπνίνο εθαξκόδεη ην 

πξόγξακκα απηό, παξαηεξώ ηνλ ελζνπζηαζκό θαη ηε ζέιεζε ησλ δεκνηώλ καο  λα ζπκκεηέρνπλ 

θαη λα εληζρύνπλ απηή καο ηελ πξνζπάζεηα. Δύρνκαη παξόκνηεο πξνζπάζεηεο λα ζπλερηζηνύλ θαη 

λα εθαξκνζηνύλ θαη ζε άιιεο παξακεζόξηεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο πξνζθέξνληαο ελαιιαθηηθέο 

ιύζεηο ζε δπζεπίιπηα θαη ρξόληα πξνβιήκαηα πξόζβαζεο ησλ πνιηηώλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.  

 

Δπραξηζηίεο:  

Δπραξηζηνχκε φινπο ηνπο ζπκκεηΫρνληεο θνξεέο, VODAFONE, Ηαηξηθφ Αζελψλ θαη Vidavo 

γηα ηελ Ϊςνγε ζπλεξγαζέα. Δπραξηζηνχκε επέζεο ην πξνζσπηθφ ησλ Αγξνηηθψλ Ηαηξεέσλ 

(γηαηξνχο, λνζειεπηΫο) γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζέα ηνπο. Ηδηαέηεξεο επραξηζηέεο ζηε 

ρνξεγφ εηαηξεέα VODAFONE πνπ ζηάξημε εμ‟ αξράο ζην πξφγξακκα απηφ θαη ζπλερέδεη λα 

ην ζηεξέδεη.  
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Ο κ. Γιϊργοσ Καπλάνθσ, 
Διμαρχοσ Αγίασ Βαρβάρασ, θ 
κα Μαρία Γκοτςοποφλου, 
Κοινωνικι Λειτουργόσ του 
Διμου Αγίασ Βαρβάρασ, κακϊσ 
και εκπρόςωποι του Δ.Δ.Τ. 

 

Ο Διμαρχοσ Περάματοσ κ. Ιωάννθσ Γλφκασ και θ 

κα Αναςταςία Λάςκαρθ, υπεφκυνθ του 

Προγράμματοσ 

 

Πξόιεςε Οζηενπόξσζεο 

 

ΜεγΪιε επηηπρέα γλψξηζε θαη ην Ϋηνο 2010, ην Πξφγξακκα Μέηξεζεο  Οζηηθήο Μάδαο 

φπνπ ζηφρν Ϋρεη ηελ Ϋγθαηξε δηΪγλσζε ηεο Οζηενπόξσζεο.  Σν πξφγξακκα απηφ 

γέλεηαη δσξεΪλ θαη πξαγκαηνπνηάζεθε ζε είθνζη έμη (26) Γάκνπο – ΜΫιε ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο , ζην Γήκν Αγίαο Βαξβάξαο, ζην Γήκν Πεξάκαηνο, ζην 

Γήκν Παλνξάκαηνο Θεζζαινλίθεο,  ζην Γήκν ίθλνπ, ζηνπο Γήκνπο  Λαγαλά – 

Αιπθώλ – Αξθαδίσλ θαη Εαθύλζνπ, ζηνπο Γήκνπο Πισκαξίνπ θαη Καιινλήο 

Λέζβνπ, ζηνπο Γήκνπο Πνηακηά, Ακπειώλα, Δπξπκελώλ θαη Κάησ Οιύκπνπ 

Ννκνύ Λάξηζαο ζην  Γήκν Γντξάλεο Κηιθίο ζην Γεκνηηθό δηακέξηζκα Ρηδσκάησλ 

ηνπ Γήκνπ Μαθεδνλίδνο Ζκαζίαο, ζην Γήκν Καηεξίλεο, ζην Γήκν ηαπξνύπνιεο 

Ξάλζεο, θαζψο θαη ζηνπο Γήκνπο Ακαξνπζίνπ, Γαιαηζίνπ, Βύξσλα, Κεθηζίαο, 

Αξγπξνύπνιεο, Αγίαο Παξαζθεπήο, Παιαηνύ Φαιήξνπ, , Υαιαλδξίνπ Αηηηθήο. 

 

…ζηελ Αγία Βαξβάξα 

 

Ο Γήκνο Αγίαο Βαξβάξαο  πξαγκαηνπνέεζε ην πξφγξακκα 

ΜΫηξεζεο Οζηηθάο ΜΪδαο ηε ΓεπηΫξα 8, ηελ Σξέηε 9 θαη ηελ 

ΣεηΪξηε 10 Φεβξνπαξένπ 2010, ζην ΚΫληξν Φηιέαο & 

Αιιειεγγχεο ΓεκΪξρνπ Νέθνπ Νηθνιφπνπινπ. 

Σερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Γ.Τ. βξηζθφηαλ εθεέ 

πξαγκαηνπνηψληαο ηηο Μεηξάζεηο κε ΤπεξερνγξΪθεκα 

ΠηΫξλαο. πλνιηθΪ εμεηΪζηεθαλ 70 άηνκα, ελψ ε εθηέκεζε ησλ 

απνηειεζκΪησλ ησλ Μεηξάζεσλ Ϋγηλε απφ ηνπο εζεινληΫο 

ηαηξνχο ηνπ Γάκνπ Αγ. ΒαξβΪξαο θ.θ. Νίθν Μαιηά θαη 

Αληώλην Γιύθα, ρεηξνπξγνχο νξζνπεδηθνχο. 

Δπέζεο, ζην ρψξν φπνπ γέλνληαλ νη Μεηξάζεηο ην παξψλ 

Ϋδσζε ν Γάκαξρνο Αγέαο ΒαξβΪξαο, θ. Γηώξγνο Καπιάλεο, ν 

νπνένο δάισζε ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ απφ ην πξφγξακκα 

εθθξΪδνληαο ηελ επηζπκέα λα ζπλερηζηνχλ νη Μεηξάζεηο γηα 

πνιέηεο πνπ ελδερνκΫλσο δελ πξφιαβαλ λα εμεηαζηνχλ. 

 

…ζην Πέξακα 

Με απφιπηε επηηπρέα ζηΫθζεθε ην δηάκεξν 

ΜΫηξεζεο Οζηηθάο Ππθλφηεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηάζεθε απφ ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν 

Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. ζην 

ΚΔΦΟ-ΜΔΡΗΜΝΑ-ΠΡΟΝΟΗΑ ηνπ Γήκνπ 

Πεξάκαηνο ζην πιαέζην ηνπ «Μάλα Τγεέαο».  

 

Ζ κΫηξεζε πξαγκαηνπνηάζεθε ζηηο 19 & 20 

Απξηιένπ ζηελ Σειεταηξηθά ΜνλΪδα ηνπ Γάκνπ 

ΠεξΪκαηνο, ζην ηΫξκα ΠεξΪκαηνο. Ζ κΫηξεζε 

Ϋγηλε κε ΤπεξερνγξΪθεκα ΠηΫξλαο απφ θιηκΪθην 

ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο κε ηε 

ζπκκεηνρά ηεο λνζειεχηξηαο ηνπ ΚΔΦΟ-
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Μετριςεισ Οςτικισ Μάηασ ςτο Δ. 

Πανοράματοσ από τεχνικό προςωπικό του 

ΔΔΤ. 

ΜΔΡΗΜΝΑ-ΠΡΟΝΟΗΑ θαο Απνζηόινπ Διέλεο. ηε δηΪξθεηα ηνπ δηεκΫξνπ εμεηΪζζεθαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 60 γπλαέθεο.  

 

Σα απνηειΫζκαηα ησλ εμεηΪζεσλ καδέ κε ηε δηΪγλσζε ζα δφζεθαλ  απφ ηνλ εζεινληά 

γηαηξφ θ. Αγγειίδε, νξζνπεδηθφ ηνπ Ννζνθνκεένπ Βνχιαο, κΫινο ησλ Γηαηξψλ ηνπ 

Κφζκνπ.  

Σν παξφλ ζηε ΜνλΪδα φπνπ γέλνληαλ νη Μεηξάζεηο Ϋδσζαλ ν Γάκαξρνο ΠεξΪκαηνο θ. 

Ησάλλεο Γιύθαο, θαη ε Τπεχζπλε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο θα Λάζθαξε Αλαζηαζία. 

 

 

…ζην Παλόξακα Θεζζαινλίθεο 

Οινθιεξψζεθε κε κεγΪιε επηηπρέα ην πξφγξακκα 

Μέηρηζης Οζηικής Πσκνόηηηας και Εκηίμηζης 

Κινδύνοσ Καηάγμαηος, πνπ πξαγκαηνπνέεζε ην 

Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. ζην  Γήκνο Παλνξάκαηνο 

Θεζζαινλίθεο.  

Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνηάζεθε ην δηάκεξν 24 

θαη 25 Απξηιένπ 2010 ζην Παλφξακα. ΔμεηΪζηεθαλ 

πεξέπνπ 100 Ϊηνκα ειηθέαο 40-70 ρξνλψλ απφ 

εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Τγεέαο κε ππεξερνγξΪθεκα πηΫξλαο. Σα 

απνηειΫζκαηα εθηηκάζεθαλ απφ εζεινληΫο ηαηξνχο 

ηεο Γ΄ Παλεπηζηεκηαθάο Οξζνπαηδηθάο Κιηληθάο ηνπ 

Γ.Ν.Θ. Παπαγεσξγένπ, κε ηελ πξνζσπηθά θαζνδάγεζε ηνπ δηεπζπληά ηεο θιηληθάο θ. Γ. 

Καπεηάλνπ, θαζεγεηά Α.Π.Θ. 

Ο Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ θαη Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο ΟΣΑ θ. Γηώξγνο Παηνύιεο κε ηε ζεηξΪ ηνπ δάισζε: 

 «Δίκαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο γηα ηελ πνξεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

Μέηξεζεο Οζηηθήο Ππθλόηεηαο, ην νπνίν έρεη πινπνηεζεί ζε πνιινύο Γήκνπο – κέιε ηνπ 

Γηθηύνπ κε απόιπηε επηηπρία. Υαίξνκαη ηδηαίηεξα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έλα ηόζν 

ζεκαληηθό πξόγξακκα πξόιεςεο θαη ζηελ έδξα ηνπ γξαθείνπ καο ζηε Βόξεην Διιάδα, κε 

ηνλ θόζκν λα αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζην θάιεζκά καο, θάλνληαο ηελ Πξόιεςε Σξόπν 

Εσήο». 

Ο Γάκαξρνο ΠαλνξΪκαηνο θαη ππεχζπλνο ηνπ Γξαθεένπ Βνξεένπ ΔιιΪδνο ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο ΟΣΑ, θ. Ηγλάηηνο Κατηεδίδεο 

ηφληζε:  

«Πηζηεύνπκε όηη ε πξόιεςε θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε είλαη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηε 

δηαηήξεζε πγηώλ πνιηηώλ ζε θάζε δήκν-κέινο ηνπ δηθηύνπ. ην Γήκν Παλνξάκαηνο, πνπ 

απνηειεί ηελ έδξα ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΟΣΑ 

ζηε Βόξεηα Διιάδα, εθαξκόδνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν θαη ηνλ Πξόεδξό ηνπ 

Γήκαξρν Ακαξνπζίνπ – Ηαηξό Γηώξγν Παηνύιε, πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

πξσηνγελή πξόιεςε θαη ηνλ πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν (δεπηεξνγελή πξόιεςε) ησλ 

πνιηηώλ. Σν πξόγξακκα δσξεάλ κέηξεζεο Οζηηθήο Ππθλόηεηαο θαη Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ 
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Ο χειρουργόσ ορκοπαιδικόσ κ. Αντ. Παρτςινζβελοσ 

κάνει ιατρικι εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων 

Καηάγκαηνο, εληάζζεηαη κέζα ζ’ απηό ην πιαίζην ππεξεζηώλ θαη είλαη ζεκαληηθό γηαηί 

ζπκβάιεη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο νζηενπόξσζεο» 

Δπέζεο ην επηΫκβξην ηνπ έδηνπ Ϋηνπο ν Γάκνο ΠαλνξΪκαηνο ζε ζπλεξγαζέα κε ην 

Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α., πξαγκαηνπνέεζαλ  απφ 

27 κΫρξη 30 επηεκβξένπ εθζηξαηεέα πξφιεςεο θαη Ϋγθαηξεο δηΪγλσζεο γηα ηελ 

νζηενπφξσζε.  

 

ηα πιαέζηα ηεο εθζηξαηεέαο, ηελ Σξέηε 28 επηεκβξένπ 2010 ζην Γεκαξρείν 

Παλνξάκαηνο ζηελ Αέζνπζα πνιιαπιψλ ρξάζεσλ πξαγκαηνπνηάζεθε νκηιέα κε ζΫκα: 

«Αλίρλεπζε θαη πξόιεςε ηεο νζηενπόξσζεο: Νεόηεξα δεδνκέλα» απφ ηνλ 

θαζεγεηά ηνπ Αξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη δηεπζπληά ηεο Γ΄ 

Οξζνπαηδηθάο Α.Π.Θ., θ. Γηώξγν Καπεηάλν.  

 

ΠαξΪιιεια, ηηο κΫξεο 27, 28 θαη 29 επηεκβξένπ Ϋγηλαλ ζην Γεκαξρεέν ΠαλνξΪκαηνο 

κεηξάζεηο νζηηθάο κΪδαο γηα ηελ εθηέκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαηΪγκαηνο θαη ηελ πξφιεςε ηεο 

νζηενπφξσζεο, γηα φινπο ηνπο δεκφηεο θαη ηνπο θαηνέθνπο ηνπ δάκνπ.  

 

… ζηε ίθλν 

 

Δθαηόλ επηά κεηξάζεηο νζηηθάο ππθλφηεηαο, 

πξαγκαηνπνέεζε ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο 

θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. θαη ην 

Γεκνηηθό Πνιπταηξείν Ακαξνπζίνπ ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηνλ Γήκν θαη ηνλ Πνιηηηζηηθό 

ύιινγν ηεο ίθλνπ ηελ Παξαζθεπά 7,  ην 

Ϊββαην 8 θαη ηελ Κπξηαθά 9 Μαΐνπ 2010, ζην 

Πνιπδχλακν Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξεέν ηνπ λεζηνχ. 

 

ΔπηβιΫπσλ ηαηξφο ηεο φιεο δηαδηθαζέαο, πνπ 

παξΪιιεια εθηέκεζε ηα απνηειΫζκαηα ησλ 

κεηξάζεσλ, άηαλ εζεινληηθΪ ν ρεηξνπξγφο 

νξζνπαηδηθφο θ. Αληώλεο Παξηζηλέβεινο, 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Ακαξνπζένπ. ΠαξΪιιεια, ζπκκεηεέρε εζεινληηθΪ, ε θα Καίηε 

εβαζηή ππεχζπλε ΠξνγξακκΪησλ Πξφιεςεο ηνπ Γεκνηηθνχ Πνιπταηξεένπ 

Ακαξνπζένπ.  

 

Ο Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ θαη Πξφεδξνο ηνπ ΓΓΤ, θ. Γηώξγνο Παηνύιεο δάισζε: «ζηνλ 

αδειθνπνηεκέλν κε ην Μαξνύζη Γήκν ηεο ίθλνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη Μεηξήζεηο 

Οζηηθήο Ππθλόηεηαο δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ λα πξνιάβνπλ 

ηελ νζηενπόξσζε θαζώο θαη ηνλ θίλδπλν θαηάγκαηνο, πνπ απηή πξνθαιεί. Δίλαη πνιύ 

ζεκαληηθό λα πινπνηνύληαη ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα πξόιεςεο ζε λεζησηηθέο 

πεξηνρέο θη εκείο θαη σο Γήκνο Ακαξνπζίνπ αιιά θαη σο Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο ζα 

ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε απηή ηε δπλαηόηεηα ζηηο πεξηνρέο απηέο». 

 

Με ην θιεέζηκν ηνπ πξνγξΪκκαηνο ν θ. Αληώλεο Παξηζηλέβεινο αλΫθεξε: «ε πεξηνρέο 

λεζησηηθέο όπσο ε ίθλνο, κεηξήζεηο νζηηθήο ππθλόηεηαο κε θνξεηό κεράλεκα 

ππεξήρσλ ζε ζπλδπαζκό κε ζύγρξνλεο πξνγλσζηηθέο κεζόδνπο θαηαγκαηηθνύ θηλδύλνπ 

όπσο ην FRAX TOOL, πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηελ πξόιεςε ηεο 

νζηενπόξσζεο». 
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Ο Διμαρχοσ Ηακυνκίων κ. Διονφςθσ Ακτφπθσ κάνει 

ιατρικι εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων  

 

το Δ. Αρκαδίων ο κ. Λεωνίδασ Μαλιοφφασ κάνει 

ιατρικι εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων.  

ΠαξΪιιεια ηφληζε ηε κνλαδηθά θηινμελέα απφ ηε κεξηΪ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ ηνπ 

Γάκνπ, αλΪκεζα ζε αλζξψπνπο κε ηδηαέηεξε πνιηηηζηηθά παξΪδνζε θαη νπζηαζηηθνχο 

δεζκνχο κε ην Μαξνχζη. 

 

 

…ζηε Εάθπλζν 

 

ηνπο Γάκνπο Λαγαλά, Αιπθώλ, Εαθύλζνπ 

θαη Αξθαδίσλ ηνπ Ννκνύ Εαθύλζνπ   

πξαγκαηνπνηάζεθαλ Μεηξήζεηο Οζηηθήο 

Μάδαο απφ ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο & 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α., απφ 31 Μαΐνπ 

Ϋσο 4 Ηνπλένπ. 

Οη Μεηξάζεηο πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζην πξψελ 

Αγξνηηθφ Ηαηξεέν Καηαζηαξένπ ηνπ Γάκνπ 

Αιπθψλ, ζην Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξεέν 

ΠαληνθξΪηνξα θαη ζηε αέζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Γάκνπ ΛαγαλΪ. ην Γάκν 

Εαθπλζέσλ νη Μεηξάζεηο Ϋγηλαλ ζην Ηαηξεέν Σνπηθνχ Γηακεξέζκαηνο Αξγαζένπ, ελψ ζην 

Γάκν Αξθαδέσλ ζην Γεκαξρεέν ΒαλΪηνπ.  Σν πξφγξακκα αθνξΪ ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

Ϋγθαηξε δηΪγλσζε ηεο νζηενπφξσζεο, κΫζσ κεηξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

ππεξερνγξΪθεκα πηΫξλαο απφ ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο. 

 Σελ εθηέκεζε ησλ απνηειεζκΪησλ 

πξαγκαηνπνέεζαλ εζεινληηθΪ νη νξζνπαηδηθνέ 

Γηνλύζεο Αθηύπεο, Γάκαξρνο Εαθπλζέσλ, 

γηα ηνπο Γάκνπο Εαθπλζέσλ θαη Αιπθψλ, 

Παλαγηώηεο ηάζεο γηα ηνλ ΛαγαλΪ θαη 

Λεσλίδαο Μαιηνύθαο, γηα ην Γάκν Αξθαδέσλ. 

 

Ζ ζπκκεηνρά ησλ δεκνηψλ θαη ζηνπο ηΫζζεξηο 

Γάκνπο άηαλ κεγΪιε. πλνιηθΪ εμεηΪζζεθαλ 

404 άηνκα. ην Γάκν ΛαγαλΪ εμεηΪζζεθαλ 61 

Ϊηνκα, ζην Γάκν Αιπθψλ 53, ζην Γάκν 

Αξθαδέσλ 220 θαη ζην Γάκν Εαθχλζνπ 70 Ϊηνκα. 

 

ηνπο ρψξνπο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ νη Μεηξάζεηο παξεπξΫζεζαλ νη Γάκαξρνη ησλ 

ηεζζΪξσλ Γάκσλ, θ.θ. Γηνλύζηνο Κνκηώηεο, Γάκαξρνο ΛαγαλΪ, Αληώλεο Γθνύζθνο, 

Γάκαξρνο Αιπθψλ, Γηνλύζηνο Αθηύπεο, Γάκαξρνο Εαθπλζέσλ θαη ηπιηαλόο 

Μπνδίθεο, Γάκαξρνο Αξθαδέσλ.  

 

Ο Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ θαη Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θ. Γηώξγνο 

Παηνύιεο ηφληζε: «Με ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηξήζεσλ ζην Ννκό Εαθύλζνπ ρηιηάδεο 

δεκόηεο ησλ Γήκσλ κειώλ ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο έρνπλ ειεγρζεί γηα 

νζηενπόξσζε ζε όιε ηε ρώξα. Πξόθεηηαη γηα έλα πξόγξακκα πξόιεςεο πνπ ζεκεηώλεη 

κεγάιε επηηπρία θαη ζα ζπλερίζεη λα πινπνηείηαη ζηνπο Γήκνπο κέιε ηνπ Γηθηύνπ, 

δηαζέηνληαο εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό αιιά θαη ην εηδηθό θνξεηό κεράλεκα ππεξήρσλ 

κέηξεζεο νζηηθήο ππθλόηεηαο θαη πάληνηε κε ηελ εζεινληηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

ζπλαδέιθσλ νξζνπαηδηθώλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη εθεί».   
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Μετριςεισ ςτο Δ. Πλωμαρίου 

Μετριςεισ ςτο Δ. Καλλονισ 

 

Ο Γάκαξρνο Αξθαδέσλ θ. ηπιηαλόο Μπνδίθεο εέπε: «Μεηά ηελ επίζθεςε ηνπ 

Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α ζηνλ Γήκν καο, 

ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο θαη Γήκαξρν 

Ακαξνπζίνπ θ. Γεώξγην Παηνύιε, θαζώο θαη ην πξνζσπηθό πνπ καο επηζθέθηεθε θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο ¨Βνήζεηα ζην πίηη¨ ηνπ Γήκνπ καο, 

εμέηαζαλ γηα νζηηθή κάδα πεξίπνπ 250 γπλαίθεο πνπ ζε άιιε πεξίπησζε δελ ζα είραλ 

ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα εμεηαζζνύλ. Ζ πξσηνβνπιία απηή ζηέθζεθε κε απόιπηε 

επηηπρία, ζαο επραξηζηνύκε θαη επειπηζηνύκε ζε πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίεο». 

 

 ...ζηε Λέζβν        

ηνπο Γάκνπο Πισκαξίνπ θαη Καιινλήο ηνπ 

Ννκνύ Λέζβνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ Μεηξήζεηο 

Οζηηθήο Μάδαο απφ ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν 

Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α., ηελ 

Παξαζθεπά 25 θαη ην Ϊββαην 26 Ηνπλένπ 2010 

αληέζηνηρα. 

Οη Μεηξάζεηο πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζην ΚΫληξν 

Τγεέαο Πισκαξένπ θαη ζην Παιαηφ Λνπηξφ 

Καιινλάο, κε ζθνπφ ηελ  πξφιεςε θαη ηελ 

Ϋγθαηξε δηΪγλσζε ηεο νζηενπφξσζεο. πλνιηθΪ 

εμεηΪζηεθαλ 130 άηνκα (65 ζην Γάκν Πισκαξένπ θαη 65 ζην Γάκν Καιινλάο) απφ 

εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο κε ππεξερνγξΪθεκα 

πηΫξλαο. 

 

Ο Γάκαξρνο Πισκαξένπ θ. Γεκήηξηνο Βαξβαγηάλλεο ηφληζε: «Δπραξηζηνύκε ην 

Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο γηα ηελ επίζθεςε θαη πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ νζηηθήο 

κάδαο ζηνλ αθξηηηθό καο Γήκν. Ζ πξνζθνξά απηή είλαη αλεθηίκεηε, εηδηθά ζηελ πεξηνρή 

καο πνπ ε πξόζβαζε ζε θάπνηεο ππεξεζίεο είλαη ζρεηηθά δύζθνιε. Διπίδνπκε ε 

πξσηνβνπιία απηή λα επαλαιεθζεί, θαζώο ε αληαπόθξηζε ήηαλ κεγάιε». 

 

Ο Γάκαξρνο Καιινλάο θ. Γεκήηξηνο 
Φαλαξαδέιεο δάισζε: «ζέισ λα επραξηζηήζσ 
ζεξκά ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΓΓΤ θ. Γ. Παηνύιε γηα 
ηελ επθαηξία πνπ καο έδσζε θαζώο θαη ην 
πξνζσπηθό ηνπ ΓΓΤ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο 
Μεηξήζεηο. Ο αξηζκόο ησλ γπλαηθώλ πνπ 
εμεηάζηεθαλ ήηαλ κεγάινο θαη νη δεκόηηζζεο 
κεηά ην πέξαο ησλ κεηξήζεσλ δήισζαλ 
πξαγκαηηθά ελζνπζηαζκέλεο. Δπειπηζηνύκε θαη 
ζε θαηλνύξηεο ζπλεξγαζίεο». 

 

ΠαξΪιιεια κεηξάζεηο πξαγκαηνπνηάζεθαλ θαη 

ζηνπο Γάκνπο Πνηακηά, Ακπειώλα, Δπξπκελώλ θαη Κάησ Οιύκπνπ Ννκνύ Λάξηζαο 

θαη ζην Γήκν Γντξάλεο Κηιθίο ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010. 
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Μετριςεισ ςτο Δ. Ποταμιάσ 

Μετριςεισ ςτο Δ. Δοϊράνθσ 

Μετριςεισ ςτο Δ. Αμπελϊνα 

…ζηε Γντξάλε 

Οη Μεηξάζεηο πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζηηο 29 & 30 

Ηνπιένπ ζην Γήκν Γντξάλεο Κηιθίο ζην ΚΫληξν 

Τγεέαο ΓξνζΪηνπ φπνπ κεηξάζεθαλ 74 Ϊηνκα.  

Ο Γάκαξρνο ΓντξΪλεο θ. Γεώξγηνο 

Καιπαθίδεο επραξέζηεζε ζεξκΪ ην 

Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο γηα ηελ Ϊξηζηε 

ζπλεξγαζέα ζηα πιαέζηα ηεο πινπνέεζεο ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο «ΜΫηξεζε νζηηθάο κΪδαο – 

νζηενπφξσζε», ην νπνέν βξάθε ηεξΪζηηα 

αληαπφθξηζε απφ ηνπο δεκφηεο ηνπ Γάκνπ 

ΓντξΪλεο θαη ζηΫθζεθε κε κεγΪιε επηηπρέα. 

 

 

…ζην Ννκό Λαξίζεο 

 

ηνλ Ννκό Λάξηζαο ην πξφγξακκα πινπνηάζεθε ζε 4 Γάκνπο. ην Γήκν Πνηακηάο 

ζηηο 2 - 4 Απγνχζηνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ κεηξάζεηο ζε 130  γπλαέθεο ζην ρψξν ηνπ 

Αγξνηηθνχ Ηαηξεένπ Γ.Γ. Βιαρνγηαλλένπ,  ζηηο 9 

& 10 Απγνχζηνπ  ζην Γήκν Ακπειώλα ζηελ 

αέζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ φπνπ 

κεηξάζεθαλ 102 Ϊηνκα, ζηηο 11 Απγνχζηνπ 

ζην Γήκν Δπξπκελώλ ζην πνιπταηξεέν ηνπ 

Γ.Γ. ηνκένπ φπνπ εμεηΪζηεθαλ 33 γπλαέθεο 

θαη ζην Γήκν Κάησ Οιύκπνπ ζην ΚΑΠΖ,  

φπνπ κεηξάζεθαλ 45 Ϊηνκα.  

πλνιηθΪ εμεηΪζηεθαλ 339 άηνκα απφ 

εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ ηνπ Γηαδεκνηηθνχ 

Γηθηχνπ Τγεέαο κε ππεξερνγξΪθεκα πηΫξλαο 

κε ζθνπφ ηελ Ϋγθαηξε δηΪγλσζε ηεο 

νζηενπφξσζεο. 

 

Ο Γάκαξρνο ΠνηακηΪο θ. Αζαλάζηνο Μήζηνο 

κεηαμχ Ϊιισλ ηφληζε: «σο γηαηξόο ζεσξώ πνιύ 

ζεκαληηθή ηε δξάζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Γήκν καο, επαηζζεηνπνηώληαο ηόζεο πνιιέο 

γπλαίθεο λα ειεγρζνύλ γηα ελδερόκελε απώιεηα 

νζηηθήο κάδαο  πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπλ ηελ 

νζηενπόξσζε. Δπραξηζηώ ζεξκά ην 

Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο γηα απηή ηε κνλαδηθή 

επθαηξία, ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηθηύνπ θαη Γήκαξρν 

Ακαξνπζίνπ θ. Γηώξγν Παηνύιε θαζώο θαη ην 

ζπλεξγάηε ηνπ Γηθηύνπ θ. Γηάθα Αζηέξην, ν νπνίνο πξαγκαηηθά ππεξέβαιε εαπηόλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηε κεγάιε πξνζέιεπζε ησλ γπλαηθώλ ηνπ Γήκνπ καο. 

Γξάζεηο ζαλ ηε ζεκεξηλή απνδεηθλύνπλ έκπξαθηα ηε ζπνπδαηόηεηα ύπαξμεο θαη ίδξπζεο 

ελόο θνξέα όπσο είλαη ην  Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο θαη αλακέλνπκε λέεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο». 
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Ο  πρόεδροσ του ΚΑΠΘ κ. Αναςτάςιοσ Παπαηιςθσ με τον 

κ. τζλιο Διάφα, τεχνικό προςωπικό του ΔΔΤ. 

Ο Γάκαξρνο Ακπειψλα θ. Αζαλάζηνο Υξπζνβέξγεο επηζθΫθηεθε ην ρψξν ηεο 

εμΫηαζεο, εμΫθξαζε ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ην κεγΪιν ελδηαθΫξνλ ησλ ζπλδεκνηψλ ηνπ 

θαη επραξέζηεζε ην πξνζσπηθφ ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο γηα ηελ Ϊξηζηε 

ζπλεξγαζέα πνπ εέραλ γηα Ϊιιε κηα θνξΪ, θαζψο Ϋρνπλ επαλαιεθζεέ ζην παξειζφλ 

αλΪινγεο δξΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεέα θαη εηδηθφηεξα ηελ πξφιεςε.    

 

Ο Γάκαξρνο Δπξπκελψλ θ. Γεκήηξηνο Σζηηζέο  απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ επραξέζηεζε  ηνλ 

θ. ΓηΪθα θαη  ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο γηα ηηο ελΫξγεηεο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεέα 

θαη εηδηθφηεξα ηελ πξφιεςε, φπσο επέζεο θαη ην ΚΫληξν πγεέαο Γφλλσλ θαη ηδηαηηΫξα ηνλ 

Δπηκειεηά Ηαηξφ θ. Κσλ/λν Μέδην.  

 

Ο Γάκαξρνο ΚΪησ Οιχκπνπ θ. Νηθόιανο Βαιζακόπνπινο δάισζε: «ηνπο 

επαξρηαθνύο δήκνπο θαη΄ επθεκηζκό κηιάκε γηα ίζεο επθαηξίεο ζηελ Τγεία, ζηελ 

Δθπαίδεπζε θιπ, αθνύ είλαη γλσζηό όηη ηέηνηεο επθαηξίεο δελ ππάξρνπλ ζηελ επαξρία. 

Έλα ηέηνην θελό όκσο θάιπςε αξθνύλησο ηθαλνπνηεηηθά ην Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο 

πνπ νξγάλσζε θαη ζην Γήκν καο κε επηηπρία ηε κέηξεζε Οζηηθήο Μάδαο γηα έγθαηξε 

δηάγλσζε ηεο νζηενπόξσζεο ζε δεθάδεο γπλαίθεο ηνπ Γήκνπ καο, πνπ ρσξίο θόπν, 

ρσξίο κεηαθίλεζε, ρσξίο δαπάλε θάιπςαλ κηα αλάγθε πγείαο. Σέηνηεο πξσηνβνπιίεο γηα 

ην θαιό ησλ πνιηηώλ  ηηκνύλ ην Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ ην 

ππεξεηνύλ». 

 

…ζηελ Καηεξίλε 

 

Ο Γήκνο Καηεξίλεο, ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ λα βξέζθεηαη δέπια ζηνπο πνιέηεο θαη ηηο 

αλΪγθεο ηνπο, ζηεξέδεη θαη εκπινπηέδεη ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθάο 

Πνιηηηθάο. 

Πξνηεξαηφηεηα  θαη επηζπκέα ηεο Γεκνηηθάο Αξράο  εέλαη λα βξέζθεηαη δέπια ζε θΪζε 

δεκφηε θαη λα αληαπνθξέλεηαη ζε θΪζε αλΪγθε πνπ πξνθχπηεη.                                                                                                   

 

ην πιαέζην απηφ θαη κε ζηφρν  ηελ πξφιεςε ηεο Οζηενπφξσζεο, ν Οξγαληζκόο 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν 

Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο ΟΣΑ, πινπνέεζε κε κεγΪιε επηηπρέα, πξφγξακκα 

δσξεΪλ ΜΫηξεζεο Οζηηθάο ΜΪδαο, ην ηξηάκεξν 1-3 Ννεκβξένπ 2010. 

 

ηελ επέζθεςά ηνπ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ν πξφεδξνο ηνπ ΚΑΠΖ 

Αλαζηάζηνο Παπαδήζεο, ζπλαληάζεθε κε 

εμεηαδφκελνπο, πνπ ηνπ εμΫθξαζαλ ηελ 

ηθαλνπνέεζά ηνπο γηα απηά ηελ πξσηνβνπιέα. 

Δπηζάκαλε ηελ αμέα ηεο επαηζζεηνπνέεζεο 

ησλ δεκνηψλ, γηα ηελ πξφιεςε ζεκαληηθψλ 

παζάζεσλ, πνπ φηαλ εθδεισζνχλ 

πξνθαινχλ  πξνβιάκαηα ζηελ 

επαγγεικαηηθά, αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά 

δσά.  

 

«Ζ δσξεάλ Μέηξεζε Οζηηθήο Μάδαο έρεη ζθνπό λα δώζεη ην κήλπκα ζηηο γπλαίθεο ηεο 

πόιεο όηη ε Οζηενπόξσζε είλαη κηα πάζεζε πνπ δελ δίλεη ζεκάδηα, δελ πξνεηδνπνηεί κε 

πόλν θαη άξα ζα πξέπεη όιεο λα εμεηάδνληαη πξνιεπηηθά κε ηηο νδεγίεο ηνπ ζεξάπνληνο 
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Μετριςεισ ςτο Δ. Αμαρουςίου με τον κ. Α. 

Παρτςινζβελο να κάνει τθν ιατρικι εκτίμθςθ 

των αποτελεςμάτων. 

γηαηξνύ ηνπο» ηφληζε ν θ. Παπαδάζεο, ελψ θιεέλνληαο αλΫθεξε: «H  Πξνιεπηηθή Ηαηξηθή 

θαη Αγσγή Τγείαο έρνπλ γίλεη  ν ζηξαηεγηθόο ζηόρνο ησλ Γεκνηηθώλ Ηαηξείσλ θαη όιεο 

καο νη δξάζεηο θαηεπζύλνληαη πιένλ ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

δεκνηώλ». 

 

Ζ δσξεΪλ ΜΫηξεζε Οζηηθάο ΜΪδαο πνπ μεθέλεζε ηε ΓεπηΫξα 1 Ννεκβξένπ 2010 θαη  

νινθιεξψζεθε ηελ ΣεηΪξηε 3 Ννεκβξένπ 2010, Ϋιαβε ρψξα ζηα γξαθεέα ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ζην ηζφγεην ηνπ Γεκαξρεένπ Καηεξέλεο. ην ηξηάκεξν απηφ εμεηΪζηεθαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 200 γπλαέθεο ειηθέαο απφ 50 Ϋσο 70 εηψλ 

 

 

…ζην Μαξνύζη 

 

Γηα δχν ζπλερεέο κάλεο, επηΫκβξην  θαη Οθηψβξην 

ηνπ 2010 πινπνηνχληαλ ην Πξφγξακκα ΜΫηξεζεο 

Οζηηθάο ΜΪδαο ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ, απφ ην 

Γεκνηηθό Πνιπταηξείν θαη ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν 

Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α., 

εμππεξεηψληαο εθαηνληΪδεο δεκφηεο θαη 

θαηνέθνπο. 

 

Οη κεηξάζεηο θαη ν Ϋιεγρνο Οζηηθάο ΜΪδαο 

πξαγκαηνπνηάζεθαλ: 

ην Πνιπταηξεέν ηνπ Γάκνπ Ακαξνπζένπ, θαζ΄ φιε 

ηε δηΪξθεηα ησλ δχν κελψλ (επηΫκβξηνο – 

Οθηψβξηνο), φπνπ εμεηΪζηεθαλ 267 Ϊηνκα. 

 

ηνπο Δμσξατζηηθνχο πιιφγνπο ηνπ Γάκνπ Ακαξνπζένπ.  

ηνλ Δμ. πι. «Αγίνπ Γεκεηξίνπ» ζην θηάκα ΒνξξΫ ζηα ΑλΪβξπηα ζηηο 8 επηεκβξένπ, 

φπνπ εμεηΪζηεθαλ 25 Ϊηνκα, ζηνλ Δμ. πι. Πνληίσλ «Νίθνο Καπεηαλίδεο» ζηηο 6 

Οθησβξένπ, φπνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ κεηξάζεηο ζε 25 Ϊηνκα, ζηνλ Δμ. πι. 

Ζπεηξσηώλ «Άγηνο Γεώξγηνο» ζηηο 6 Οθησβξένπ φπνπ κεηξάζεθαλ 27 Ϊηνκα, ζηνλ Δμ. 

πι. Ακαξνπζίνπ, φπνπ κεηξάζεθαλ 22 Ϊηνκα, ζηνλ Δμ. πι. Φαιηδίνπ «Εσνδόρνο 

Πεγή», φπνπ εμεηΪζηεθαλ 22 Ϊηνκα θαη ζηνλ Δμ. πι. σξνύ – Λάθθα Κόηνπ Άγηνο 

Διεπζέξηνο, φπνπ ζε 33 Ϊηνκα πξαγκαηνπνηάζεθαλ κεηξάζεηο. 

 

ηνπο Ηεξνχο Νανχο ηνπ Γάκνπ Ακαξνπζένπ 

ηνπο Η. Ν. Αγίνπ Διεπζεξίνπ θαη Αγίσλ Αλαξγύξσλ, ζηηο 10 & 22 επηεκβξένπ 2010 

αληέζηνηρα, φπνπ κεηξάζεθαλ ζπλνιηθΪ 52 ελνξέηηζζεο.  

πλνιηθΪ εμεηΪζηεθαλ 473 άηνκα, κε ππεξερνγξΪθεκα πηΫξλαο απφ ηελ θα Καέηε 

εβαζηά, ππεχζπλε πξνγξακκΪησλ πξφιεςεο ηνπ Πνιπταηξεένπ. 

 

Σελ εθηέκεζε ησλ απνηειεζκΪησλ, αλΫιαβε εζεινληηθΪ ν ρεηξνπξγφο νξζνπαηδηθφο θ. 

Αληώλεο Παξηζηλέβεινο, ππεχζπλνο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πξφιεςεο ηεο 

Οζηενπφξσζεο θαη Τπεχζπλνο ηνπ Πνιπταηξεένπ Ακαξνπζένπ.  

 

«Λόγσ ηνπ κεγάινπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θόζκνπ γηα ην πξόγξακκα, αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνύ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ δώζακε μαλά ηε δπλαηόηεηα ζηνπο θαηνίθνπο θαη 

ζηνπο ελνξίηεο ηνπ Ακαξνπζίνπ  πνπ δελ είραλ εμεηαζηεί, λα ειέγμνπλ θαη λα πξνιάβνπλ 
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Μετριςεισ ςτο Δ. Γαλατςίου 

Μετριςεισ ςτο Δ. Βφρωνα με τθ ςυμμετοχι του κ. Χρίςτου 

Γϊγου 

ηελ νζηενπόξσζε, ζην δηάζηεκα απηό ησλ δύν κελώλ» δάισζε ν Γάκαξρνο 

Ακαξνπζένπ θαη Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θ. Γηψξγνο Παηνχιεο. 

 

 

…ζην Γαιάηζη 

 

ηα πιαέζηα ηεο θνηλσληθάο πνιηηηθάο ηνπ Γάκνπ 

Γαιαηζένπ ν Γάκαξρνο θ. Κπξηάθνο Σζίξνο, ε 

Πξφεδξνο θ. Μαξία Κ. Αιηκπέξηε θαη ην Γ..  

Κ.Α.Π.Ζ. Γάκνπ Γαιαηζένπ ζε κηα αθφκε 

ζπλεξγαζέα κε ην Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο 

εμαζθΪιηζαλ γηα ηα κΫιε ησλ ηεζζΪξσλ Κ.Α.Π.Ζ 

ηνπ Γάκνπ καο ηελ “Μέηξεζε νζηηθήο κάδαο κε 

ππεξερνγξάθεκα πηέξλαο” ηελ 4-10-2010 ηελ 

5-10-2010 θαη ηελ 6-10-2010. Οη κεηξάζεηο 

πξαγκαηνπνηεζάθαλ ζηνπο ρψξνπο ησλ Κ.Α.Π.Ζ. θαη εμεηΪζηεθαλ ζπλνιηθΪ 300 Ϊηνκα. 

πγθεθξηκΫλα εμεηΪζηεθαλ 80 Ϊηνκα απφ ην 1ν Κ.Α.Π.Ζ. 80 Ϊηνκα απφ ην 2ν Κ.Α.Π.Ζ. 80 

Ϊηνκα απφ ην 3ν Κ.Α.Π.Ζ. 40 απφ ην 4ν Κ.Α.Π.Ζ. θαη 20 Ϊηνκα απφ ην Βνάζεηα ζην πέηη. 

 

 

…ζην Βύξσλα 

 

ΚαηΪ ην δηΪζηεκα 7 θαη 8 /10/10 ζην 1ν 

ΚΫληξν Τγεέαο Αζηηθνχ ηχπνπ ζηνλ Γήκν 

Βύξσλα πξαγκαηνπνηάζεθαλ κεηξάζεηο 

νζηηθάο κΪδαο ζε θαηνέθνπο ηνχ Βχξσλα 

ππφ ηελ επέβιεςε ηνπ Γεληθνχ γξακκαηΫα 

ηνπ Γηθηχνπ θαη ηαηξνχ λεπξνρεηξνπξγνχ 

θ. Υξίζηνπ Γώγνπ. 

 

Σν πξφγξακκα εέρε απφιπηε επηηπρέα θαη 

δηεηΫιεζε ππφ ηελ αηγέδα ηνπ ΓεκΪξρνπ 

Βχξσλνο θ. Νηθόιαν Υαξδαιηά. 

Πξνζάιζαλ 85 δεκφηηζζεο πνχ Ϋκεηλαλ 

πιάξσο ηθαλνπνηεκΫλεο. Σνχο δφζεθαλ νδεγέεο απφ ηνλ εζεινληά νξζνπεδηθφ θαη 

δεκνηηθφ ζχκβνπιν θ. Υαξάιακπν Μαξγαξίηε. 

 

 

…ζηελ Κεθηζηά 

 

Σελ ΓεπηΫξα 11 θαη ηελ Σξέηε 12 Οθησβξένπ 

2010, ε πξφεδξνο ηνπ Α‟ Κ.Α.Π.Ζ θα 

Αγγειηθή Σξηαληαθύιινπ – Πηηίδε, ζε 

ζπλεξγαζέα κε ην Γηαδεκνηηθό Γίθηπν 

Τγείαο θαη  Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

Ο.Σ.Α. θαη ηνλ γηαηξφ θ. Πέηξν 

Κπξηαδόπνπιν, νξγΪλσζαλ κΫηξεζε νζηηθάο 

ππθλφηεηαο γηα ηα κΫιε ηνπ Κ.Α.Π.Ζ ηνπ 

Γήκνπ Κεθηζηάο.  
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Σν πξφγξακκα εέρε επηηπρέα θαη ζπλνιηθΪ πξνζάιζαλ 70 Ϊηνκα. Σελ εθηέκεζε ησλ 

απνηειεζκΪησλ αλΫιαβε ν γηαηξφο θ. Κπξηαδφπνπινο ν νπνένο ηελ Παξαζθεπά 22 

Οθησβξένπ ζην Α‟ Κ.Α.Π.Ζ. πξαγκαηνπνέεζε νκηιέα κε ζΫκα ηελ νζηενπφξσζε. 

 

Ζ πξφεδξνο ηνπ Α‟ Κ.Α.Π.Ζ.  θ. Αγγειηθά Σξηαληαθχιινπ – Πηηέδε δάισζε κεηΪ ην ηΫινο 

ηνπ πξνγξΪκκαηνο: «Σν Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α. 

νξγαλώλεη πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ζηα κέιε – Γήκνπο, ζε όιε ηελ Διιάδα 

κε πνιύ κεγάιε επηηπρία. Ζ ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε βνεζάεη ζηελ εληόπηζε αηόκσλ κε 

νζηενπελία ή νζηενπόξσζε ώζηε εγθαίξσο λα θαηεπζπλζνύλ ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξό γηα 

ηελ θαηάιιειε αληηκεηώπηζε, γηα λα πξνιάβνπλ θαηάγκαηα θαη άιιεο επηπινθέο. Σν 

ελδηαθέξνλ ηνπ θόζκνπ είλαη κεγάιν, γη’ απηό θαη πξόθεηηαη λα επαλαιεθζεί ην 

πξόγξακκα ώζηε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα θαη ζε άιιν θόζκν λα ζπκκεηάζρεη».   

 

 

… ζηελ Αξγπξνύπνιε 

 

Σν Γξαθείν Τγείαο & Πξόλνηαο ηνπ Γήκνπ Αξγπξνύπνιεο ζε ζπλεξγαζέα κε ην 

Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. ζην πιαέζην ησλ 

πξνγξακκαηηζκΫλσλ δξΪζεσλ πξνιεπηηθάο ηαηξηθάο πνπ θαηΪ θαηξνχο ζρεδηΪδνπκε, 

δηνξγΪλσζαλ κε κεγΪιε επηηπρέα Ϋλα δηάκεξν πξφγξακκα κεηξάζεηο νζηηθάο κΪδαο κε 

ηελ κΫζνδν ηνπ ππεξερνγξαθάκαηνο πηΫξλαο. 

 

Ζ εμΫηαζε δηεμάρζε ζην Γπλαηθνινγηθφ Ηαηξεέν ζηνλ ηζφγεην ρψξν ηνπ Γεκαξρεένπ 

Αξγπξνχπνιεο, ηελ ΠΫκπηε 7 θαη ηελ Παξαζθεπά 8 Οθησβξένπ 2010. 

 

Ο αξηζκφο ησλ πξνζεξρφκελσλ γπλαηθψλ ειηθέαο Ϊλσ ησλ 40 εηψλ ππάξμε ηδηαέηεξα 

ηθαλνπνηεηηθφο. πλνιηθΪ αμηνπνέεζαλ ην παξαπΪλσ πξφγξακκα 103 γπλαέθεο ελψ 

παξΪιιεια δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε αξθεηΫο απφ απηΫο λα Ϋρνπλ πξνζσπηθά επαθά κε 

ηνλ Οξζνπεδηθφ θ. ΚαξαγηΪλλε ν νπνένο παξεπξΫζεθε εζεινληηθΪ γηα Ϋλα δέσξν θαη ηηο 

δχν εκΫξεο ησλ εμεηΪζεσλ πξνζθΫξνληαο κέα πξψηε εθηέκεζε ησλ απνηειεζκΪησλ. 

 

ΜεηΪ ην πΫξαο ησλ εμεηΪζεσλ, ν αξκφδηνο Αληηδάκαξρνο θ. Δπάγγεινο θξίλεο 

δάισζε ηελ ηθαλνπνέεζε ηνπ γηα ηελ ζπλεξγαζέα καο κε ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο 

θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. θαζψο Ϋρεη Ϋκπξαθηα, φπσο θΪλεθε πξφζθαηα, 

δηεπξπλζεέ ε δπλαηφηεηα πξνιεπηηθνχ ειΫγρνπ πνιιψλ παζάζεσλ κΫζα απφ θνηλΪ 

νξγαλσκΫλεο δξΪζεηο πγεέαο, φπσο ε κΫηξεζε νζηηθάο κΪδαο γηα ηηο γπλαέθεο ηεο πφιεο 

καο θαη ε εμΫηαζε κΫηξεζεο ηνπ Δηδηθνχ Πξνζηαηηθνχ Αληηγφλνπ PSA γηα ηνπο Ϊληξεο 

ζην πιαέζην δσξεΪλ ειΫγρνπ ηνπ θαξθέλνπ ηνπ πξνζηΪηε. 

 

Γηα Ϊιιε κηα θνξΪ ην κάλπκα ηεο πξφιεςεο 

Ϋγηλε ζαθΫο θαη πνιινέ πνιέηεο 

επαηζζεηνπνηεκΫλνη ζε ζΫκαηα πγεέαο ην 

κεηνπζέσζαλ ζε πξΪμε. 

 

 

…ζηελ Αγία Παξαζθεπή 

 

 Με ηελ κΫηξεζε νζηηθάο ππθλφηεηαο ηα 

Γεκνηηθά Ηαηξεία  ηνπ Γάκνπ Αγίαο 
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Παξαζθεπήο ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο ΟΣΑ (ΓΓΤ) γηφξηαζαλ ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Οζηενπόξσζεο (20ε 

Οθησβξίνπ). 

 

Ο πξφεδξνο ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξεέσλ, Μηράιεο Γαβξάο, Ϋδσζε ην ζηέγκα ησλ 

Σεηξαάκεξσλ Δθδειψζεσλ, ιΫγνληαο πσο «ε δωρεάν Μέηρηζη Οζηικής Πσκνόηηηας 

έρεη ζθνπό λα δώζεη ην κήλπκα ζηηο γπλαίθεο ηεο πόιεο όηη ε Οζηενπόξσζε είλαη κηα 

πάζεζε πνπ δελ δίλεη ζεκάδηα, δελ πξνεηδνπνηεί κε πόλν θαη άξα ζα πξέπεη όιεο λα 

εμεηάδνληαη πξνιεπηηθά κε ηηο νδεγίεο ηνπ ζεξάπνληνο γηαηξνύ ηνπο. Δπίζεο, ζα πξέπεη 

λα γίλεη θαηαλνεηό πσο ή νζηενπόξσζε δελ είλαη πξνλόκην κόλν ησλ γπλαηθώλ αιιά 

πιήηηεη θαη ηνπο άλδξεο».  

 

Σελ ΣεηΪξηε θαη ηελ ΠΫκπηε (15 & 16/10) ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ πξφεδξν ηνπ ΚΑΠΖ, θα  

Ησάλλα Κνπηζνπξά εμεηΪζηεθαλ κΫιε ηνπ ΚΑΠΖ ζηα δπν ΓεκνηηθΪ Ηαηξεέα (Σζαθνχ θαη 

Κνληνπεχθνπ), ελψ ηελ Παξαζθεπά(17/10) εμεηαζηάθαλ ζην Γεκνηηθφ Ηαηξεέν ησλ 

Πεπθαθέσλ γπλαέθεο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα πξνγξΪκκαηα Δλειέθσλ ηνπ ΟΑΓΑΠ ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηνλ πξφεδξν θ. Γηάλλε Μπισλάθε. 

 

Σν Ϊββαην(18/10) ζηελ Αγένπ ΗσΪλλνπ κπξνζηΪ ζην Hondo‟s, πνπ ζηάζεθε ην 

εξγαζηάξηφ καο πξνζάιζαλ θαη εμεηΪζηεθαλ ΓΧΡΔΑΝ γπλαέθεο θαη Ϊλδξεο πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ζηελ πφιε. 

 

πλνιηθΪ εμεηΪζηεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ 250 δεκφηεο, γπλαέθεο θαη Ϊλδξεο. 

 

ηελ επέζθεςά ηνπ, ν Γάκαξρνο ηεο πφιεο Βαζίιεο Γηαλλαθόπνπινο, ζπλαληάζεθε κε 

εμεηαδφκελνπο, πνπ ηνπ εμΫθξαζαλ ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπο γηα απηά ηελ πξσηνβνπιέα θαη 

Ϋδσζε ηα ζπγραξεηάξηΪ ηνπ ζηνπο ζπληειεζηΫο απηάο ηεο δξαζηεξηφηεηΪο. Δπηζάκαλε 

δε ηελ αμέα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηώλ γηα ηελ πξόιεςε ζεκαληηθψλ 

παζάζεσλ πνπ φηαλ εθδεισζνχλ πξνθαινχλ ζεκαληηθΪ πξνβιάκαηα ζηελ 

επαγγεικαηηθά, αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά δσά.  

 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρέα ηνπ ηεηξαάκεξνπ αλάθεη ζηηο ΔπηζθΫπηξηεο Τγεέαο ησλ 

Γεκνηηθψλ Ηαηξεέσλ Γήκεηξα Σαλάγξα θαη Μαξίλα Υξύζνπ. 

 

 

…ζην Παιαηό Φάιεξν 

 

Με κεγΪιε επηηπρέα πξαγκαηνπνηάζεθε ζηηο 18 θαη 19 Οθησβξένπ 2010, κΫηξεζε 

νζηηθάο ππθλφηεηαο ζηα ΓεκνηηθΪ ηαηξεέα ηνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ. ΠΪλσ απφ 100 

δεκφηηζζεο Ϋιαβαλ κΫξνο ζηε κΫηξεζε θαη εμεηΪζηεθαλ απφ ηνλ εζεινληά νξζνπεδηθφ 

ησλ ηαηξεέσλ θ. Παηνύιηα. 

 

Σν ζπληνληζκφ θαη ηελ νξγΪλσζε αλΫιαβε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ηαηξεέσλ, 

κΫζα ζηα πιαέζηα ηεο πξνιεπηηθάο αγσγάο ηνπ Γάκνπ. ΠαξεπξΫζεζαλ ε πξντζηακΫλε 

ηνπ ηκάκαηνο θ. Παπαδνπνύινπ θαζψο θαη ν Αληηδάκαξρνο Παηδεέαο θαη Κνηλσληθάο 

Αξσγάο θαη Αζιεηηζκνχ θ. Παληαδήο  Αιέμαλδξνο, νη νπνένη εκςχρσλαλ ηνπο αζζελεέο 

κε νζηενπφξσζε. 
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…ζην Υαιάλδξη 

 

Ο Γήκνο Υαιαλδξίνπ ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. πξαγκαηνπνέεζαλ κΫηξεζε νζηηθάο κΪδαο γηα ηνπο δεκφηεο θαη 

θαηνέθνπο ηνπ Γάκνπ. Οη κεηξάζεηο πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζηηο 20 θαη 21 Οθησβξένπ 2010 

θαη Ϋιαβαλ ρψξα ζην πκβνπιεπηηθφ ΚΫληξν Πξνιεπηηθάο Ηαηξηθάο ηνπ Γάκνπ 

Υαιαλδξένπ. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ άηαλ κεγΪιε θαη εμεηΪζηεθαλ ζπλνιηθΪ 120 

Ϊηνκα. Σν παξφλ Ϋδσζε θαη ε γηαηξφο ηνπ ΚΫληξνπ θ. Κακαξηώηνπ ε νπνέα Ϋθαλε ηελ 

εθηέκεζε ησλ απνηειεζκΪησλ θαη Ϋδσζε νδεγέεο ζηνπο εμεηαδνκΫλνπο. Παξφλ άηαλ 

επέζεο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. θαη Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιεπηηθνχ ΚΫληξνπ Πξνιεπηηθάο Ηαηξηθάο  

θ. Ησάλλεο Λαδόπνπινο ν νπνένο εέρε ηελ επέβιεςε ηνπ πξνγξΪκκαηνο. 

 

 

…ζηα Ρηδώκαηα Μαθεδνλίδνο 

 

Οινθιεξψζεθε κε κεγΪιε επηηπρέα ην πξφγξακκα ΜΫηξεζεο Οζηηθάο ΜΪδαο θαη 

Κηλδχλνπ ΚαηΪγκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε δσξεΪλ ζην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα 

Ρηδσκάησλ ηνπ Γήκνπ Μαθεδνλίδνο, ηελ ΣεηΪξηε 24 Ννεκβξένπ 2010, ζε ζπλεξγαζέα 

κε ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν πγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. 

 

Οη θΪηνηθνη ηνπ Γάκνπ Ϋδεημαλ κεγΪιν ελδηαθΫξνλ γηα ην πξφγξακκα κΫηξεζεο νζηηθάο 

κΪδαο θαη ε αληαπφθξηζά ηνπο λα ζπκκεηΪζρνπλ άηαλ Ϊκεζε. Οη κεηξάζεηο Ϋγηλαλ ζην 

Κ.Α.Π.Ζ. ΡηδσκΪησλ ηνπ Γάκνπ Μαθεδνλέδνο απφ εμεηδηθεπκΫλν  πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Γ.Τ. 

Δπέζεο ην παξφλ Ϋδσζαλ θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ πξνγξΪκκαηνο «Βνάζεηα ζην ζπέηη» 

ζπκβΪιινληαο ζηελ νκαιά δηεμαγσγά ησλ εμεηΪζεσλ. 

 

Ο Ϋιεγρνο πξαγκαηνπνηάζεθε κε ππεξερνγξΪθεκα πηΫξλαο θαη εμεηΪζηεθαλ πΪλσ απφ 

70 γπλαέθεο 45-70 ρξνλψλ. Ζ εθηέκεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ εμεηΪζεσλ πνπ Ϋγηλαλ, 

ζα αλαηΫζεθε ζε εμεηδηθεπκΫλν ηαηξφ, νξζνπεδηθφ, ν νπνένο καδέ κε ηε δηΪγλσζε 

παξΫπεκςε , ηνπο αζζελεέο, λα επηζθεθηνχλ ην ζεξΪπνληα ηαηξφ ηνπο. 

 

 

…ζηε ηαπξνύπνιε Ξάλζεο 

 

 Σελ Παξαζθεπά 10 Γεθεκβξένπ  2010 

πξαγκαηνπνηάζεθαλ νη εμεηΪζεηο κΫηξεζεο  

νζηηθάο κΪδαο, κε θξνληέδα ηνπ Γάκνπ 

ηαπξνύπνιεο Ξάλζεο θαη ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ  Γηθηχνπ Τγεέαο. 

 

Οη εμεηΪζεηο δηεμάρζεζαλ ζε αέζνπζα ηνπ  

ΚΫληξνπ Τγεέαο ηαπξνχπνιεο θαη 

εμεηΪζηεθαλ 70 Ϊηνκα. 

 

Σα απνηειΫζκαηα  εθηηκάζεθαλ ζηε ζπλΫρεηα 

απφ  ηνπο γηαηξνχο γεληθάο Ηαηξηθάο ηνπ ΚΫληξνπ Τγεέαο ηαπξνχπνιεο, Αλαζηαζία 

Μπαξκπαξίδνπ θαη Παπαδόπνπιν Θεόδσξν νη νπνένη ζπλΫζηεζαλ πεξαηηΫξσ 

εμεηΪζεηο φπνπ ρξεηαδφηαλ. 
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ην ρψξν παξαβξΫζεθε ν αληηδάκαξρνο Κπξηάθνο Παπαδόπνπινο ραηξεηέδνληαο ηελ 

φιε δηνξγΪλσζε. 

 

«Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α. θαη 

Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ κ. Γεώργιος Παηούλης δήισζε: «Δθθξάδσ ηελ ακέξηζηε 

ππνζηήξημή κνπ ζην πξόγξακκα ηεο Οζηενπόξσζεο, ην νπνίν κέζα ζην έηνο ηνπ 2010 

πινπνηήζεθε ζε 26 Δήμοσς ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο. Έγηλαλ κεηξήζεηο ζε 

πεξηζζόηεξνπο από 2.000 δημόηες ηων Δήμων μελών καο. Πξόθεηηαη γηα έλα 

πξόγξακκα πξόιεςεο πνπ ζεκεηώλεη κεγάιε επηηπρία δηαζέηνληαο εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό αιιά θαη ην εηδηθό θνξεηό κεράλεκα ππεξήρσλ κέηξεζεο νζηηθήο 

ππθλόηεηαο θαη πάληνηε κε ηελ εζεινληηθή ζπλεηζθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ νξζνπαηδηθώλ 

πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη  ζηνπο Γήκνπο. Σν πξόγξακκα εμαπιώλεηαη ζε όιν θαη 

πεξηζζόηεξνπο Γήκνπο ζε όιε ηελ Διιάδα εμππεξεηώληαο ηνπο θαηνίθνπο θαη δίλνληάο 

ηνπο ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρνπλ θαη λα πξνιακβάλνπλ ηελ νζηενπόξσζε εληειώο 

δωρεάν. πλερίδνπκε ινηπόλ κε ηελ ίδηα ζέξκε θαη ην 2011 θαιύπηνληαο όζν ην δπλαηόλ 

κεγαιύηεξν αξηζκό Γήκσλ κειώλ καο πνπ εθδειώλνπλ ην ζρεηηθό ελδηαθέξνλ». 

 

 

 

Πξόγξακκα Πξόιεςεο ησλ Αλαπηπμηαθώλ Γηαηαξαρώλ 

ζε βξέθε θαη λήπηα ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ 

 

 

Σν Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α. ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Α΄ 

Παλεπηζηεκηαθή Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

πξαγκαηνπνέεζε ην Πξόγξακκα Πξόιεςεο 

ησλ Αλαπηπμηαθώλ Γηαηαξαρώλ ζην Γήκν 

Ακαξνπζίνπ, κε ηελ εμΫηαζε εθαηνληΪδσλ 

βξεθψλ θαη λεπέσλ.  

Σν πξφγξακκα εέρε σο ζηφρν ηνλ Ϋγθαηξν 
αλαπηπμηαθφ Ϋιεγρν ησλ βξεθψλ θαη λεπέσλ ζην 
Γάκν Ακαξνπζένπ ψζηε λα απνθαιπθζνχλ 
πξνβιάκαηα ηεο ςπρνθηλεηηθάο αλΪπηπμεο θαη 
λα πξνιεθζνχλ ηπρφλ καζεζηαθΫο δηαηαξαρΫο 
ζηελ πξνζρνιηθά ειηθέα. 

Με ηελ επθαηξέα Ϋλαξμεο ηνπ  ζεκαληηθνχ απηνχ 
πξνγξΪκκαηνο, δηεμάρζε κέα ελδηαθΫξνπζα ελεκεξσηηθά εθδάισζε, ζηηο 22 
Φεβξνπαξένπ, ζην Γεκαξρεέν Ακαξνπζένπ. ΟκηιεηΫο άηαλ ν θ. Ησάλλεο Σζίθνπιαο, 
Καζεγεηάο Παηδηαηξηθάο-Παηδηαηξηθάο Αλαπηπμηνινγέαο Α.Π.Θ., ε  θα Διέλε 
Γνπιηαλάθε, ηαηξφο-master instructor DDST II, ε θα Βαξβάξα Αξγπξνπνύινπ, 
θνηλσληθά ιεηηνπξγφο-master instructor DDST II θαη ε θα Οπξαλία Πεδηαδηηάθε, 
λνζειεχηξηα-master instructor DDST II. 
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ην πιαέζην ηνπ ραηξεηηζκνχ  ηνπ  ν Γάκαξρνο 
Ακαξνπζένπ θαη Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ 
Γηθηχνπ Τγεέαο ΟΣΑ θ. Γηώξγνο Παηνύιεο 
ηφληζε ηελ κεγΪιε ζεκαζέα ηνπ  πξνγξΪκκαηνο 
πνπ Ϋρεη ζθνπφ  ηελ  ελεκΫξσζε ησλ γνλΫσλ 
γηα ηε ζεκαζέα ηεο ζσζηάο ςπρνθηλεηηθάο 
αλΪπηπμεο ησλ βξεθψλ θαη ησλ λεπέσλ θαη  ηε 
ρξεζηκφηεηα  ηεο Ϋγθαηξεο παξΫκβαζεο. 
«Όξακα καο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο 
ζύγρξνλνπ Γήκνπ, πνπ ζα βξίζθεηαη δηαξθώο 
θνληά ζηνλ πνιίηε, θνληά ζηελ νηθνγέλεηα θαη 
ζα ζηεξίδεη απηνύο πνπ έρνπλ αλάγθε», 
επηζάκαλε ν θ. Παηνχιεο θαη θΪιεζε ηνπο 

γνλεέο λ‟ αληαπνθξηζνχλ θαη  λα ζπκκεηΪζρνπλ ζην πξφγξακκα ηνλέδνληαο φηη ''σο 
Γήκαξρνο, αιιά θαη σο γηαηξόο, πηζηεύσ όηη ε εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
πξνγξάκκαηνο είλαη κηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία, πνπ σθειεί πξώηα θαη πάλσ από όια 
ηα παηδηά καο’’. 

ηε ζπλΫρεηα ν επηζηεκνληθφο επηθεθαιάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο, θ. Ησάλλεο Σζίθνπιαο, 
Οκφηηκνο Καζεγεηάο Παηδηαηξηθάο Αλαπηπμηνινγέαο Α.Π.Θ., εμάγεζε φηη ζηνλ φξν 
αλαπηπμηαθΫο δηαηαξαρΫο ππφθεηληαη πνιιΪ ζχλδξνκα. «Δθηόο από ην ζύλδξνκν 
δηάζπαζεο πξνζνρήο, πνπ είλαη ε πην ζπρλή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ζηα  παηδηά, ζηηο 
αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πεξηιακβάλνληαη νη 
δηαηαξαρέο ζηε βάδηζε θαη ζηε ζύιιεςε, νη 
ππνηνλίεο θαη νη ππεξηνλίεο, νη ζπκπεξηθνξηθέο 
δηαηαξαρέο, ην απηηζηηθό θάζκα, ηα πξνβιήκαηα 
θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, νη αηζζεηεξηαθέο 
δηαηαξαρέο, νη δηαηαξαρέο νκηιίαο, ε 
ςπρνθηλεηηθή αξγνπνξία,  ηα αδξά 
πξναθαδεκατθά ζεκάδηα ησλ καζεζηαθώλ 
δπζθνιηώλ, θαη πνιιά άιια. Ζ αλίρλεπζε θαη ε 
έγθαηξε δηάγλσζε πηζαλώλ αλαπηπμηαθώλ 
πξνβιεκάησλ, είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηαηί 
εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα ηεο πξώηκεο 
ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο κε ηε κνξθή ινγνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο, θπζηνζεξαπείαο 
ή θάπνηαο άιιεο παξέκβαζεο», θαηΫιεμε ν θαζεγεηάο. 

Απφ ηελ πιεπξΪ ηεο ε γηαηξφο Διέλε Γνπιηαλάθε, επεζάκαλε φηη φηαλ ε δηΪγλσζε γέλεη 
πξηλ ην παηδέ πΪεη ζην ζρνιεέν, ηφηε νη δπλαηφηεηεο παξΫκβαζεο θαη απνθαηΪζηαζεο 

ηνπ πξνβιάκαηνο εέλαη πνιχ κεγΪιεο, δηφηη ζε απηά ηελ 
ειηθέα ν παηδηθφο εγθΫθαινο επηδΫρεηαη αιιαγΫο ζε θΪπνηεο 
«ιΪζνο» θαηαγξαθΫο πνπ πηζαλψο Ϋρνπλ γέλεη. 

ηε ζπλΫρεηα Ϋγηλε ε παξνπζέαζε ηνπ αληρλεπηηθνχ ηεζη 
Denver Developmental Screening Test II (DDST II), πνπ 
απνηειεέηαη απφ εξσηάζεηο ζηε κεηΫξα θαη ζην παηδέ, 
αλΪινγα κε ηελ ειηθέα ηνπ. 

Σν ηεζη γέλεηαη απφ εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ, δηαξθεέ 15 
ιεπηΪ θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηΪ ειηθέαο 2 κελψλ Ϋσο 5 
εηψλ, πνπ κηινχλ ειιεληθΪ. 

ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ ηεζη, ν εμεηαζηάο, ζε ζπκβνπιεπηηθφ πιαέζην θαη ηεξψληαο ην 
ηαηξηθφ απφξξεην, θαζνδεγεέ ην γνλΫα λα απνηαζεέ ζηνλ παηδέαηξφ ηνπ, ν νπνένο κε ηε 
ζεηξΪ ηνπ ζα ηνλ παξαπΫκςεη πξνο ηνλ πεξαηηΫξσ Ϋιεγρν ά πξνο θΪπνηα ζεξαπεπηηθά 
παξΫκβαζε, αλ ρξεηΪδεηαη. 
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Σν ηεζη DENVER II πξνβιΫπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ςπρνθηλεηηθάο αλΪπηπμεο ησλ 
βξεθψλ θαη ησλ λεπέσλ ψζηε λα δηαγλσζηνχλ θαη λα πξνβιεθζνχλ αλαπηπμηαθΫο 
δηαηαξαρΫο, φπσο ε δηΪζπαζε πξνζνράο, νη δηαηαξαρΫο ζην βΪδηζκα, ζηε ζχιιεςε, 
ππνηνλέεο ά ππεξηνλέεο, πξνβιάκαηα ζηε ζπκπεξηθνξΪ, δηαηαξαρΫο ζηηο αηζζάζεηο ά 
ζηελ νκηιέα θαη πνιιΪ Ϊιια.  Δθφζνλ ηα αλαπηπμηαθΪ πξνβιάκαηα δηαγλσζηνχλ ζε 
απηΫο ηηο ειηθέεο, εέλαη δπλαηά ε αληηκεηψπηζά ηνπο κΫζα απφ εηδηθΫο κεζφδνπο 
ζεξαπεέαο, φπσο εέλαη ε ινγνζεξαπεέα.   

 

 

Σν πξφγξακκα δηάξθεζε 2 κάλεο θαη ζην δηΪζηεκα απηφ, πεξηζζφηεξα απφ 400 παηδηΪ,   
ειηθέαο 2 κελψλ Ϋσο 5,5 ρξνλψλ ππνβιάζεθαλ ζην αλαγλσξηζκΫλν παγθνζκέσο ηεζη 
DENVER II Developmental Screening Test. Ζ εμΫηαζε γηλφηαλ ζην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν 
Τγεέαο απφ εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ ηεο Α΄ Παλεπηζηεκηαθάο Παηδηαηξηθάο Κιηληθάο ηνπ 
ΑΠΘ.  

 

Απηφ πνπ πξΫπεη λα επηζεκαλζεέ εέλαη πσο αλΪκεζα ζηα 
παηδηΪ πνπ εμεηΪζηεθαλ, άηαλ παηδηΪ πνπ θηινμελνχληαη 
ζηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γάκνπ 
Ακαξνπζένπ. Όπσο ηνλέδεη ν επηζηεκνληθφο  ππεχζπλνο 
ηνπ πξνγξΪκκαηνο, Καζεγεηάο θ. Η. Σζέθνπιαο, ζηα λάπηα 
ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ παξαηεξάζεθε ηδηαέηεξα 
πςειά επέδνζε, θπξέσο ζηνλ γξαθνθηλεηηθφ ηνκΫα θαη 
ζηηο γλσζηηθΫο ηθαλφηεηεο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη 
ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γάκνπ παξΫρεηαη 
νινθιεξσκΫλε εθπαέδεπζε. Σα παηδηΪ ζηα νπνέα 
εληνπέζηεθαλ αλαπηπμηαθΫο δηαηαξαρΫο, παξαπΫκθζεθαλ 
ζηνπο ζεξΪπνληεο παηδηΪηξνπο ηνπο, ελψ παξΪιιεια 
ελεκεξψζεθαλ νη γνλεέο ηνπο γηα ηηο πεξαηηΫξσ ελΫξγεηεο 
πνπ πξΫπεη λα αθνινπζάζνπλ.  

Με αθνξκά ηελ νινθιάξσζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο, ν Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ θαη 

Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο,  θ. Γηώξγνο Παηνύιεο, δάισζε: «Δίκαη 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνο γηαηί ην πξόγξακκα ηεο πξόιεςεο ησλ αλαπηπμηαθώλ 

δηαηαξαρώλ ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ ζηέθζεθε κε απόιπηε επηηπρία. Σαπηόρξνλα θαηέδεημε 

ηε ζνβαξή θαη ππεύζπλε δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζηνπο βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο ηνπ 

Γήκνπ καο, όπνπ νη γνλείο καο εκπηζηεύνληαη ηα παηδηά ηνπο.  Σν ζπγθεθξηκέλν 

πξόγξακκα εληάζζεηαη ζε κηα ζεηξά από ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλεη ν 

Γήκνο Ακαξνπζίνπ κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πξόιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο 

πγείαο. Ζ ελεκέξσζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε δηαθόξσλ παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη 

λα μεθηλά από ηηο κηθξέο ειηθίεο. Γη’ απηό ηα παηδηά θαη νη λένη, βξίζθνληαη ζε άκεζε 

πξνηεξαηόηεηα ζην ζρεδηαζκό καο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο Γήκνπ κε αλζξώπηλν 

πξόζσπν πνπ παξέρεη θξνληίδα θαη ππνζηήξημε ζε όινπο ηνπο πνιίηεο». 

 

. 

 

 

 

 

 

Σν πξφγξακκα πξφθεηηαη λα επεθηαζεέ ζηνπο Γάκνπο κΫιε ηνπ Γηθηχνπ, νη νπνένη ζα 

εθδειψζνπλ ην ελδηαθΫξνλ. Ζ πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζα γέλεη κε ηελ 

εθπαέδεπζε επηζηεκφλσλ ησλ Γάκσλ κειψλ θαη θαηφπηλ κε ηελ εμΫηαζά ηνπο πΪλσ 

ζηε δηδαθηΫα χιε, πξνθεηκΫλνπ λα γέλνπλ master instructor ηνπ Denver II 

Developmental Screening Test. Μaster instructors κπνξνχλ λα γέλνπλ νη εμάο 

εηδηθφηεηεο: γηαηξνέ, παηδέαηξνη, ςπρνιφγνη, λνζειεχηξηεο, εξγνζεξαπεπηΫο, 

ινγνζεξαπεπηΫο, θπζηνζεξαπεπηΫο, θνηλσληθνέ ιεηηνπξγνέ, λεπηαγσγνέ, 

βξεθνλεπηνθφκνη θαη θξνληηζηΫο πξνζρνιηθάο αγσγάο θαη αγσγάο ΑΜΔΑ 
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Ο Αντιδιμαρχοσ Αργυροφπολθσ, κ. Ευάγγελοσ 

κρίνθσ και ο Διευκυντισ του ΔΔΤ κ. ωτιρθσ 

Παπαςπυρόπουλοσ ςτο Δθμοτικό Κολυμβθτιριο 

τθσ Αργυροφπολθσ, όπου πραγματοποιικθκε το 

πρόγραμμα. 

 

Ο κ. Ι. Καϊτεηίδθσ,  Διμαρχοσ Πανοράματοσ & 

Τπεφκυνοσ του Γραφείου Β. Ελλάδοσ του ΔΔΤ, θ κ. 

Ελζνθ Δουλιανάκθ, Δθμ. φμβουλοσ, Εκπρόςωποσ του 

Γραφείου Β. Ελλάδοσ του ΔΔΤ και θ Πρόεδροσ του 

ωματείου «Ανοιχτι Αγκαλιά» κ. Γ. Βλάχου, μαηί με 

εκελοντζσ εκπαιδευτζσ-διαςϊςτεσ τθσ ΕΕΕΠΦ & APLS 

Hellas 

Δθδειώζεηο Αλνηρηήο Δθπαίδεπζεο Πνιηηώλ ζηελ Καξδηνπλεπκνληθή 

Αλαδσνγόλεζε 

Με ηδηαέηεξα κεγΪιε ζπκκεηνρά δηεμάρζεθαλ νη εθδειψζεηο Αλνηρηάο Δθπαέδεπζεο ζηελ 
Καξδηνπλεπκνληθά Αλαδσνγφλεζε πνπ πξαγκαηνπνέεζε ην Γηαδεκνηηθό Γίθηπν 
Τγείαο ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο εμεηδηθεπκΫλνπο επηζηάκνλεο-δηαζψζηεο ηεο Διιεληθάο 
Δηαηξεέαο Δπεέγνπζαο Πξνλνζνθνκεηαθάο Φξνληέδαο (ΔΔΔΠΦ) θαη ηελ APLS-Hellas, 
ζηνπο Γάκνπο Αξγπξνύπνιεο, Παλνξάκαηνο Θεζζαινλίθεο & Ακαξνπζίνπ.  

Ζ εθπαέδεπζε ησλ πνιηηψλ αθνξνχζε ηε βαζηθά ππνζηάξημε ηεο δσάο ζε ελάιηθεο θαη 
παηδηΪ θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πληγκνλάο ζε βξΫθε θαη παηδηΪ. Ζ εμΪζθεζε ησλ 
εθπαηδεπνκΫλσλ πξαγκαηνπνηάζεθε ζε πξαγκαηηθΫο ζπλζάθεο ζην Ϋδαθνο, ζε ζπλζάθεο 
εμνκνέσζεο πξαγκαηηθνχ πεξηζηαηηθνχ κε ηε ρξάζε πξνπιαζκΪησλ (θνχθιεο) θπζηθψλ  
δηαζηΪζεσλ, ελψ ε εθπαέδεπζε Ϋγηλε ζε αηνκηθφ επέπεδν γηα θΪζε ελδηαθεξφκελν 
δεκφηε μερσξηζηΪ. Πεξέπνπ 40-50 ΔζεινληΫο εμεηδηθεπκΫλνη επηζηάκνλεο-δηαζψζηεο ηεο 
Διιεληθάο Δηαηξεέαο Δπεέγνπζαο Πξνλνζνθνκεηαθάο Φξνληέδαο (ΔΔΔΠΦ) θαη ηελ APLS-
Hellas ζπκκεηεέραλ ζε θΪζε εθδάισζε, ελψ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ εθδειψζεσλ, ην 
σκαηεέν «ΑΝΟΗΥΣΖ ΑΓΚΑΛΗΑ» - Φέινη Κνηλσληθάο Παηδηαηξηθάο πξνζΫθεξε ζηνπο 
κηθξνχο καο θέινπο ςπραγσγηθφ πξφγξακκα κε θιφνπλ, μπινπφδαξνπο, κπαιφληα θαη 
δψξα. 

ην Γήκν Αξγπξνύπνιεο: ην Ϊββαην 29 
Μαΐνπ, πξαγκαηνπνηάζεθε κε κεγΪιε ζπκκεηνρά 
ην πξφγξακκα εθπαέδεπζεο πνιηηψλ ζηελ 
ΚΑΡΠΑ, απφ ηηο 9:00-17:00,  ζην Γεκνηηθφ 
Κνιπκβεηάξην Αξγπξνχπνιεο ζε ζπλεξγαζέα 
ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαέαο & Αζιεηηζκνχ κε ην 
Γξαθεέν Τγεέαο ηνπ Γάκνπ. 400 πεξέπνπ Ϊηνκα 
ζπγθεληξψζεθαλ ζην Κνιπκβεηάξην, εθ ησλ 
νπνέσλ νη 300 άηαλ αζινχκελνη – πξνπνλεηΫο – 
παξΪγνληεο αζιεηηθψλ θνξΫσλ ηεο πφιεο καο 
θαη 100 απινέ πνιέηεο. Οη εθπαηδεπφκελνη ζην 

ηΫινο ηνπ πξνγξΪκκαηνο Ϋιαβαλ βεβαέσζε 
παξαθνινχζεζεο. ην ρψξν ηεο εθπαέδεπζεο 
παξεπξΫζεζαλ ν Αληηδάκαξρνο Οηθνλνκηθψλ & 
Γηνέθεζεο – Τπεχζπλνο Γξαθεένπ Τγεέαο θ. 
θξίλεο Δπάγγεινο, ν Πξφεδξνο ηνπ ΟΝΑΓΑ θ. 

Κξεηηθόο Βαζίιεο θαη ν Γηεπζπληάο ηνπ 
Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θ. 
Παπαζππξόπνπινο σηήξεο. Σελ 
εθδάισζε ηέκεζαλ κε ηελ παξνπζέα ηνπο ν 
Γάκαξρνο Αξγπξνχπνιεο θ. Δπζηαζηάδεο 
Γεκήηξεο, ν ΑληηλνκΪξρεο Αζελψλ θ. 
Παζβαληίδεο Υάξεο, νη Αληηδάκαξρνη Πφιεο 
θ. Μηκεγηάλλεο Υξήζηνο, ΠεξηβΪιινληνο θ. 
Καιύβαο Αζαλάζηνο, Παηδεέαο θ. 
Αιεμόπνπινο Αληώλεο, ν Πξφεδξνο ηνπ 
ΠΟΓΑ θ. Σνγξίδεο Λάδαξνο θαη ν 

Αληηπξφεδξνο ΟΝΑΓΑ θ. ππξόπνπινο 
Νίθνο. 

ην Γήκν Παλνξάκαηνο Θεο/λίθεο: ην 
Ϊββαην 19 Ηνπλένπ, πξαγκαηνπνηάζεθε κε 
κεγΪιε επηηπρέα,  απφ ηηο 9:00-17:00, ε αλνηρηά εθπαέδεπζε πνιηηψλ ζηηο πξψηεο 
βνάζεηεο, ζην Δκπνξηθφ ΚΫληξν ζην Παλφξακα. Δθπαηδεχηεθαλ πεξέπνπ 400 πνιέηεο 
ελψ παξΪιιεια, πνιιΪ παηδηΪ ηνπ λεπηαγσγεένπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζπκκεηεέραλ ζην 
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Από αριςτερά ο Πρόεδροσ τθσ APLS Hells κ. Αρςζνιοσ 

Γεωργιάδθσ, ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου και Πρόεδροσ 

του ΔΔΤ κ. Γιϊργοσ  Πατοφλθσ, θ Πρόεδροσ τθσ ΜΚΟ 

«Ανοιχτι Αγκαλιά» κα Γιολάντα Βλάχου και ο 

Διευκυντισ του ΔΔΤ κ. ωτιρθσ Παπαςπυρόπουλοσ 

μαηί με τουσ εκελοντζσ εκπαιδευτζσ από τθσ ΕΕΕΠΦ 

και τθν APLS Hellas. 

δηαγσληζκφ δσγξαθηθάο κε ζΫκα: «Τπνζηεξίδσ ηε Εσή - ABCD- Ο αιγόξηζκνο ηεο 
Τγείαο».  Ο Γάκαξρνο ΠαλνξΪκαηνο θαη ππεχζπλνο ηνπ Γξαθεένπ Β.ΔιιΪδνο ηνπ 
Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο, Ηγλάηηνο Κατηεδίδεο, ηφληζε: «ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο έρνπλ 
ζηόρν ηε δεκηνπξγία εξεζηζκάησλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ θαη ησλ παηδηώλ 
ηνπο, γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζε ζέκαηα δηάζσζεο ηεο δσήο θαη ηαπηόρξνλα ηελ 
ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε πξώησλ βνεζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί κηα 
αλζξώπηλε δσή».   

 
ην Γήκν Ακαξνπζίνπ: ην Ϊββαην 26 Ηνπλένπ, πξαγκαηνπνηάζεθε κε κεγΪιε 
πξνζΫιεπζε πνιηηψλ, απφ ηηο 9:00-17:00, ε ΖκΫξα αλνηθηάο εθπαέδεπζεο ζηελ ΚΑΡΠΑ 
ζε ελάιηθεο θαη παηδηΪ, ζηελ Πιαηεέα ΖΑΠ Ακαξνπζίνπ. Ζ δξΪζε πνπ εέρε ηέηιν «Με 
ηελ ςπρά ζην ζηφκα, κε ηελ θαξδηΪ ζηα ρΫξηα», πξνζΫιθπζε ην ελδηαθΫξνλ 500 πεξέπνπ 
πνιηηψλ, νη νπνένη ζΫιεζαλ λα δνπλ απφ θνληΪ ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο κηαο 
επηθέλδπλεο θαηΪζηαζεο. ΑλΪκεζα ζηνπο πνιέηεο πνπ ελεκεξψζεθαλ άηαλ γνλεέο κε ηα 
παηδηΪ ηνπο, αιιΪ θαη Ϊλδξεο ηεο Διιεληθάο Αζηπλνκέαο θαη ηεο Γεκνηηθάο Αζηπλνκέαο 
Ακαξνπζένπ.      

Ο Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ θαη Πξφεδξνο ηνπ 
Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο, θ. Γ. Παηνύιεο,  
πνπ βξΫζεθε ζηνλ ρψξν ηεο δξΪζεο θαη 
παξαθνινχζεζε απφ θνληΪ ηελ εθπαέδεπζε, 
ηφληζε: «Ο Γήκνο Ακαξνπζίνπ θαη ην 
Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο  δηνξγαλώλνπλ ηε 
ζεκαληηθή απηή δξάζε εθπαίδεπζεο ηνπ 
πιεζπζκνύ θαη εηδηθόηεξα ησλ αηόκσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε παηδηά. Δίλαη 
άιιε κηα δξάζε ζην πιαίζην ηεο πξόιεςεο θαη 
πξναγσγήο ηεο πγείαο πνπ πξνσζεί ν Γήκνο 

Ακαξνπζίνπ. Όινη κπνξνύκε λα εθπαηδεπηνύκε 
κε απιό θαη εύθνιν ηξόπν ζε βαζηθέο αιιά 
ζσηήξηεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο βαζηθήο 
ππνζηήξημεο ηεο δσήο, ώζηε λα κπνξνύκε λα 
αληηκεησπίδνπκε κηα επείγνπζα θαηάζηαζε πνπ 
ζα ηύρεη ζε έλα ζπγγεληθό καο πξόζσπν ή ζην 
ζπλάλζξσπν καο». 

Δπραξηζηίεο 

Δπραξηζηνχκε ζεξκΪ ηνπο εμεηδηθεπκΫλνπο επηζηάκνλεο-δηαζψζηεο ηεο Διιεληθάο 
Δηαηξεέαο Δπεέγνπζαο Πξνλνζνθνκεηαθάο Φξνληέδαο (ΔΔΔΠΦ) θαη ηελ APLS-Hellas 
πνπ ζπκκεηεέραλ ζηηο εθδειψζεηο θαζψο θαη ηνπο ΠξνΫδξνπο ησλ ΔΔΔΠΦ θαη APLS-
Hellas θ.θ. Κσλ/λν Φνξηνύλε & Αξζέλην Γεσξγηάδε γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζέα θαη 
πξνζθνξΪ ηνπο. Δπέζεο επραξηζηνχκε ζεξκΪ, ην σκαηεέν «ΑΝΟΗΥΣΖ ΑΓΚΑΛΗΑ» - 
Φέινη Κνηλσληθάο Παηδηαηξηθάο θαη ηνπο εζεινληΫο ηνπ πνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
εθπαέδεπζεο ησλ γνλΫσλ ζηελ ΚΑΡΠΑ, πξνζΫθεξαλ ζηνπο κηθξνχο καο θέινπο 
δεκηνπξγηθά απαζρφιεζε. 
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Παηδηαηξηθνί Έιεγρνη ζηα ζρνιεία ζην Γήκν Παλνξάκαηνο 

    

Με κεγΪιε επηηπρέα νινθιεξψζεθαλ 

πξφζθαηα ζην Παλφξακα νη παηδηαηξηθνέ 

Ϋιεγρνη ζε καζεηΫο θαη καζάηξηεο ηνπ δάκνπ 

ΠαλνξΪκαηνο, ηηο νπνέεο  δηνξγΪλσζε ε 

δεκνηηθά αξρά ζε ζπλεξγαζέα κε ην 

Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο θαη Αιιειεγγχεο 

ησλ ΟΣΑ θαη ηνπο παηδηΪηξνπο  ηνπ 

ΠαλνξΪκαηνο.  

ε δηΪξθεηα 2 εβδνκΪδσλ δηνξγαλψζεθαλ πξνζπκπησκαηηθνέ παηδηαηξηθνέ Ϋιεγρνη γηα ηα 

παηδηΪ πνπ θνηηνχλ ζηα δεκνηηθΪ ζρνιεέα, ην λεπηαγσγεέν, αιιΪ θαη ηνλ δεκνηηθφ 

παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ ΠαλνξΪκαηνο. πλνιηθΪ Ϋγηλαλ Ϋιεγρνη ζε 800 παηδηΪ.  

Να ζεκεησζεέ φηη ην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηάζεθε κε ηελ εζεινληηθά ζπκκεηνρά ησλ 

γηαηξψλ ηνπ ΠαλνξΪκαηνο: Αηθαηεξίλεο Μακδνξίδνπ, Γηώξγνπ Βνπιγαξάθε, 

Παλαγηώηαο Ναικπάληε, Αγγειηθήο Κιεηζαξράθε, Αλαζηάζηνπ Γθέηζνπ, θαη 

Ηνξδάλε Αζαλαζηάδε απφ ην ΓΝΔΘ 424 θαη ΘσκΪ ΛΪθθνπ απφ ηελ θιηληθά Αγηνο 

ΛνπθΪο ηνπο νπνένπο ν δάκνο καο 

επραξηζηεέ ζεξκΪ.  

Να ζεκεησζεέ φηη ζην δάκν καο ιεηηνπξγεέ 

ην πξψην θΫληξν ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο ζηε 

Βφξεην ΔιιΪδα, ζην νπνέν ζπκκεηΫρνπλ 

150 ΟΣΑ απ„ φιε ηε ρψξα, κε πξφεδξν ην 

δάκαξρν Ακαξνπζένπ Γηψξγν Παηνχιε. Σν δέθηπν κπνξεέ λα εμππεξεηάζεη 

πξνζθΫξνληαο Ϊκεζεο ππεξεζέεο πξφιεςεο πγεέαο ζε Ϊηνκα ηξέηεο ειηθέαο θαη κΫιε ησλ 

ΚΑΠΖ, αιιΪ θαη ζε κηθξΪ παηδηΪ κε κεηξάζεηο γηα δηΪθνξα ηαηξηθΪ ζΫκαηα, φπσο ε 

παρπζαξθέα θαη ε ζθνιέσζε, αιιΪ θαη ελεκεξσηηθΫο πξσηνβνπιέεο, φπσο ε 

αληηθαπληζηηθά εθζηξαηεέα.   
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Ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου και Πρόεδροσ του ΔΔΤ Γ. Πατοφλθσ, ο Πρόεδροσ τθσ ΜΚΟ «Γραμμι Ηωισ» Γερ. 

Κουροφκλθσ, με τον γ.γ. τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Μονάδων Φροντίδασ Θλικιωμζνων (ΠΕΜΦΘ) Κ. Προφςκα 

(αριςτερά) και τον υπεφκυνο επικοινωνίασ τθσ «Γραμμισ Ηωισ» Κ. Σαγκοφλθ ςτθν ςυνζντευξθ τφπου για 

τθν ίδρυςθ Πανελλινιασ Σράπεηασ Αίματοσ για τθν Σρίτθ Θλικία. Δεξιά παρευρίςκεται και ζνασ χριςτθσ τθσ 

Γραμμισ Ηωισ. 

 

Γεκηνπξγία Παλειιήληαο Σξάπεδαο Αίκαηνο γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία,                                  
κε ηελ Τπνζηήξημε  ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παλειιάληα ΣξΪπεδα Αέκαηνο γηα ηελ Σξέηε Ζιηθέα δεκηνπξγεέ ην ΚνηλσθειΫο Με 

Κεξδνζθνπηθφ σκαηεέν «Γξακκά Εσάο» θαη ε ΜνλΪδα Αηκνδνζέαο ηνπ Ννζνθνκεένπ 

Αζελψλ «Ο Άγηνο Ϊββαο», κε ηελ ππνζηάξημε ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο ΟΣΑ. 

ε ζπλΫληεπμε Σχπνπ πνπ παξαρψξεζαλ ν Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ θαη Πξφεδξνο ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θ. Γηώξγνο Παηνύιεο θαη ν Πξφεδξνο ηεο Μ.Κ.Ο. 

«Γξακκά Εσάο»  θ. Γεξάζηκνο Κνπξνύθιεο ηνλέζηεθε ε ζεκαζέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο, 

θαζψο πνιιΫο θνξΫο κνλαρηθνέ ειηθησκΫλνη κε ρξφληα πξνβιάκαηα φηαλ ρξεηΪδεηαη λα 

ππνβιεζνχλ ζε εγρεέξεζε αληηκεησπέδνπλ δπζθνιέεο ζηελ αλεχξεζε αέκαηνο. 

θνπφο ηεο Παλειιάληαο ΣξΪπεδαο Αέκαηνο ππΫξ ηεο Σξέηεο Ζιηθέαο φπσο ζεκεέσζε ν 

θ. Γηώξγνο Παηνύιεο εέλαη «λα ζηαζεί αιιειέγγπα όηαλ ζα ρξεηαζζνύλ αίκα, σο κία 

πξάμε αλζξσπηάο θαη θνηλσληθήο επαηζζεζίαο ζε εθείλνπο πνπ καο κεγάισζαλ θαη πνπ 

πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ρξόληα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δσή 

ηνπο». ΠαξΪιιεια θΪιεζε ηνπο Γάκνπο φιεο ηεο ρψξαο λα ζπκβΪιινπλ ζηε δεκηνπξγέα 

ηεο ΣξΪπεδαο Αέκαηνο, εέηε θαιψληαο ηνπο Γεκφηεο ηνπο ζε εζεινληηθά αηκνδνζέα, εέηε 

πξνζθΫξνληαο θΪπνηεο θηΪιεο αέκα ζηε ΜΚΟ Γξακκά Εσάο, εθ‟ φζνλ δηαζΫηνπλ 

Γεκνηηθά ΣξΪπεδα Αέκαηνο. 
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Ο θ. Γεξάζηκνο Κνπξνύθιεο επεζάκαλε φηη ε ΜΚΟ Γξακκά Εσάο επεθηεέλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηΫο ηεο θαη ζην πεδέν ηεο εζεινληηθάο αηκνδνζέαο Ϋρνληαο σο θχξην ζηφρν 

ηελ αληαπφθξηζε ζηηο δηαξθψο απμαλφκελεο αλΪγθεο ηεο ηξέηεο ειηθέαο. Ζ ΣξΪπεδα 

Αέκαηνο ζα θπιΪζζεηαη ζην λνζνθνκεέν Άγηνο Ϊββαο θαη ηε δηαρεέξηζε ζα Ϋρεη ε 

Γξακκά Εσάο. ΑλαθΫξζεθε επέζεο ζηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζπζθεπψλ ηειεεηδνπνέεζεο 

γηα πξαθηηθΪ δεηάκαηα πνπ αληηκεησπέδνπλ νη ειηθησκΫλνη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη 

απεχζπλε πξφζθιεζε ζηνπο Γάκνπο λα ζπκκεηΪζρνπλ ζε απηά ηελ δξΪζε πνπ αθνξΪ 

ηηο αλΪγθεο ησλ κνλαρηθψλ ειηθησκΫλσλ. ΜΫρξη ζάκεξα Ϋρνπλ παξαδνζεέ δσξεΪλ ζε 

ειηθησκΫλνπο 502 ζπζθεπΫο ηειεεηδνπνέεζεο, ελψ ε ιέζηα αλακνλάο ησλ 

ελδηαθεξνκΫλσλ ππεξβαέλεη ηνπο 3.000 ειηθησκΫλνπο, Ϊλσ ησ 65 εηψλ.  

ηηο 6 Μαξηένπ, ε ΜΚΟ Γξακκά Εσάο δηνξγΪλσζε κνλνάκεξε εζεινληηθά αηκνδνζέα κε 

ηε ζπλδξνκά ηεο θηλεηάο κνλΪδαο αηκνδνζέαο ηνπ λνζνθνκεένπ «Ο Άγηνο Ϊββαο», γηα 

ηε ζχζηαζε ηεο ΣξΪπεδαο Αέκαηνο, ζηε ζηΪζε ηνπ Μεηξφ ζην χληαγκα, φπνπ δεθΪδεο 

ελεξγνέ πνιέηεο αληαπνθξέζεθαλ. 

Όζνη αηκνδφηεο ζΫινπλ λα ζπλεηζθΫξνπλ ζηε Παλειιάληα ΣξΪπεδα Αέκαηνο γηα ηελ Σξέηε 

Ζιηθέα, κπνξνχλ λα επηζθΫπηνληαη ηε ΜνλΪδα Αηκνδνζέαο ηνπ «Αγένπ Ϊββα» (ηει. 210 

6409000, Λεσθφξνο ΑιεμΪλδξαο 171 – ζηΪζε Μεηξφ “Ακπειφθεπνη”) αλαθΫξνληαο φηη ε 

ζπγθεθξηκΫλε αηκνδνζέα ηνπο αθνξΪ ην πξφγξακκα απηφ. 

 

 

Σο νοςθλευτικό προςωπικό τθσ κινθτισ μονάδασ αιμοδοςίασ του "Αγίου άββα" 
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Ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου και Πρόεδροσ του ΔΔΤ Γ. Πατοφλθσ με τον Πρόεδρο τθσ 

Ελλθνικισ Εταιρείασ Ογκολογίασ Πεπτικοφ, κακθγθτι, κ. Ιωάννθ Σριανταφυλλίδθ, τθν 

κακθγιτρια Ιατρικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ κα. Σηζνθ Κρεμαςτινοφ και τον Διευκυντι 

του ΔΔΤ κ. ωτιρθ Παπαςπυρόπουλο. 

 

ΔΚΣΡΑΣΔΗΔ 

Δθζηξαηεία Δλεκέξσζεο θαη Πξόιεςεο κε αθνξκή ηνλ Παγθόζκην Μήλα 
Πξόιεςεο  θαηά ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Παρένο Δληέξνπ (Μάξηηνο 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΟΣΑ δηνξγΪλσζε ην 

«Μήλα Γσξεάλ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Παρένο Δληέξνπ», κε 

αθνξκά ηελ Ϋλαξμε ηνπ Μάλα Πξφιεςεο θαηΪ ηνπ Καξθέλνπ ηνπ ΠαρΫνο ΔληΫξνπ 

(ΜΪξηηνο 2010), ζεζκνζεηεκΫλνπ απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγεέαο. Ζ δξΪζε απηά 

απεπζπλφηαλ ζε Ϊληξεο θαη γπλαέθεο ειηθέαο 50-75 εηψλ, νη νπνένη εέραλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ππνβιεζνχλ δσξεάλ ζηελ πξνιεπηηθά εμέηαζε γηα αλίρλεπζε αηκνζθαηξίλεο ζηα 

θόπξαλα ζηα θΫληξα ηνπ Οκέινπ ηεο ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ζε Αηηηθά θαη Θεζζαινλέθε, θαζψο 

θαη ζε ζπλεξγαδφκελα θΫληξα ζε ΠΪηξα θαη ΖξΪθιεην Κξάηεο. 

 

Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Ογθνινγίαο Πεπηηθνύ (ΔΔΟΠ) Ϋζεζε ππφ ηελ Αηγέδα ηεο αιιΪ 

θαη ππνζηάξημε επηζηεκνληθΪ απηά ηε πξσηνβνπιέα ε νπνέα πξαγκαηνπνηάζεθε απφ 1 

έσο 31 Μαξηίνπ 2010. ε πλέληεπμε Σύπνπ πνπ δηνξγαλψζεθε ηελ 1ε Μαξηίνπ κε 

παξνπζέα επηζηεκνληθψλ θνξΫσλ, ν Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ θ. Γηώξγνο Παηνύιεο, 

Πξόεδξνο ηνπ ΓΓΤ, ηφληζε ηελ επηηαθηηθά αλΪγθε γηα ελεκΫξσζε ησλ πνιηηψλ θαη γηα 

ηελ Ϋγθαηξε δηΪγλσζε ηεο λφζνπ. Ο θ. Παηνχιεο δάισζε επέζεο φηη «απηή ε ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή πξσηνβνπιία πνπ αλαιακβάλεηαη από ην Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ κεγάιν θαη γλσζηό Όκηιν ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ θαη ηελ επηζηεκνληθή αηγίδα 

ηεο ΔΔΟΠ, απνδεηθλύεη όηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ν θαιύηεξνο ζεζκηθόο θνξέαο 

ζηήξημεο πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ θαη ε 

Πνιηηεία νθείιεη λα δεη κε πξνζνρή ηέηνηα πξνγξάκκαηα θαη λα βνεζήζεη ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό ηνπο ζε όιε ηελ ρώξα κέζσ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». 
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Ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου και Πρόεδροσ του Διαδθμοτικοφ 

Δικτφου Τγείασ Γ. Πατοφλθσ κατά τθν παρουςίαςθ τθσ 

εκςτρατείασ πρόλθψθσ για τον καρκίνο του παχζοσ 

εντζρου. 

Όπσο επηζεκΪλζεθε θαη απφ ηνλ Καζ. 

Ησάλλε Σξηαληαθπιιίδε, Γηεπζπληή ηεο 

Γαζηξεληεξνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Γελ. 

Κξαηηθνύ Ννζνθνκείνπ Νηθαίαο θαη 

Πξόεδξν ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Ογθνινγίαο Πεπηηθνύ, ε αμέα ηεο 

πξνιεπηηθάο απηάο εμΫηαζεο εέλαη κεγΪιε: 

 «Όια ηα αζπκπησκαηηθά (θαηλνκεληθά πγηή) 

άηνκα ειηθίαο 50 εηώλ θαη άλσ είλαη 

αλαγθαίν λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ηελ 

δσξεάλ πξνιεπηηθή εμέηαζε (αλίρλεπζε 

αηκνζθαηξίλεο ζηα θόπξαλα). Δλ ζπλερεία, 

ζηα άηνκα κε ζεηηθό απνηέιεζκα, ε κέζνδνο πεξαηηέξσ εμέηαζεο πνπ επηιέγνπκε είλαη ε 

θνινλνζθόπεζε. ηε ζεκεξηλή επνρή, ε θνινλνζθόπεζε είλαη κία αζθαιήο, αλώδπλε 

θαη ιίαλ απνηειεζκαηηθή κέζνδνο πξόιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ».  

 

ΣΫινο, ε Κα Σδέλε Κξεκαζηηλνύ, Γηεπζύληξηα ηνπ Βηνπαζνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ 

ηεο Βηνταηξηθήο θαη Καζεγήηξηα ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο, αλαθΫξζεθε 

ζηελ ζεκαζέα πνπ πξνζδέδεη ε Βηνταηξηθά ζηελ πξφιεςε κΫζα απφ ηΫηνηεο θνηλσληθΫο 

δξΪζεηο, θαζψο εέλαη ε ηξέηε ζπλεράο ρξνληΪ πνπ ζΫηεη φιν ην δέθηπν ηνπ Οκέινπ 

(Βηνταηξηθά- ΔπξσδηΪγλσζε-ΒηνθιηληθΫο) ζηε δηΪζεζε ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ γηα ηελ 

δσξεΪλ εμΫηαζε αλέρλεπζεο αηκνζθαηξέλεο ζηα θφπξαλα. Σφληζε δε φηη «πξφθεηηαη γηα 

κέα ζχγρξνλε εμΫηαζε πνπ βαζέδεηαη ζηελ κΫζνδν ησλ κνλνθισληθψλ αληηζσκΪησλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ δελ ρξεηΪδεηαη θΪπνηα πξνεηνηκαζέα εθ κΫξνπο ηνπ εμεηαδφκελνπ (λεζηεέα 

ά απνθπγά ιάςεο ζπγθεθξηκΫλσλ ηξνθψλ)». 
 
ην ηΫινο Μαξηένπ, νινθιεξψζεθε ν Μήλαο Γσξεάλ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ γηα ηνλ 
Καξθίλν ηνπ Παρένο Δληέξνπ.  Έηζη, απφ 1 Ϋσο 31 Μαξηένπ, 7.300 άλδξεο θαη 
γπλαίθεο ειηθίαο 50-75 εηώλ εέραλ ηε επθαηξέα λα πξαγκαηνπνηάζνπλ δσξεΪλ ηελ 
εμΫηαζε αλέρλεπζεο αηκνζθαηξέλεο αέκαηνο ζηα θφπξαλα ζηηο κνλΪδεο ηνπ Οκέινπ 
ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ φπνπ κε ηε ζπκπιάξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνιφγηνπ απφ ηνπο 
ζπκκεηΫρνληεο (δεκνγξαθηθΪ ζηνηρεέα, δηαηξνθηθΫο ζπλάζεηεο), ζπγθεληξψζεθε 
πξσηνγελΫο πιηθφ πνπ ζα αμηνπνηεζεέ ζε ζρεηηθά επηζηεκνληθά Ϋξεπλα. 
 
Απφ ην ζχλνιν ησλ εμεηαζζΫλησλ πνιηηψλ, Ϋλα πνζνζηφ πεξέπνπ 10% βξΫζεθε ζεηηθφ 
ζηελ δηαγλσζηηθά εμΫηαζε θαη ζηε ζπλΫρεηα ηεο πξνζπΪζεηαο γηα Ϋγθαηξε αληηκεηψπηζε 
ηεο λφζνπ ελεκεξψζεθαλ ηειεθσληθΪ απφ εηδηθνχο ζπκβνχινπο γηα ηελ αλΪγθε λα 
απεπζπλζνχλ ζηνλ ζεξΪπνληα ηαηξφ ηνπο γηα ηπρφλ επαλΫιεγρν ά πεξαηηΫξσ Ϋιεγρν.  
 
Οιφθιεξε ε εθζηξαηεέα ππνζηεξέρζεθε απφ αλαθνηλψζεηο, δεκνζηεχκαηα, Ϊξζξα θαη 
ζπλεληεχμεηο ζηνλ Ϋληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν, θαζψο θαη απφ δεθΪδεο ρηιηΪδεο 
κελχκαηα κΫζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, κε ηελ πνιχηηκε ζπλδξνκά ηεο εηαηξεέαο θηλεηάο 
ηειεθσλέαο COSMOTE. Έηζη, Ϋλαο πνιχ κεγΪινο αξηζκφο πνιηηψλ ελεκεξψζεθε γηα 
ηελ αμέα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξψηκεο δηΪγλσζεο ζηελ Ϋγθαηξε αληηκεηψπηζε ηνπ 
θαξθέλνπ ηνπ παρΫνο εληΫξνπ, δεχηεξνπ ζε ζλεζηκφηεηα θαξθέλνπ ζηηο ρψξεο ηνπ 
αλαπηπγκΫλνπ θφζκνπ. 
 
Κξέλνληαο απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ, ε εθζηξαηεέα ζεσξάζεθε ηδηαέηεξα 
επηηπρεκΫλε. Σν Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο, σο θνξΫαο δηνξγΪλσζεο, ζηνρεχεη ζην 
κΫιινλ λα ζπλερέζεη ηηο Δθζηξαηείεο Δλεκέξσζεο θαη Πξόιεςεο, νη νπνέεο βνεζνχλ 
ζηε δηαηάξεζε ηεο πγεέαο ησλ πνιηηψλ ησλ Γάκσλ Μειψλ ηνπ. 
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το βιμα ο Γ.Γ Δθμόςιασ Τγείασ του Τπουργείου Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ κ. Αντϊνθσ 

Δθμόπουλοσ. το πάνελ από αριςτερά ο Γ.Γ. τθσ Ελλθνικισ Ουρολογικισ Εταιρείασ, Επ. Κακθγθτισ 

Ουρολογίασ Κωνςταντίνοσ τραβοδιμοσ, ο Πρόεδροσ του ΔΔΤ και Διμαρχοσ Αμαρουςίου κ. 

Γεϊργιοσ Πατοφλθσ, ο Δ/ντισ του ΔΔΤ κ. ωτιρθσ Παπαςπυρόπουλοσ, ο Κοςμιτορασ και Κακθγθτισ 

Οικονομικϊν τθσ Τγείασ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ κ. Ιωάννθσ Κυριόπουλοσ και ο 

Πακολόγοσ Θπατολόγοσ Ιατρικόσ Δ/ντισ κλινικϊν υπθρεςιϊν ομίλου Βιοϊατρικι κ. Δθμιτρθσ 

Κουντουράσ. 

 

 

Δθζηξαηεία γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Πξνζηάηε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο  ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ Όκηιν ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ θαη κε ηελ 

επηζηεκνληθά ππνζηάξημε ηεο Διιεληθάο Οπξνινγηθάο Δηαηξεέαο, ππφ ηελ Αηγέδα ηνπ 

Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο δηνξγΪλσζε  Δβδνκάδα Γσξεάλ 

Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Πξνζηάηε (20 - 25 επηεκβξένπ 2010). 

 

Ζ ελΫξγεηα απηά Ϋδσζε ηε δπλαηφηεηα ζε πεξηζζόηεξνπο από 7.500 άλδξεο ειηθίαο 

50-75 εηώλ λα ππνβιεζνχλ δσξεΪλ ζηελ πξνιεπηηθά εμΫηαζε κΫηξεζεο Δηδηθνχ 

Πξνζηαηηθνχ Αληηγφλνπ (Οιηθνχ PSA) ζηηο κνλΪδεο ηνπ Οκέινπ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ζε Αηηηθά 

θαη Θεζζαινλέθε, θαζψο θαη ζε ζπλεξγαδφκελα θΫληξα ζε ΠΪηξα θαη ΖξΪθιεην Κξάηεο. 

Δπέζεο, κε ηε ζπκπιάξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγένπ απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο, 

ζπγθεληξψζεθε πξσηνγελΫο πιηθφ πνπ ζα αμηνπνηεζεέ ζε επηζηεκνληθά Ϋξεπλα ζρεηηθά 

κε ηε λφζν.  

 

 

416 άλδξεο απφ ην ζχλνιν ησλ εμεηαδνκΫλσλ, δειαδά Ϋλα πνζνζηό 5,5% 

παξνπζίαζαλ ζπγθξηηηθά απμεκέλεο ηηκέο ηεο εμέηαζεο Οιηθνύ PSA. ηε ζπλΫρεηα, 

απηνέ ελεκεξψζεθαλ ηειεθσληθΪ γηα ηελ αλΪγθε δεπηεξνγελνχο θιηληθνχ ειΫγρνπ θαη 

ηνπο πξνζθΫξζεθε δσξεΪλ θαη ρσξέο πξφζζεηε αηκνιεςέα ε εμΫηαζε ηνπ Διεχζεξνπ 

θιΪζκαηνο ηνπ Δηδηθνχ Πξνζηαηηθνχ Αληηγφλνπ (Free PSA) θαηφπηλ ζχζηαζεο ηνπ 

νπξνιφγνπ ηνπο. Δπέζεο, ν Όκηινο ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ πξνζΫθεξε ζε φινπο ηνπο παξαπΪλσ 
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Ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου 

και Πρόεδροσ του ΔΔΤ κ. Γ. 

Πατοφλθσ ςτο βιμα. 

τιγμιότυπο από τθν υνζντευξθ Σφπου 

Ϊλδξεο κέα δσξεΪλ επέζθεςε - εθηέκεζε ηεο 

εμΫηαζεο PSA απφ ηαηξφ νπξνιφγν ζηε 

Βηνθιηληθά Αζελψλ, ΠεηξαηΪ θαη 

Θεζζαινλέθεο. 

 

Με ηελ κεγΪιε ζπκκεηνρά ησλ πνιηηψλ, 

θαζψο θαη κε ηελ επξχηεξε εθζηξαηεέα 

ελεκΫξσζεο πνπ Ϋγηλε κΫζα απφ ηνλ Ϋληππν 

θαη ειεθηξνληθφ ηχπν, φπσο θαη απφ ηηο 

δνκΫο ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο, ζεσξνχκε 

φηη απηά ε πξσηνβνπιέα ηνπ Γηαδεκνηηθνχ 

Γηθηχνπ Τγεέαο αληαπνθξέζεθε ζηελ αλΪγθε 

ησλ πνιηηψλ γηα ελεκΫξσζε, Ϋιεγρν θαη Ϋγθαηξε δηΪγλσζε ηεο λφζνπ ηνπ θαξθέλνπ ηνπ 

πξνζηΪηε. Ζ ζπγθεθξηκΫλε απηά λφζνο ζπληζηΪ ζάκεξα ην ζπρλφηεξν θαξθέλν πνπ 

δηαγηγλψζθεηαη ζηνπο Ϊλδξεο Ϊλσ ησλ 50 εηψλ, ελψ απνηειεέ ηε δεχηεξε αηηέα ζαλΪηνπ 

απφ θαθνάζεηα κεηΪ ηνλ θαξθέλν ηνπ πλεχκνλα. Μφλν ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε, εέλαη 

ππεχζπλνο γηα ην 9% ησλ ζαλΪησλ απφ θαξθέλν. 

 

ηε πλέληεπμε Σύπνπ πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζηηο 15 επηεκβξένπ, Παγθφζκηα 

ΖκΫξα θαηΪ ηνπ Καξθέλνπ ηνπ ΠξνζηΪηε ζην Ηλζηηηνχην ΠαζηΫξ, παξνπζηΪζηεθε απηά ε 

εθζηξαηεέα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θαη Γάκαξρν 

Ακαξνπζένπ Γεώξγην Παηνύιε, ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα ηεο Διιεληθάο Οπξνινγηθάο 

Δηαηξεέαο, Δπ. Καζεγεηά Οπξνινγέαο Κσλζηαληίλν ηξαβνδήκν θαη ηνλ Κνζκάηνξα 

θαη Καζεγεηά Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγεέαο ηεο Δζληθάο ρνιάο Γεκφζηαο Τγεέαο Ησάλλε 

Κπξηόπνπιν. ηε πλΫληεπμε Σχπνπ παξεπξΫζεθε επέζεο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο 

Γεκόζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Αληώλεο 

Γεκόπνπινο. 

 

Υαηξεηηζκόο Γ.Γ. Γεκόζηαο Τγείαο θ. Αληώλε Γεκόπνπινπ 

ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπ, ν θ. Αληώλεο Γεκόπνπινο αλαθΫξζεθε ζηελ αμέα πνπ Ϋρνπλ ηα 

πξνγξΪκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειΫγρνπ φπσο απηφ γηα ηνλ Καξθέλν ηνπ ΠξνζηΪηε, 

ζηελ Ϋγθαηξε δηΪγλσζε ζνβαξψλ αζζελεηψλ. ΔλεκΫξσζε φηη ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο νινθιεξψλεη ηελ δεκηνπξγέα ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ θαηΪ ηνπ 

Καξθέλνπ φπνπ ζα ζπκκεηΫρνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη θνξεέο κε 

ην ζπληνληζκφ ηνπ ΚΔΤ (Κεληξηθφ πκβνχιην Τγεέαο).  

 

 

Υαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ ΓΓΤ θ. Γ. Παηνύιε 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θαη Γάκαξρνο 

Ακαξνπζένπ θ. Γηώξγνο Παηνύιεο επεζάκαλε ηελ σθΫιεηα ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειΫγρνπ γηα πιεζψξα λφζσλ θαη κΪιηζηα 

ζνβαξψλ γηα ηελ πγεέα, δηφηη κε ηελ πξψηκε δηΪγλσζε πνιιΫο 

θνξΫο επηηπγρΪλεηαη ε πιάξεο έαζε ά ηνπιΪρηζηνλ επηκεθχλεηαη 

ζεκαληηθΪ ε δσά ησλ αζζελψλ. Σν Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο εέλαη ζηαζεξΪ πξνζαλαηνιηζκΫλν ζηελ 

θαηεχζπλζε απηά, Ϋρνληαο πινπνηάζεη θαη ζην παξειζφλ 

παξφκνηεο ελΫξγεηεο φπσο θαη ε ζεκεξηλά πνπ Ϋρεη κεγΪιε 
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Ο Πρόεδροσ του ΔΔΤ και Διμαρχοσ Αμαρουςίου κ. 

Γεϊργιοσ Πατοφλθσ με τον Κοςμιτορα και Κακθγθτι 

Οικονομικϊν τθσ Τγείασ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ 

Τγείασ κ. Ιωάννθ Κυριόπουλο. 

ζεκαζέα γηα φινπο ηνπο Ϊλδξεο Ϊλσ ησλ 50 εηψλ, αθνχ ζηνλ Καξθέλν ηνπ ΠξνζηΪηε ε 

Ϋγθαηξε δηΪγλσζε κπνξεέ πξαγκαηηθΪ λα ζψζεη ηε δσά ηνπ αζζελνχο. 

 

Οκηιία Δπίθνπξνπ Καζ. Οπξνινγίαο & Γ.Γ Διιελ. Οπξνινγηθήο Δηαηξίαο θ. 

Κσλ/λνπ ηξαβνδήκνπ 

Ο Δπέθνπξνο Καζεγεηάο Οπξνινγέαο θαη Γεληθφο ΓξακκαηΫαο ηεο Διιεληθάο 

Οπξνινγηθάο Δηαηξεέαο θ. Κσλζηαληίλνο Γ. ηξαβνδήκνο κε ηε ζεηξΪ ηνπ αλΫθεξε: «Ο 

θαξθέλνο ηνπ πξνζηΪηε εέλαη ν ζπρλφηεξνο θαξθέλνο ζηνπο Ϊλδξεο θαη αληηπξνζσπεχεη 

ην 11% φισλ ησλ θαξθέλσλ ζηνπο Ϊλδξεο κε πεξέπνπ 346.000 λΫα πεξηζηαηηθΪ θΪζε 

ρξφλν ζηελ Δπξψπε ελψ ππνινγέδεηαη φηη θΪζε κΫξα 240 Ϊλδξεο πεζαέλνπλ απφ ηε 

λφζν. Δπηπρψο ζπΪληα δηαγηγλψζθεηαη ζε Ϊλδξεο θΪησ ησλ 50 εηψλ ελψ ην 85% 

δηαγηγλψζθεηαη κεηΪ ηα 65 Ϋηε. Αλ θαη ηα ηειεπηαέα 15 ρξφληα παξαηεξνχκε κηα αχμεζε 

ζηε ζπρλφηεηα, ε ζλεζηκφηεηα παξνπζηΪδεη πησηηθΫο ηΪζεηο κε πηζαλΫο αηηέεο ηελ 

θαιχηεξε δπλαηφηεηα δηΪγλσζεο, ηηο αιιαγΫο ζηνλ ηξφπν δσάο αιιΪ θαη ηηο  πην 

απνηειεζκαηηθΫο ζεξαπεέεο.  Ζ ειηθέα, ε θπιά θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ απμΪλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα εκθΪληζεο ηεο λφζνπ ελψ ε παρπζαξθέα, ν δπηηθφο ηξφπνο δηαηξνθάο 

(πνιιΪ δσηθΪ ιηπαξΪ) θαη ε Ϋθζεζε ζε βαξΫα κΫηαιια εέλαη επηβαξπληηθνέ παξΪγνληεο.  

 

Οκηιία θ. Γηάλλε Κπξηόπνπινπ, 

Κνζκήηνξα & Καζ. Οηθνλνκηθώλ ηεο 

Τγείαο ηεο ΔΓΤ 

Ο Κνζκάηνξαο θαη Καζεγεηάο Οηθνλνκηθψλ 

ηεο Τγεέαο ηεο Δζληθάο ρνιάο Γεκφζηαο 

Τγεέαο (ΔΓΤ) θ. Γηάλλεο Κπξηόπνπινο 

Ϋδσζε Ϋκθαζε ζηελ αλΪγθε εηζαγσγάο 

νξγαλσκΫλσλ εζληθψλ πξνγξακκΪησλ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειΫγρνπ θαη εηδηθφηεξα 

φηη πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα κπνπλ ηΫηνηα 

πξνγξΪκκαηα απφ ηελ πνιηηεέα, φζνλ 

αθνξΪ ζηνλ Καξθέλν ηνπ Μαζηνχ, ηνλ 

Καξθέλν ηνπ Σξαράινπ ηεο κάηξαο, ηνλ 

Καξθέλν ηνπ ΠαρΫνο ΔληΫξνπ, ην 

Αλεχξπζκα ηεο Κνηιηαθάο Ανξηάο θαη ηνλ Καξδηαγγεηαθφ Έιεγρν. Σα παξαπΪλσ πξΫπεη 

λα θαιχπηνληαη απφ ηα ηακεέα θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. Δπέζεο ζπλΫζηεζε λα γέλεηαη 

πξνζπκπησκαηηθφο Ϋιεγρνο θαη γηα Ϊιιεο αζζΫλεηεο, κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαη ν Καξθέλνο 

ηνπ ΠξνζηΪηε, φπνπ ζα κπνξνχζε λα πξνβιΫπεηαη θαη κηα νηθνλνκηθά ζπκκεηνρά ηνπ 

ρξάζηε. Ο Καζεγεηάο παξνπζέαζε ζηε ζπλΫρεηα ηα απνηειΫζκαηα κηαο κειΫηεο ηεο 

ΔΓΤ γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ Ϋιεγρν, απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη κε ηα 

πξνγξΪκκαηα απηΪ, ππΪξρεη θΫξδνο ζε Ϋηε δσάο αιιΪ θαη ζε πνηφηεηα δσάο, θαζψο θαη 

θΫξδνο ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο. 
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Ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου και Πρόεδροσ 

του Διαδθμοτικοφ Δικτφου Τγείασ Γ. 

Πατοφλθσ και ο νζοσ Πρζςβθσ τθσ 

Αλβανίασ D. Dervishi. 

 

Δθζηξαηεία γηα ηελ Ζπαηίηηδα Β΄ ζηνλ πιεζπζκό   

ησλ κεηαλαζηώλ ηεο ρώξαο 

 

 

Σν Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο δηνξγΪλσζε Δθζηξαηεία 

γηα ηελ Ζπαηίηηδα Β΄ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ 

κεηαλαζηψλ ηεο ρψξαο απφ ηηο 29 Ννεκβξένπ 2010 

Ϋσο θαη ηηο 10 Γεθεκβξένπ 2010 ππφ ηελ αηγέδα ηεο 

Αιβαληθάο Πξεζβεέαο ζηελ Αζάλα  θαη ηελ 

επηζηεκνληθά θαζνδάγεζε ηεο Β΄ Παλεπηζηεκηαθάο 

Παζνινγηθάο Κιηληθάο ηεο Ηαηξηθάο ρνιάο Αζελψλ, 

ζην ΗππνθξΪηεην Ννζνθνκεέν.  

 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθζηξαηεέαο απηάο δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο πνιέηεο πνπ ην 

επηζπκνχζαλ, λα  θΪλνπλ δσξεΪλ ηελ εηδηθά 

αηκαηνινγηθά εμΫηαζε γηα ηελ Ζπαηέηηδα Β΄ ζην 

Δξεπλεηηθφ Δξγαζηάξην ηεο Β΄ Παλεπηζηεκηαθάο 

Παζνινγηθάο Κιηληθάο (ΗππνθξΪηεην Ννζνθνκεέν).  

 

ηόρνη απηάο ηεο δξΪζεο  άηαλ ε Δλεκέξσζε θαη ε Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ 

Ζπαηίηηδα Β΄ φζσλ δνπλ θαη θηλνχληαη ζηελ Αζάλα κε Ϋκθαζε ζηελ Αιβαληθά Κνηλφηεηα 

θαη ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ, θαζψο θαη ε Δλζάξξπλζε ηνπ 

πιεζπζκνύ λα αλαδεηάζεη πεξαηηΫξσ πιεξνθφξεζε γηα ηελ Ζπαηέηηδα Β΄ θαη ελέζρπζε 

ηνπ ξπζκνχ εμΫηαζεο γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο Ζπαηέηηδαο Β΄ ζην πιαέζην ηεο πξφιεςεο θαη 

ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο κεηΪδνζεο.  Σν φιν πξφγξακκα πινπνηάζεθε κε ηελ επγεληθά 

ρνξεγέα ηεο εηαηξεέαο Bristol-Mayer Squibb. 

 

Σα εκεία-θιεηδηά γηα ηελ Τινπνέεζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο άηαλ ηα εμάο: 

 Δλεξγνπνέεζε ηεο Πξεζβεέαο ηεο Αιβαλέαο ζηελ Αζάλα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζΫγγηζε ηεο Αιβαληθάο Κνηλφηεηαο. 

 πλεξγαζέα ηνπ ΓΓΤ κε ην Δξεπλεηηθφ Δξγαζηάξην ηεο Β΄ Παλεπηζηεκηαθάο 

Παζνινγηθάο Κιηληθάο ηεο Ηαηξηθάο ρνιάο Αζελψλ γηα ηελ επηζηεκνληθά 

πηζηνπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαη ηελ πξνζθνξΪ ΓΧΡΔΑΝ δηαγλσζηηθψλ 

εμεηΪζεσλ. 

 ΔλεκΫξσζε κΫζσ εληχπνπ & εηδηθνχ θνππνληνχ γηα ηε δηελΫξγεηα ησλ 

δηαγλσζηηθψλ εμεηΪζεσλ ζηα ειιεληθΪ θαη ζηα αιβαληθΪ. 

 Αμηνπνέεζε εηδηθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. ιατθά αγνξΪ, ζηαζκνέ ΜΔΣΡΟ & ΖΑΠ) γηα 

επξεέα θαη απνηειεζκαηηθά εληππνδηαλνκά.  

 

Σν Πξόγξακκα Γεκνζηόηεηαο πξαγκαηνπνηάζεθε ζε ηξεηο θΪζεηο: 
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Ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου και Πρόεδροσ του 

Διαδθμοτικοφ Δικτφου Τγείασ Γ. Πατοφλθσ με το νζο 

Πρζςβθ τθσ Αλβανίασ D. Dervishi και τον Δ/ντι του 

Διαδθμοτικοφ Δικτφου . Παπαςπυρόπουλο κατά τθν 

ςυνάντθςθ ςτθν Αλβανικι Πρεςβεία. 

Α. Γειηία Σύπνπ –Απνζηνιή ζε θύκαηα 

1. Πξναλαγγειηηθφ Γειηέν Σχπνπ ζηελ Albania 

Press, κηα βδνκΪδα πξηλ ηελ Ϋλαξμε ηνπ 

ΠξνγξΪκκαηνο, 

2. Δπηζηεκνληθφ Ϊξζξν ηαηξνχ- Τπεχζπλνπ 

ΓηελΫξγεηαο Γηαγλσζηηθψλ ΔμεηΪζεσλ γηα ηελ 

Ζπαηέηηδα Β΄ ζηελ  Albania Press, ηξεηο κΫξεο 

πξηλ ηελ Ϋλαξμε ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηΪζεσλ. 

 

 

Β. Ραδηνθσληθό Μήλπκα κε έκθαζε ζηε 

δσξεάλ εμέηαζε 

1. Σν κάλπκα ερνγξαθάζεθε ζε ειιεληθΪ θαη 

αιβαληθΪ 

2. Παξεέρε πιεξνθφξεζε γηα ηε δσξεΪλ εμΫηαζε γηα ηελ Ζπαηέηηδα Β΄ 

3. Μεηαδφζεθε απφ ηνπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ηεο Αζάλαο  

4. Μεηαδφζεθε γηα δηΪζηεκα 20 εκεξψλ, απφ 20 Ννεκβξένπ Ϋσο 9 Γεθεκβξένπ 2010. 

 

Γ. Καηαρώξηζε γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

1.  ηα ΑιβαληθΪ 

2. Παξεέρε πιεξνθφξεζε γηα ην Πξφγξακκα θαη ηε δσξεΪλ εμΫηαζε γηα ηελ Ζπαηέηηδα Β΄ 

3. Γεκνζηνπνηάζεθε ζηελ εθεκεξέδα Albania Press ζηηο 5/12/19/26 Ννεκβξένπ θαη 3 

Γεθεκβξένπ 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ:   

Α) ΡΑΓΗΟΦΩΝΟ: ΜΫζε εκεξάζηα αθξνακαηηθφηεηα ξαδηνθψλνπ, Αζάλα, 19-54 (DERTI 

98,6/ SFERA 102,2/ ΛΑΜΦΖ 92,3/ ΦΗΛΗΑ (θαη αιβαλφθσλν πξφγξακκα),  

 

Β) Albania Press: 18.000 θχιια x 5 δεκνζηεχζεηο = 90.000 αλαγλώζηεο ,  

 

Γ) Δληππνδηαλνκή ζην Κέληξν ηεο Αζήλαο: Γηαλεκάζεθαλ γηα 15 εκΫξεο, απφ ηηο 19 

Ννεκβξένπ Ϋσο ηηο 16 Γεθεκβξένπ, 14.880 έληππα θαζψο θαη 17.090 θνππόληα γηα ηε 

δσξεΪλ εηδηθά εμΫηαζε.  
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ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ ΟΣΑ: ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΖ ΣΟ 1 Mission 1 
Million- Παγθόζκηα Δθζηξαηεία Δπαηζζεηνπνίεζεο γηα  ηελ Κνιπηθή 

Μαξκαξπγή 
 

 

Σν 1 Mission 1 Million  εέλαη κηα λΫα 

Παγθόζκηα Δθζηξαηεία γηα ηελ αχμεζε ηεο 

Δπαηζζεηνπνέεζεο ηνπ θνηλνχ γχξσ απφ ηελ 

Κνιπηθή Μαξκαξπγή θαη ην ζρεηηδφκελν κε 

απηά αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην. Ζ 

εθζηξαηεέα απηά ππνζηεξέδεηαη απφ θνξπθαένπο 

ηαηξνχο θαη Ϊιινπο εηδηθνχο επαγγεικαηέεο 

πγεέαο ζηνλ επηζηεκνληθφ πεδέν ηεο θνιπηθάο καξκαξπγάο θαζψο θαη ελψζεηο 

αζζελψλ, φπσο γηα παξΪδεηγκα ε Atrial Fibrillation Association (AFA), ε  

AntiCoagulation Europe (ACE), θαζψο θαη ε Stroke Alliance For Europe (SAFE). 

 

ηελ Διιάδα ππνζηεξέδεηαη απφ ηελ Διιεληθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία, ηελ Hellenic 

Cardiovascular Research Society, ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αγγεηαθώλ Δγθεθαιηθώλ 

Νόζσλ, ηελ Καξδηνινγηθή Δηαηξεία Βνξείνπ Διιάδνο, ην Γηαδεκνηηθό Γίθηπν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΟΣΑ θαζψο θαη ηε Με Κπβεξλεηηθά 

ΟξγΪλσζε 50+ Διιάο. ην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο, ρνξεγφο ηνπ νπνένπ εέλαη ε 

Boehringer Ingelheim GmbH, 1.000.000€ ζα δηαηεζεέ δηεζλψο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

πξνγξακκΪησλ πνπ Ϋρνπλ πξνηαζεέ απφ επηζηεκνληθνχο θνξεέο αλΪ ηνλ θφζκν γηα λα 

ζπλεηζθΫξνπλ ζηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ ζρεηηδφκελσλ κε θνιπηθά καξκαξπγά 

εγθεθαιηθψλ επεηζνδέσλ. πλνιηθά, έσο 32 πξνγξάκκαηα ζα ιάβνπλ βξαβεία ησλ 

10.000, ησλ 50.000 ή ησλ 100.000 επξώ, κΫζα απφ κηα επηινγά πνπ ζα γέλεη απφ ηνπο 

έδηνπο ηνπο πνιέηεο κΫζσ ειεθηξνληθάο ςεθνθνξέαο. 

ΚΪζε ρξφλν, κΫρξη θαη ηξέα εθαηνκκχξηα Ϊλζξσπνη παγθνζκέσο παζαέλνπλ εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην πνπ ζρεηέδεηαη κε θνιπηθά καξκαξπγά - δειαδά 1 Ϊλζξσπνο θΪζε 12 

δεπηεξφιεπηα.  

Πνιινέ Ϊλζξσπνη δελ θαηαλννχλ ηη εέλαη ε θνιπηθά καξκαξπγά, πψο ζπλδΫεηαη κε ην 

αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην ά ην γεγνλφο πσο πνιιΪ απφ απηΪ ηα εγθεθαιηθΪ 

επεηζφδηα ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ. ηφρνο ηνπ 1 Mission 1 Million εέλαη λα 

αληηκεησπέζεη απηφ ην δάηεκα. 

 
Ο Πξόεδξνο ηνπ ΓΓΤ θαη Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ θ. Γηώξγνο Παηνύιεο δάισζε γηα 
απηά ηε ζεκαληηθά εθζηξαηεέα: «Σν Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο αλαιακβάλεη 
πξσηνβνπιίεο ζε παλειιαδηθό επίπεδν, δηνξγαλώλνληαο ή ζπκκεηέρνληαο ζε 
Δπηζηεκνληθέο Ζκεξίδεο θαη Δθζηξαηείεο Δλεκέξσζεο θαζώο θαη πξνγξάκκαηα 
πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ, πεξηβαιινληηθά θιπ. ηηο Δθζηξαηείεο καο απηέο 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θέηνο θαη ε Γηεζλήο Δθζηξαηεία «1 MISSION: 1 MILLION – 
ΑΓΓΗΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ». Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 
θαηαλνήζνπκε  ηε λόζν ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο, θαζώο θαη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 
αγγεηαθνύ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. Όιεο νη πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο πξόιεςεο θαη ηεο 
ελεκέξσζεο  ρηιηάδσλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηνλ απμεκέλν θίλδπλν ησλ εγθεθαιηθώλ 
επεηζνδίσλ ιόγσ ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο. Ο ζηόρνο όιεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο 
είλαη λα γίλεη γλσζηή ζε όινπο ηνπο πνιίηεο ε λόζνο ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο ώζηε λα 
κεησζνύλ ηα ζρεηηδόκελα κε απηήλ αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα αιιά θαη λα 
βειηησζνύλ νη ηξόπνη δηαρείξηζεο ηεο λόζνπ». 
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Πξόγξακκα Πξόιεςεο Σεο Παηδηθήο Παρπζαξθίαο  
«ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ By Epode» 

 

Tν Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α θαη ε Nostus 

Communication & Events (ΔΘΝΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

«ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ») Ϋρνπλ ππνγξΪςεη Μλεκφλην πλεξγαζέαο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζηνπο Γάκνπο – κΫιε ηνπ ΓΓΤ. 

 
Σν πξφγξακκα αθνξΪ ζηελ πξφιεςε ηεο παηδηθάο παρπζαξθέαο θαη εθαξκφζηεθε γηα 
πξψηε θνξΪ ην 1991 ζε 2 πφιεηο ηεο Γαιιέαο ζε επέπεδν Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ. 
Πξφθεηηαη γηα κηα κεζνδνινγέα παξΫκβαζεο ζηελ ηνπηθά θνηλσλέα ηεο νπνέαο βαζηθφο 
ζηφρνο εέλαη ε εθπαέδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ ζηνλ πγηεηλφ θαη ηζνξξνπεκΫλν 
ηξφπν δηαηξνθάο ψζηε λα αξρέζνπλ λα κεηψλνληαη ηειηθΪ ηα πνζνζηΪ ηεο παηδηθάο 
παρπζαξθέαο.  
 
Ζ πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζηελ ΔιιΪδα μεθέλεζε ην ΓεθΫκβξην ηνπ 2008 θαη 
ππνινγέδεηαη λα δηαξθΫζεη απφ 3 Ϋσο 5 ρξφληα θαη πινπνηεέηαη ζε επηιεγκΫλνπο Γάκνπο 
ζε φιε ηε ρψξα. ηφρνο ηνπ εέλαη ε θηλεηνπνέεζε φινπ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη 
θπξέσο ησλ παηδηψλ Ϋσο 12 εηψλ αιιΪ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ψζηε λα αιιΪμνπλ ζε 
καθξνρξφληα βΪζε ηηο ζπλάζεηΫο ηνπο θαη λα ζπκβΪιινπλ ζηελ πηνζΫηεζε ελφο ζπλνιηθΪ 
πγηεηλφηεξνπ ηξφπνπ δσάο.  
   
Οη 13 Γήκνη πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζην πξφγξακκα εέλαη ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο, ν 
Γήκνο Ακαξνπζίνπ, ν Γήκνο Γαιαηζίνπ, ν Γήκνο Παιαηνύ Φαιήξνπ, ν Γήκνο 
Αλαβύζζνπ, ν Γήκνο Κνξίλζνπ, ν Γήκνο Άκθηζζαο, ν Γήκνο Θήβαο, ν Γήκνο 
ηαπξνύπνιεο Θεζ/θεο, ν Γήκνο Πεξάκαηνο, ν Γήκνο  Αξγπξνύπνιεο, ν Γήκνο 
Κεθηζηάο θαη ν Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο.  
 
 
ΜΔΡΟ Α 
 
ΚαηΪ ην πξψην εμΪκελν ηνπ 2010 (ΗαλνπΪξηνο- Ηνχληνο 2010) ην πξφγξακκα 
ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ by EPODE επηθεληξψζεθε ζην ζΫκα «Πξσηλφ – Σν Μπζηηθφ Μνπ 
Όπιν!» 
 
ΓΡΑΔΗ ΣΧΝ ΓΖΜΧΝ 

ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ                                                                                                         

Ο Γάκνο Παιαηνχ Φαιάξνπ δηνξγΪλσζε ηελ Κπξηαθή 16 Μαΐνπ Ϋλα πξσηφηππν 
Φεζηηβάι Πξσηλνύ! Σα παηδηΪ εέραλ ηελ επθαηξέα λα ζπκκεηΫρνπλ ζε Ϋθζεζε 
δσγξαθηθάο κε ζΫκα ην πξσηλφ, λα δεκηνπξγάζνπλ κφλα ηνπο Ϋλα ζσζηφ θαη πγηεηλφ 
πξσηλφ θαη λα ην απνιαχζνπλ καδέ κε ηηο νηθνγΫλεηΫο ηνπο! 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΒΤΟΤ  

Ο Γάκνο Αλαβχζζνπ πξνζθΪιεζε ηνπο γνλεέο ζε ελεκεξσηηθή δηάιεμε ζρεηηθΪ κε ηελ 
πξφιεςε ηεο παηδηθάο παρπζαξθέαο θαη ηε ζεκαζέα ηνπ Πξσηλνχ γεχκαηνο. Ζ 
εθδάισζε πξαγκαηνπνηάζεθε ηελ Πέκπηε 20 Μαΐνπ, κε ηε ζπκκεηνρά ηεο 
δηαηηνιφγνπ/δηαηξνθνιφγνπ θαο Έθεο Γξεγνξίνπ. 
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ΓΖΜΟ ΓΑΛΑΣΗΟΤ 
 
Ο Γάκνο Γαιαηζένπ ζηηο 13 Ηνπλίνπ θΪιεζε φινπο ηνπο δεκφηεο ηνπ ζε πηθ-ληθ 
πξσηλνύ ζην Άιζνο Βεΐθνπ! ΠαξΪιιεια, Ϋγηλαλ κεηξάζεηο βΪξνπο θαη χςνπο ψζηε λα 
ππνινγηζζεέ ν Γεέθηεο ΜΪδαο ψκαηνο, ελψ ηα παηδηΪ δεκηνχξγεζαλ θαιιηηερλάκαηα κε 
ζΫκα ηα θξνχηα, ζπκκεηεέραλ ζε ζεαηξηθΪ παηρλέδηα αιιΪ θαη ζε αζιεηηθΫο 
δξαζηεξηφηεηεο φπσο αγψλεο πνδνζθαέξνπ θαη ζηέβνπ. 
 
ΓΖΜΟ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 
 
Ο Γάκνο ΠεξΪκαηνο μεθέλεζε ελεκεξψζεηο ζρεηηθΪ κε ην πξσηλφ ζηα ζρνιεέα ηνπ Γάκνπ 
ελψ δηνξγΪλσζε θαη ην Μήλα Τγείαο. Από ηηο 19 Απξηιίνπ έσο ηηο 26 Μαΐνπ, 
ελδηαθΫξνπζεο νκηιέεο δφζεθαλ απφ εηδηθνχο θαη θΪιπςαλ Ϋλα επξχ θΪζκα ζεκΪησλ, 
κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαη ην πξφγξακκα ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ θαη ε ελφηεηα ηνπ πξσηλνχ. 
ΑλΪκεζα ζε απηΫο μερψξηζε ε νκηιέα ηεο θαο Άλλαο Βεξνύιε, θαζεγάηξηαο θπζηθάο 
αγσγάο θαη παγθφζκηαο πξσηαζιάηξηαο, πνπ άηαλ πξνγξακκαηηζκΫλε γηα ηελ ΣεηΪξηε 
26 Μαΐνπ. ΠαξΪιιεια, ε ηνπηθά νκΪδα ηνπ ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ εξγΪζηεθε ππξεησδψο γηα 
ηε δηνξγΪλσζε ελφο πξσηλνχ ζηελ παξαιέα ε νπνέα πξαγκαηνπνηάζεθε κΫζα ζηνλ 
Ηνχλην. 
 
ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ 
 
Ο Γάκνο ΝΫαο ΦηιαδΫιθεηαο εηνέκαζε νκηιία απφ ην δηαηηνιφγν/δηαηξνθνιφγν θ. 
Δπάγγειν Ενπκπαλέα γηα ηελ παηδηθά παρπζαξθέα θαη ηελ ελφηεηα ηνπ πξσηλνχ, ελψ 
ηνλ Ηνχλην θΫξαζε πξσηλφ ζε γνλεέο θαη παηδηΪ ζε Ϋλα ππαέζξην πηθ-ληθ ζην Άιζνο 
Νέαο Φηιαδέιθεηαο. 
 
ΓΖΜΟ ΘΖΒΑΗΧΝ 
 
Ο Γάκνο Θεβαέσλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ Μαΐνπ πξαγκαηνπνέεζε ζεηξΪ εθπαηδεπηηθψλ 
εθδειψζεσλ ζηα ζρνιεέα, ελψ ηνλ Ηνύλην αθνινχζνπζε πηθ-ληθ ζηελ θεληξηθή πιαηεία 
ηεο πόιεο ζε ζπλδπαζκφ κε πεδνπνξία θαη αξγφηεξα, ηνπξλνπά Μπάζθεη ζε 
ζπλεξγαζέα κε ην Γεκνηηθφ Αζιεηηθφ Οξγαληζκφ. 

ΥΪξε ζηηο πξσηνβνπιέεο θαη ηηο πξνζπΪζεηεο ησλ Γάκσλ, ηα παηδηΪ Ϋκαζαλ κε 
δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν ηε ζεκαζέα ηνπ Πξσηλνχ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο Ϋληαμάο ηνχ ζηε 
δηαηξνθά ηνπο. ηφρνο άηαλ ην Πξσηλφ λα γέλεη κηα θαζεκεξηλά επρΪξηζηε ζπλάζεηα γηα 
ηα παηδηΪ πνπ ζα ζπκβΪιιεη ζηελ πγηά αλΪπηπμά ηνπο. 

 
ΜΔΡΟ Β 
 
Γηα ην δεχηεξν εμΪκελν ηνπ 2010 (Ηνχιηνο-ΓεθΫκβξηνο 2010) ην πξφγξακκα 
ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ by EPODE επηθεληξψζεθε ζην ζΫκα «Ζ Γεχζε ηεο Δπνράο: Σα 
ΛαραληθΪ».  
 
ΓΡΑΔΗ ΣΧΝ ΓΖΜΧΝ 
 
 
ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΑ 
 
Όπσο θΪζε Υξηζηνχγελλα Ϋηζη θαη θΫηνο, απφ 10 Γεθεκβξένπ 2010 Ϋσο 06 Ηαλνπαξένπ 
2011, ε πιαηεέα ηεο Άκθηζζαο κεηαηξΪπεθε ζε Ϋλα πνιχρξσκν θαη γηνξηηλφ «Υσξηφ 
ΚαιηθαληδΪξσλ». ηηο 10 Γεθεκβξένπ ινηπφλ θαη ζηα πιαέζηα ηεο ηξΫρνπζαο ελφηεηαο 
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ηνπ ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ «Ζ Γεύζε ηεο Δπνρήο: Σα Λαραληθά!» φια ηα παηδηΪ ησλ 
λεπηαγσγεέσλ ηνπ Γάκνπ εηνέκαζαλ θξνχηα θαη ιαραληθΪ απφ ραξηφλη θαη ζηφιηζαλ Ϋλα 
πξσηφηππν ΥξηζηνπγελληΪηηθν δΫληξν: «Σν ΥξηζηνπγελληΪηηθν Φξνχην-Λαραλφδεληξν»! 
ηε ζπλΫρεηα Ϋιαβαλ κΫξνο ζε ενξηαζηηθΫο αζιεηηθέο εθδειώζεηο, φπσο αγψλεο 
ηαρχηεηαο κε θξνχηα θαη ιαραληθΪ, ελψ θΪζε παηδέ πάξε απφ Ϋλα εηήζην εκεξνιόγην 
θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, Ϋλα βηβιίν κε ζπληαγέο αιιΪ θαη ην ελεκεξσηηθό 
θπιιάδην ηνπ πξνγξΪκκαηνο γηα φιε ηελ νηθνγΫλεηα.  
 

    

 

 

 

ΓΖΜΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 

 

Ο Γήκνο Αξγπξνύπνιεο πξαγκαηνπνέεζε ηελ Σξέηε 12 Οθησβξένπ 2010 Δθδάισζε 

Δπαηζζεηνπνέεζεο ζηελ Αέζνπζα «Μέθεο ΘενδσξΪθεο» κε ζΫκα «Σα Λαραληθά είλαη 

Νόζηηκα, Πνιύρξσκα θαη Θξεπηηθά». ηφρνο ηεο δξΪζεο, ε επαηζζεηνπνέεζε ησλ 

κηθξψλ καζεηψλ θαη ε εθπαέδεπζε ηνπο ζηελ επηινγά ελφο πγηνχο ηξφπνπ δηαηξνθάο 

φπνπ ε θαηαλΪισζε ιαραληθψλ θαη θξνχησλ εέλαη ελζσκαησκΫλε ζηα θαζεκεξηλΪ 

γεχκαηα. 

 

ηελ εθδάισζε ε νπνέα πξαγκαηνπνηάζεθε ζε Ϋλα θαηΪκεζην ακθηζΫαηξν απφ κηθξνχο 

καζεηΫο ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηΪμεο απφ ηελ πιεηνςεθέα ησλ Γεκνηηθψλ ρνιεέσλ ηεο πφιεο, 

παξεπξΫζεθε πιάζνο θφζκνπ θαη εθπαηδεπηηθψλ (ζπλνιηθΪ ζπκκεηεέραλ 600 πεξέπνπ 

Ϊηνκα). ηνλ πξνζΪιακν πινπνηάζεθαλ παξΪιιειεο δξΪζεηο πνπ ζπλδΫνληαλ κε ηα 

ιαραληθΪ θαη ελζνπζέαζαλ ηα παηδηΪ, φπσο γιππηηθή ιαραληθώλ, έθζεζε δσγξαθηθήο, 

έθζεζε ιαραληθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο θεπνπξνχο ηνπ 

Γάκνπ θ.α. 

 

Σνλ ελαξθηάξην ραηξεηηζκφ ηεο εθδάισζεο απεχζπλε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο, Ηαηξφο θ. 

Δπάγγεινο Βαδαίνο, ππεχζπλνο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζηελ Αξγπξνχπνιε. Δπέζεο 

παξεπξΫζεζαλ ν ΑληηλνκΪξρεο Αζελψλ, θ. Υάξεο Παζβαληίδεο, ν Αληηδάκαξρνο 

Γηνέθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ θ. Δπάγγεινο θξίλεο, ν Αληηδάκαξρνο ΠεξηβΪιινληνο θ. 

Αζαλάζηνο Καιύβαο, θαη ν Γ/ληάο ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θ. σηήξεο 

Παπαζππξόπνπινο, ν νπνένο αλαθΫξζεθε ζηα νθΫιε πνπ απνθνκέδνπλ ηα παηδηΪ θαη 

νη γνλεέο ηνπο απφ ηΫηνηνπ εέδνπο πξνγξΪκκαηα θαη πξσηνβνπιέεο. 

 

ηελ εθδάισζε ζπκκεηεέραλ εμαηξεηηθνέ νκηιεηΫο νη νπνένη κε πνιχ παξαζηαηηθφ ηξφπν 

θαηΪθεξαλ λα θεληξέζνπλ ην ελδηαθΫξνλ ησλ παηδηψλ, ελψ εληππσζηαθφ άηαλ ην 

Διμοσ Άμφιςςασ 
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θιεέζηκν κε ηελ δσληαλά παξνπζέαζε πηΪησλ κε ιαραληθΪ θαη ζαιΪηεο απφ επηηειεέν 

γλσζηψλ ζεθ εζηηαηνξέσλ ηεο πεξηνράο καο. 

 

ΚαηΪ ηελ Ϋμνδν φια ηα παηδηΪ παξΫιαβαλ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηελ ζσζηή 

δηαηξνθή θαζψο θαη πνιιΪ κηθξά δώξα, ρπκνύο, ξνθήκαηα θαη δεκεηξηαθά πνπ 

άηαλ πξνζθνξΫο κεγΪισλ εηαηξεηψλ. 

 

ΓΖΜΟ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ ΘΔ/ΚΖ 

 

ηηο αξρΫο Γεθεκβξένπ 2010 ν Γήκνο ηαπξνύπνιεο Θεζζαινλίθεο πινπνέεζε κηα 

ζεηξΪ απφ δξΪζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελφηεηαο «Ζ Γεχζε ηεο Δπνράο: Σα 

ΛαραληθΪ!» ηνπ πξνγξΪκκαηνο ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ. ΜΫζα απφ βησκαηηθά εξγαζηήξηα, 

νκηιίεο αιιά θαη παηρλίδηα κε επίθεληξν ηα ιαραληθά νη καζεηΫο ησλ παηδηθψλ 

δεκνηηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Γάκνπ ηαπξνχπνιεο εέραλ ηελ επθαηξέα λα γλσξέζνπλ 

δηΪθνξα εέδε ιαραληθψλ θαη ηα πνιιΪ νθΫιε ηνπο! 

 

Οη δηαηηνιφγνη ηεο ηνπηθάο νκΪδαο ηνπ ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ ρξεζηκνπνηψληαο απιΫο 

ζπκβνπιΫο θαη κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν πξνΫηξεςαλ ηα παηδηΪ λα ζπκπεξηιΪβνπλ ηα 

ιαραληθΪ ζηε δηαηξνθά ηνπο γηα λα θεξδέζνπλ φιεο ηηο ζξεπηηθΫο αμέεο πνπ κπνξνχλ λα 

ηνπο πξνζθΫξνπλ! Οη ζπκβνπιΫο ζπλερέζηεθαλ θαη ζηνπο γνλεέο ησλ κηθξψλ 

καζεηψλ, παξαθηλψληαο ηνπο λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρά ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε 

δηαδηθαζέα ηεο αγνξΪο θαη ηεο πξνεηνηκαζέαο ησλ ιαραληθψλ.  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΖΜΟ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 

 

Σν ΚΔΦΟ-ΠΡΟΝΟΗΑ-ΜΔΡΗΜΝΑ ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο δηνξγΪλσζε εθδάισζε κε ζΫκα 

«Ζ Γεύζε ηεο Δπνρήο: Σα Λαραληθά» ζηηο 3 Ννεκβξένπ 2010. Ζ εθδάισζε Ϋγηλε ζηνλ 

Α΄ Παηδηθφ ηαζκφ ΠεξΪκαηνο θαη ηα παηδηΪ εέραλ ηελ επθαηξέα λα πΪξνπλ ζπκβνπιέο 

από ηελ ηνπηθή δηαηηνιόγν/ζπλεξγΪηε ηνπ πξνγξΪκκαηνο, ζρεηηθΪ κε ηα δηΪθνξα εέδε 

ιαραληθψλ θαη ηα πνιιαπιΪ νθΫιε πνπ απηΪ πξνζθΫξνπλ ζηνλ νξγαληζκφο καο. 

 

ηε ζπλΫρεηα ηα παηδΪθηα κε ηδηαέηεξν ελζνπζηαζκφ θύηεςαλ ιαραληθά ζηνλ πξναύιην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ηα νπνέα ζα θξνληέδνπλ απφ εδψ θαη πΫξα καζαέλνληαο Ϋηζη 

ηα ζηΪδηα αλΪπηπμεο ηνπ θΪζε ιαραληθνχ! Ζ εθδάισζε νινθιεξψζεθε κε κηα Ϋθπιεμε 

γηα φια ηα παηδΪθηα: Έλα γιαζηξάθη κε άδε θπηεκΫλν θΪπνην ιαραληθφ δφζεθε ζην θΪζε 

παηδέ γηα λα ην πΪξεη ζπέηη ηνπ.  

 

Διμοσ ταυροφπολθσ Θες/κθσ 
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ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 

 

Σελ Κπξηαθά 12 Γεθεκβξένπ ζην Γεκαξρεέν Παιαηνύ Φαιήξνπ άηαλ θαιεζκΫλνη φινη νη 

καζεηΫο ησλ λεπηαγσγεέσλ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζρνιεέσλ ηνπ Γάκνπ γηα κηα πξσηφηππε 

εθδάισζε πνπ Ϋγηλε ζηα πιαέζηα ηεο ελφηεηαο «Ζ Γεύζε ηεο Δπνρήο: Σα Λαραληθά!» 

ηνπ πξνγξΪκκαηνο ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ. 

 

ην πιαέζην απηφ, ζηάζεθε Ϋλαο ηεξάζηηνο κπνπθέο γεκάηνο κε παξαδνζηαθέο, 

αιιΪ θαη πξσηόηππεο ζπληαγέο ιαραληθώλ ηηο νπνέεο εέραλ εηνηκΪζεη ηα έδηα ηα 

παηδηΪ κε ηε βνάζεηα ησλ γνληψλ ηνπο! Γνλεέο θαη παηδηΪ πεξάθαλνη γηα ηηο δεκηνπξγέεο 

ηνπο ηηο κνηξΪζηεθαλ κε φινπο φζνπο βξΫζεθαλ ζηελ εθδάισζε, απνιακβΪλνληαο Ϋλα 

γεχκα κε βαζηθό ζπζηαηηθό ηα ιαραληθά! 

 

ην ρψξν ππάξρε επαγγεικαηίαο ζεθ πνπ Ϋθηηαμε καδέ κε ηα παηδηΪ κηα λφζηηκε 

ζαιΪηα πνπ μεηξΫιαλε ηνπο κηθξνχο δνθηκαζηΫο ηεο! ην ηΫινο ηεο εθδάισζεο φια ηα 

παηδηΪ πάξαλ καδέ ηνπο ην θπιιάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε ελφηεηα 

θαζψο θαη κηα ζαθνύια-δώξν γεκάηε ιαραληθά! Ζ ηνπηθά νκΪδα ηνπ ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ 

δεζκεχηεθε λα δεκηνπξγάζεη Ϋλα ιεχθσκα πνπ ζα πεξηιακβΪλεη φιεο ηηο ζπληαγΫο πνπ 

πάξαλ κΫξνο ζηνλ κπνπθΫ ηνπ Γάκνπ. 

 

 

                 
 

 

 

 

Διμοσ Περάματοσ - Δθμιουργία Λαχανόκθπου 

Διμοσ Παλαιοφ Φαλιρου - Μαγειρζματα από τουσ μικροφσ ςεφ 
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ΓΖΜΟ ΓΑΛΑΣΗΟΤ 

 

Ο ΣνκΫαο Αγσγάο Τγεέαο ηεο Κνηλσληθάο Τπεξεζέαο ηνπ Γήκνπ Γαιαηζίνπ ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ Οξγαληζκφ ηνπ Γάκνπ, δηνξγΪλσζε έθζεζε Εσγξαθηθήο 

απφ ηα ηκάκαηα Εσγξαθηθάο παηδηψλ ησλ ηεθηψλ Νενιαέαο κε ζΫκα «Μπνξνύλ ηα 

ιαραληθά λα γίλνπλ ηέρλε;» Ζ Ϋθζεζε Ϋγηλε ζε θΪζε ζηΫθη λενιαέαο θαη δηάξθεζε απφ 

ηελ 11ε (Παγθφζκηα ΖκΫξα ηνπ Παηδηνχ) σο ηελ 18ε Γεθεκβξένπ 2010. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα 

ηεο Ϋθζεζεο πξαγκαηνπνηάζεθαλ νκηιέεο ζρεηηθΫο κε ηε δηαηξνθά θαη θπζηθΪ ηα 

ιαραληθΪ, ελψ ζε θΪζε παηδέ πνπ ζπκκεηεέρε δφζεθε Ϋπαηλνο. 

 

ΓΖΜΟ ΚΟΡΗΝΘΟΤ 

 

Ο Γήκνο Κνξηλζίσλ πξαγκαηνπνέεζε Δθδάισζε ζηε ζπκβνιά ησλ πεδφδξνκσλ 

Κχπξνπ θαη ΠεξηΪλδξνπ, ηελ Παξαζθεπά 15 Οθησβξένπ 2010.  Ζ ελ ιφγσ εθδάισζε, 

επξφθεηην λα βΪιεη ηα παηδηΪ ζε κηα βησκαηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο κέζα από 

παηρλίδη – ζΫαηξν θαη ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηελ ελεκΫξσζε ηνπ θφζκνπ. 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε εθδάισζε πεξηειΪκβαλε ηελ Πξνψζεζε ησλ ιαραληθψλ απφ ηνπο 

κηθξνχο καζεηΫο, ηε πκκεηνρά ζην παηρλίδη «θπλήγη ησλ ιαραληθώλ», ηελ 

Παξαθνινχζεζε κηθξνχ ζεαηξηθνχ δξψκελνπ – θνπθινζέαηξν πνπ ζα παξνπζηαζηεέ 

απφ παηδηΪ ηνπ ψκαηνο Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ, κε ηέηιν «ηα ιαραληθΪ εξσηεχνληαη». 

Καζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ησλ δξΪζεσλ νη ππεχζπλνη ηεο δηνξγΪλσζεο  πξαγκαηνπνέεζαλ 

ππαίζξην ςήζηκν ιαραληθώλ φπνπ ηα παηδηΪ κπφξεζαλ λα παξαθνινπζάζνπλ θαη λα 

δνθηκΪζνπλ. 

 

Δπέζεο ν δάκνο Ακαξνπζένπ, ζΫινληαο λα κεηαδψζεη ζηα παηδηΪ ην κάλπκα φηη νη 

ζσζηΫο δηαηξνθηθΫο ζπλάζεηεο πνπ απνθηνχκε ζηελ παηδηθά ειηθέα, καο αθνινπζνχλ θαη 

ζηελ ελάιηθε δσά καο, πξνρψξεζε ζηελ νξγΪλσζε βησκαηηθνχ ζεκηλαξένπ ζην πιαέζην 

ηνπ πξνγξΪκκαηνο «ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ by EPODE».  

 

Με ζΫκα «Ζ Γεχζε ηεο Δπνράο: Σα ΛαραληθΪ» πξαγκαηνπνέεζε ελεκεξσηηθά εθδάισζε 

ζηνπο καζεηΫο ηεο Β‟ ηΪμεο ηνπ 10νπ Γεκνηηθνχ ρνιεένπ (πεξέπνπ 60 παηδηΪ) ηελ 

Παξαζθεπά, 14 Ηαλνπαξένπ 2011 θαη ηνπο δηΫλεηκε ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηελ Ϋληαμε ησλ 

ιαραληθψλ ζε θΪζε ηνπο γεχκα.  ηε ζπλΫρεηα, ππφ ηελ θαζνδάγεζε ηεο ηνπηθάο νκΪδαο 

ηνπ «ΠΑΗΓΔΗΑΣΡΟΦΖ» νη καζεηΫο θχηεςαλ ζε εηδηθΪ δηακνξθσκΫλν ρψξν ην δηθφ ηνπο 

ιαραλφθεπν κε ιαραληθΪ ηεο επνράο. Οη καζεηΫο ζα Ϋρνπλ νη έδηνη ηε θξνληέδα ηνπ 

ιαραλφθεπνπ ηνπ ζρνιεένπ ηνπο θαη ζε ιέγνπο κάλεο ζα αληιάζνπλ ηε ραξΪ απφ ηε 

ζπγθνκηδά. Ζ δηαηηνιφγνο θα Μαξία Κνπθάθε παξνπζέαζε ζηα παηδηΪ θξΫζθα ιαραληθΪ 

επηζεκαέλνληαο ηελ ηεξΪζηηα  δηαηξνθηθά αμέα πνπ Ϋρνπλ γηα ηελ θαιά πγεέα, δέλνληΪο 

ηνπο απιΫο πξαθηηθΫο ζπκβνπιΫο γηα ηελ πγηεηλά δηαηξνθά. 

 

ΜεηαθΫξνληαο ην κάλπκα ηνπ ΓεκΪξρνπ Ακαξνπζένπ θαη ΠξνΫδξνπ ηνπ Γ.Γ.Τ.  Γηψξγνπ 

Παηνχιε, ν Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληάο ηνπ Οξγαληζκνχ ΠεξηβΪιινληνο Π. Σζηηζηκπάζεο 

ππνγξΪκκηζε: «Μέζα από ην πξόγξακκα απηό πξνσζνύληαη έμππλνη ηξόπνη κύεζεο ησλ 

παηδηώλ ζε έλα ζσζηό θαη πγηεηλό ηξόπν δσήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηώλ απνηειεί κία πξσηόηππε πξσηνβνπιία επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο 

ησλ κηθξώλ καο θίισλ». 
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Ο Διμαρχοσ Αιγάλεω, κ. Νικόλαοσ  αράντθσ 
περιςτοιχιηόμενοσ από μακθτζσ.  
 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΓΓΤ Καη Πεξηβάιινλ: Πεξηβαιινληηθέο Γξάζεηο Γήκσλ Μειώλ  

Απξίιηνο-Ηνύιηνο 2010 

 

ΚΪζε ρξφλν, θαη ζπγθεθξηκΫλα ηελ πεξένδν Μαΐνπ-Ηνπιένπ, ην ΓΓΤ ζπλεξγΪδεηαη κε ην 
Γέθηπν “Μεζφγεηνο SOS” θαη δηνξγαλψλεη κέα κεγΪιε πεξηβαιινληηθά εθζηξαηεέα καδέ κε 
φζνπο δάκνπο-κΫιε ηνπ ΓΓΤ εθδειψλνπλ ελδηαθΫξνλ. ην πιαέζην απηάο ηεο 
εθζηξαηεέαο ην ΓΓΤ θαη θΫηνο, ηελ πεξένδν Απξηιένπ-Ηνχιηνπ 2010,  δάηεζε απφ θΪζε 
δάκν-κΫινο ηνπ λα δηνξγαλψζεη απφ κέα πεξηβαιινληηθά ελΫξγεηα ζηα φξηΪ ηνπ γηα ηελ 
επαηζζεηνπνέεζε ησλ πνιηηψλ, εέηε απηά εέλαη Ϋλαο πεξηβαιινληηθφο θαζαξηζκφο, εέηε κέα 
νπνηαδάπνηε Ϊιιε εθδάισζε ζρεηηθά κε ην πεξηβΪιινλ.  
 
Οη Γάκνη-ΜΫιε πνπ Ϋδεημαλ κεγΪιν ελδηαθΫξνλ θαη πξαγκαηνπνέεζαλ δηΪθνξεο 
πεξηβαιινληηθΫο ελΫξγεηεο εέλαη ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγύξσλ, ν Γήκνο Αηγάιεσ, ν 
Γήκνο Αιεμάλδξεηαο Ζκαζίαο, ν Γήκνο Αιίκνπ, ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ, ν Γήκνο 
Βύξσλα, ν Γήκνο Εσγξάθνπ, ν Γήκνο Ζξαθιείνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Η. Π. 
Μεζνινγγίνπ, ν Γήκνο Ησιθνύ Μαγλεζίαο,  ν Γήκνο Καηεξίλεο, ν Γήκνο 
Κεξθπξαίσλ, ν Γήκνο Κνξπδαιινύ, ν Γήκνο Κξπνλεξίνπ, ν Γήκνο Κξσπίαο, ν 
Γήκνο Μειηζζίσλ,  ν Γήκνο Μόβξεο Αραΐαο,  ν Γήκνο Ναππάθηνπ, ν Γήκνο 
Παιιήλεο,  ν Γήκνο Παλνξάκαηνο Θεο/θεο, ν Γήκνο Πεηξαηά, ν Γήκνο Πεξάκαηνο, 
θαη ν Γήκνο Υατδαξίνπ.  
 
 
Γήκνο Αγίσλ Αλαξγύξσλ 
 
 ηελ θεληξηθά πιαηεέα ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ βξΫζεθαλ ηελ ΣεηΪξηε 19 Μαΐνπ 
2010 καζεηΫο απφ ζρνιεέα ηεο πφιεο, ζε κηα εθδάισζε ζηα πιαέζηα ηεο Γηνξηάο 
Αλαθχθισζεο. Ζ εθδάισζε πξαγκαηνπνηάζεθε ζην Οινθιεξσκέλν Κέληξν 
Αληαπνδνηηθήο Αλαθύθισζεο, ην νπνέν εέλαη ηνπνζεηεκΫλν ζηελ θεληξηθά πιαηεέα θαη 
εμππεξεηεέ ηνπο θαηνέθνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνράο, πνπ επηζπκνχλ λα αλαθπθιψζνπλ.  
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθδάισζεο παξαβξΫζεθαλ ν Γάκαξρνο Νέθνο αξΪληεο, Γεκνηηθνέ 
χκβνπινη, θαη πιάζνο πνιηηψλ κε ηα παηδηΪ ηνπο.  
 

 
Γήκνο Αηγάιεσ 
 
Ο Γήκνο Αηγάιεσ πξαγκαηνπνέεζε ηελ 
ΣεηΪξηε, 28 Απξηιένπ 2010, ζην 
Πλεπκαηηθφ ΚΫληξν "Γ.Ρέηζνο" ηνπ δάκνπ 
Δθδάισζε - ζπδάηεζε γηα ηηο 
πεξηβαιινληηθΫο πξνθιάζεηο ηεο επνράο. 
Ζ εθδάισζε απηά δηνξγαλψζεθε απφ ηε 
Γ/λζε Α' βΪζκηαο ΔθπΪηδεπζεο Γ' Αζάλαο 
- Πεξηβαιινληηθά εθπαέδεπζε θαη ηε 
Γεκνηηθά Βηβιηνζάθε ΑηγΪιεσ. Πνιέηεο 
θαη ηδηαέηεξα λΫνη ηνπ δάκνπ ΑηγΪιεσ 
παξεπξΫζεζαλ ζηελ εθδάισζε. 
ΠαξΪιιεια, ν Γάκνο ΑηγΪιεσ θαη θΫηνο 
δηνξγΪλσζε αλζνθνκηθά Ϋθζεζε κε ζηφρν 

λα κνηξαζζνχλ φινη νη πνιέηεο φκνξθεο αλνημηΪηηθεο ζηηγκΫο θαη εηθφλεο απφ πνηθέια 



65 

 

Ο Διμαρχοσ Αλίμου, κ. Ακανάςιοσ Ορφανόσ κατά 

τθν διάρκεια του ςφντομου χαιρετιςμοφ του ςτθ 

γιορτι ανακφκλωςθσ. 

 

 

Εκελοντζσ ςυμμετζχουν ςτθ φφτευςθ 

λουλουδιϊν 

ινπινχδηα θαη θπηΪ, κε Ϊξσκα ειπέδαο θαη αηζηνδνμέαο γηα ην κΫιινλ, θαη ηδηαέηεξα ην 
κΫιινλ ηνπ πεξηβΪιινληνο.  

 

Γήκνο Αιίκνπ 

Γηνξηή Αλαθύθισζεο πξαγκαηνπνέεζε ν Γήκνο 
Αιίκνπ ην Ϊββαην, 24 Απξηιένπ 2010, ζην 
Carrefour Αιίκνπ, κε πξσηνβνπιέα ηνπ Δζληθνύ 
πιινγηθνύ πζηήκαηνο Αληαπνδνηηθήο 
Αλαθύθισζεο πζθεπαζηώλ. ηελ εθδάισζε 
παξαβξΫζεθε θαη ν Γήκαξρνο Αιίκνπ Θάλνο 
Οξθαλόο, ν νπνένο ζε ζχληνκν ραηξεηηζκφ ηνπ, 
ηφληζε: «ΠΪληα, ν δάκνο Αιέκνπ πξνζηξΫρεη θαη 
ππνζηεξέδεη θΪζε πξσηνβνπιέα πνπ Ϋρεη νηθνινγηθά 
δηΪζηαζε. Ζ επηβΪξπλζε ηνπ ΠεξηβΪιινληνο Ϋρεη 
εμειηρζεέ ζε θνξπθαέν πξφβιεκα γηα ηνλ πιαλάηε. 
Ζ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, εέλαη πιΫνλ 
επηηαθηηθά αλΪγθε. Γελ απνηειεέ απιΪ δεέγκα 
πνιηηηζκνχ θαη θνηλσληθάο επαηζζεζέαο, φπσο 
παιαηφηεξα. Δέλαη ζΫκα επηβέσζεο γηα φινπο καο. 
Δέλαη ρξΫνο καο απΫλαληη ζηηο επεξρφκελεο γεληΫο». 

 

Γήκνο Αιεμάλδξεηαο 

Με ηελ επθαηξέα ηεο Παγθφζκηαο ΖκΫξαο 
ΠεξηβΪιινληνο (Ϊββαην 5 Ηνπλένπ) ν Γήκνο 
Αιεμάλδξεηαο ζε ζπλεξγαζέα κε ην ρνιεέν 
Γεχηεξεο Δπθαηξέαο ΝΪνπζαο (ηκάκα ΑιεμΪλδξεηαο) 
πξαγκαηνπνέεζε Δθδάισζε ηελ Παξαζθεπά, 4 
Ηνπλένπ 2010. Ζ εθδάισζε πεξηιΪκβαλε θχηεπζε 
ινπινπδηψλ ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Δι. 
ΒεληδΫινπ – 28εο Οθησβξένπ (ηξέγσλν Μπαιηδά) 
θαζψο θαη ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Δζληθάο 

Αληέζηαζεο. Δπέζεο, πξαγκαηνπνηάζεθε ζπιινγά 
απνξξηκκΪησλ ζηνπο δξφκνπο ηεο πεξηνράο 

πιαηεέαο Παπαλησλένπ, απφ ηνλ ζχιινγν Νενιαέαο ROM Αγένπ Γεσξγένπ. ηελ 
εθδάισζε ζπκκεηεέραλ πΪλσ απφ 50 Ϊηνκα, καζεηΫο ησλ ζρνιεέσλ θαη κΫιε ηνπ 
ζπιιφγνπ, πνπ Ϋδσζαλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ γηα ηελ επηηπρέα ηεο εθδάισζεο θαη 
πξΪγκαηη πΫηπραλ Ϋλα εληππσζηαθφ απνηΫιεζκα. H δξΪζε απηά απνηΫιεζε Ϋλα κάλπκα 
πξνο φιε ηελ θνηλσλέα πνπ πξΫπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεέ ψζηε κε ηΫηνηνπ 
ηχπνπ ελΫξγεηεο λα σθειεέηαη ζπλνιηθΪ.  

 
Γήκνο Ακαξνπζίνπ 
 
Ο Γήκνο Ακαξνπζίνπ ζε ζπλεξγαζέα κε ην Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο θαη ηνλ 
Οξγαληζκφ ΠεξηβΪιινληνο Υσξνηαμέαο & Πνηφηεηαο Εσάο ηνπ Γάκνπ  ζπκκεηεέρε ζηελ 
εζεινληηθά δξΪζε βαςέκαηνο ηνπ πηηηνχ Φηινμελέαο 9 παηδηψλ κε εηδηθΫο αλΪγθεο 
«Ζιηνηξφπην», πνπ βξέζθεηαη ζηελ Αγέα ΦηινζΫε Ακαξνπζένπ. ΔζεινληΫο ηφζν απφ ην 
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Ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου, κ. Γ. Πατοφλθσ μαηί με τα παιδιά 

και τουσ γονείσ  τουσ κακϊσ και εκελοντζσ τθσ δράςθσ.  

Εκελοντζσ εν δράςει 

Γάκν φζν θαη απφ ην ΓΓΤ Ϋβαςαλ ηα 11 
δσκΪηηα ηνπ ζπηηηνχ. Ζ εηαηξέα 
ρξσκΪησλ KRAFT δηΫζεζε ηα ρξψκαηα, 
ζην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο 
θνηλσληθάο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ Ϋρεη 
αλαπηχμεη ηα ηειεπηαέα ρξφληα ν Γάκνο 
κε επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηα δηνηθεηηθΪ φξηα ηεο πφιεο. Ο 
Γάκαξρνο Ακαξνπζένπ θαη Πξφεδξνο ηνπ 
Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θ. Γ. 
Παηνύιεο δηεπξχλνληαο αθφκε 
πεξηζζφηεξν ηηο δξΪζεηο θνηλσληθάο 
ππνζηάξημεο, αληαπνθξέζεθε Ϊκεζα ζην 
αέηεκα ησλ ππεπζχλσλ ηνπ πηηηνχ 
Φηινμελέαο Ζιηνηξφπην, γηα ηελ εθηΫιεζε 

εξγαζηψλ ζπληάξεζεο ηνπ παιηνχ νηθάκαηνο. 
 
 
Οη γνλεέο ησλ  παηδηψλ πνπ θηινμελνχληαη εθεέ, επραξέζηεζαλ ζεξκΪ ηνλ θ. Παηνχιε, ν 
νπνένο επηζθεπηφηαλ ην ζπέηη, γηα λα βιΫπεη ηηο εξγαζέεο βαςέκαηνο ησλ δσκαηέσλ.            
«Ο Γήκνο Ακαξνπζίνπ είλαη θνληά ζε όινπο όζνη έρνπλ αλάγθε θαη πάληα ζα 
αληαπνθξίλεηαη ζε παξόκνηα αηηήκαηα, πξνζθέξνληαο ην ειάρηζην πνπ κπνξεί, γηα λα 
θάλεη απηά ηα παηδηά λα δνπλ ζε θαιύηεξεο ζπλζήθεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Θέισ λα 
επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνπο εζεινληέο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ θαη ηνπ 
Γ.Γ.Τ. πνπ αλέιαβαλ λα καο βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ ρώξσλ ηνπ Ζιηνηξόπηνπ. 
Καη ζέισ λα δηαβεβαηώζσ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ όηη ηόζν ν Γήκνο όζν θη εγώ 
πξνζσπηθά, ζα είκαζηε δίπια ηνπο ζε ό,ηη θη αλ ρξεηαζηνύλ». 
 
Δθ κΫξνπο ησλ γνλΫσλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπ Ζιηνηξνπένπ, ε θα Δι. Παηζηανύξα 
επραξέζηεζε ηνλ θ. Παηνχιε γηα ηελ Ϊκεζε αληαπφθξηζε ηνπ ζην δάηεκα απηφ θαη ηνλ 
ζπλερΪξε γηα ηελ θνηλσληθά ηνπ επαηζζεζέα. 
 
 
 
Γήκνο Βύξσλα 
 
Σελ «επηρεέξεζε» θαζαξηζκνχ ηνπ Τκεηηνχ ζηάξημε 
γηα 4ε ζπλερά ρξνληΪ (Ηνχληνο 2010) ν Γήκνο 
Βύξσλα, ν νπνένο βξΫζεθε γηα Ϊιιε κηα θνξΪ ζην 
πιεπξφ ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ.  
ηφρνο ηεο πξσηνβνπιέαο εέλαη κΫζα απφ ηε 
ζπλεξγαζέα ηεο Γεκνηηθάο Αξράο θαη ησλ πνιηηψλ 
λα δηαηεξεζεέ ην δΪζνο θαζαξφ.  Ο θαζαξηζκφο 
Ϋγηλε ζε ηξεηο ηνπνζεζέεο: ζην κνλνπΪηη Γξαληθνχ 
πξνο ΚαξΫα, ζηε Εσνδφρν Πεγά θαη ζην Πηθ Νηθ.  
Παξφιν πνπ θΫηνο δελ άηαλ απαξαέηεηε ε δηΪζεζε 
νρεκΪησλ ηνπ Γάκνπ γηα ηελ απνκΪθξπλζε 
κπαδψλ, ν Γάκνο Βχξσλα παξεέρε ηελ απαξαέηεηε 
πιηθνηερληθά ππνδνκά πνπ δηεπθφιπλε ην Ϋξγν θαζαξηζκνχ (π.ρ ζαθνχιεο, γΪληηα, 
θσηηζκφ, θ.Ϊ). 
Με ηελ νινθιάξσζε ηνπ θαζαξηζκνχ αθνινχζεζε ζπδάηεζε ησλ πνιηηψλ ζηε Μνλά 
Εσνδφρνπ Πεγάο ζρεηηθΪ κε ην λΫν ζρΫδην πξνεδξηθνχ δηαηΪγκαηνο θαη ηελ πξνζηαζέα 
ηνπ Τκεηηνχ, θαζψο θαη ηελ ειιηπά ππξνπξνζηαζέα.  
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Ο Διμαρχοσ Ηωγράφου, κ. Ιωάννθσ Καηάκοσ περιθγείται ςτα 

διάφορα περίπτερα  

Ζ ελΫξγεηα απηά δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Πξσηνβνπιέα Πνιηηψλ Βχξσλα γηα ηε ΓηΪζσζε 
ηνπ Τκεηηνχ. 
 
                                   

Γήκνο Εσγξάθνπ 
 
Σε γηνξηά Άλνημεο ππνδΫρεηαη γηα 6ε 
ζπλερά θνξΪ ε Αλζνθνκηθά Έθζεζε ηνπ 
Γήκνπ Εσγξάθνπ, ε νπνέα Ϊλνημε ηηο 
πχιεο ηεο γηα ην θνηλφ ζηηο 29 Απξηιένπ 
ζην ΝΫν ΠΪξθν Γνπδά ζε κηα 
θαληαζκαγνξηθά εθδάισζε εγθαηλέσλ 
παξνπζέα ηνπ δεκΪξρνπ ηεο πφιεο ΓηΪλλε 
ΚαδΪθνπ. Ο Αληηδάκαξρνο Πξαζέλνπ, 
Γεκήηξεο Ακπαδήο θαισζφξηζε ηνπο 

επηζθΫπηεο ηνλέδνληαο ηελ νκνξθηΪ ηεο 
δεκηνπξγέαο ζην πΪληξεκα ηεο γεο κε ηνπο 
θπησξηνχρνπο Αηηηθάο. Αθφκα αλαθΫξζεθε 

ζηηο 2 λΫεο ζπκκεηνρΫο ηνπ θξφθνπ  ΚνδΪλεο θαη ηνπ ΠΑΤ. Kαηφπηλ Ϋδσζε ην ιφγν  ζην 
δάκαξρν  ν νπνένο ηφληζε φηη ε αλζνθνκηθά Ϋθζεζε απνηειεέ πιΫνλ Ϋλαλ θαζηεξσκΫλν 
ζεζκφ ηνπ Γάκνπ ΕσγξΪθνπ πνπ δέλεη ηελ επθαηξέα ζηνπο επηζθΫπηεο ηεο φρη κφλν λα 
πξνκεζεπηνχλ ηα ινπινχδηα πνπ αγαπΪλε αιιΪ λα ελεκεξσζνχλ ζε βΪζνο πΪλσ ζε 
δηΪθνξνπο ηνκεέο ηεο θεπεπηηθάο θαη ηεο αλζνθνκέαο θαη λα ζπκκεηΪζρνπλ ζε δηΪθνξα 
πνιηηηζηηθΪ δξψκελα θαη εθδειψζεηο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβΪιινλ.  
Σελ εθδάισζε ηέκεζε κε ηελ παξνπζέα ηνπ ν Γάκαξρνο, θ. Ησάλλεο Καδάθνο θαη 
ζχζζσκν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ελψ ε πξνζΫιεπζε ηνπ θφζκνπ άηαλ πνιπΪξηζκε. Οη 
επηζθΫπηεο πεξηεγάζεθαλ ζηα 87 πεξέπηεξα ησλ παξαγσγψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ 
Φπησξηνχρσλ Αηηηθάο θαη εληππσζηΪζηεθαλ απφ ηε κεγΪιε πνηθηιέα θπηψλ – 2.000 εέδε 
θαη παξαθνινχζεζαλ ηηο δηΪθνξεο πεξηβαιινληηθΫο εθδειψζεηο - νκηιέεο. 

 
   

Γήκνο Ζξαθιείνπ 
 
Ο Γήκνο Ζξαθιείνπ Αηηηθάο πξαγκαηνπνέεζε ηξεηο (3) πεξηβαιινληηθΫο εθδειψζεηο. 
πγθεθξηκΫλα, ηε ΓεπηΫξα 10 ΜΪε 2010 πξαγκαηνπνηάζεθε κε κεγΪιε επηηπρέα ζηελ 
αέζνπζα ηνπ πνιπρψξνπ ηεο παιηΪο ιαραλαγνξΪο ε πξψηε εζπεξέδα γηα ην πεξηβΪιινλ 
κε ηέηιν «ΠεξηβΪιινλ θαη ΣΫρλε». ΠαξαβξΫζεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ 100 ζπλδεκφηεο, 
δεκνηηθνέ θαη δηακεξηζκαηηθνέ ζχκβνπινη ηνπ δάκνπ Ζξαθιεένπ. Ο θ. Γηάλλεο Μηραήι , 
Πξφεδξνο ηεο Διιεληθάο Δηαηξεέαο ΠεξηβΪιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ αλΫπηπμε ην ζΫκα 
«ΔθθξΪζεηο ηνπ ΠεξηβΪιινληνο ζηελ ΣΫρλε» θαη ν θ. Βαζίιεο Αγγειηθόπνπινο, 
δεκνζηνγξΪθνο, παξαγσγφο ηξέηνπ πξνγξΪκκαηνο ΔΡΣ κέιεζε γηα «Σν πεξηβΪιινλ ζην 
ειιεληθφ ηξαγνχδη» θαη πιαηζέσζε ηελ νκηιέα ηνπ κε κνπζηθΫο ζπλζΫζεηο , νη νπνέεο 
πξΪγκαηη εληππσζέαζαλ ην αθξναηάξην. Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη κΫζα απφ απηάλ ηελ 
νκηιέα αλαδεέρζεθε ε ηζρπξά δηαρξνληθά ηνπ ειιεληθνχ ηξαγνπδηνχ κε ην θπζηθφ θαη 
αζηηθφ πεξηβΪιινλ.  
 
ηα πιαέζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηεο ΖκΫξαο ΠεξηβΪιινληνο ν Γήκνο Ζξαθιείνπ 
δηνξγΪλσζε 2 δξΪζεηο. ΑξρηθΪ, ζηηο 5 Ηνχλε 2010 πξαγκαηνπνηάζεθε ζην ρψξν ηνπ 
ΚαξΪβνια ε 1ε πνιππεξηβαιινληηθά Ϋθζεζε γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο παγθφζκηαο εκΫξαο 
πεξηβΪιινληνο ηελ νπνέα ηέκεζαλ εθαηνληΪδεο επαέζζεησλ ζπκπνιηηψλ καο. Ζ Ϋθζεζε 
απηά ζπλδηνξγαλψζεθε κε θνξεέο πνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο αγσλέδνληαη εέηε 
επαγγεικαηηθΪ εέηε εζεινληηθΪ γηα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσάο ζε Ϋλαλ θαιχηεξν 
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πιαλάηε. Γηα πξψηε θνξΪ παξνπζηΪζηεθε ζηνπο δεκφηεο ηνπ Γάκνπ Ζξαθιεένπ  ην Ϋξγν 
απηψλ ησλ θνξΫσλ θαη νξγαλψζεσλ. Δπέζεο γηα πξψηε θνξΪ ζε κηα ηΫηνηα παξνπζέαζε 
πξαγκαηνπνηάζεθε καδέ αλαθχθισζε ειεθηξηθψλ – ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, 
ιακπηάξσλ θζνξηζκνχ θαζψο θαη παιαηψλ ελδπκΪησλ (πιΫνλ ησλ 200 δεκνηψλ 
ζπκκεηεέραλ ζηελ αλαθχθισζε, ε νπνέα θαη επηβξαβεχηεθε κε θιάξσζε δψξσλ.  Ζ 
εξγαζέα ηεο Τπεξεζέαο Πξαζέλνπ ηνπ Γάκνπ Ζξαθιεένπ, πξνβιάζεθε κε Ϋλα 
πνιπζΫιηδν ελεκεξσηηθφ Ϋληππν.  
 
ΠαξΪιιεια, ηελ έδηα εκΫξα ε Βηθειαέα Γεκνηηθά Βηβιηνζάθε πξαγκαηνπνέεζε 
παξνπζέαζε ηνπ βηβιένπ ηεο ινγνπαζνιφγνπ θ. Μαξίαο Ρνπζνραηδάθε, «Έλα 
παξακχζη γηα ην πεξηβΪιινλ». Ο Γάκνο Ζξαθιεένπ πξνζΫθεξε αληέηππα ηνπ βηβιένπ ζηα 
παηδηΪ (ειηθέαο 5-10 εηψλ) ζην πΪξθν ηνπ πξψελ ΚαξΪβνια. Ζ θ. ΡνπζνραηδΪθε κέιεζε 
κε ηα παηδηΪ γηα ην πεξηβΪιινλ. Σν βηβιέν απηφ εθδφζεθε απφ ην Γάκν Ζξαθιεένπ ζε 
ζπλεξγαζέα κε ηε Βηθειαέα Γεκνηηθά Βηβιηνζάθε. 
 
Γήκνο Η. Π. Μεζνινγγίνπ 
 
Σελ  Παξαζθεπή 11 Ηνπλίνπ 2010, ε θεληξηθά 
πιαηεέα ηεο Η. Π. Μεζνινγγένπ κεηεηξΪπε ζε ΛΟΤΝΑ 
ΠΑΡΚ! Ήηαλ κία ζπλαξπαζηηθή εθπαηδεπηηθή θαη 
ςπραγσγηθή δξάζε «ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ ηεο 
Αλαθύθισζεο» ηεο Διιεληθάο Δηαηξεέαο 
Αμηνπνέεζεο Αλαθχθισζεο, ε νπνέα δηαδέδεη ηελ 
ηδΫα ηεο Αλαθχθισζεο, θαιψληαο κηθξνχο θαη 
κεγΪινπο λα αγθαιηΪζνπλ ηε δηαδηθαζέα κΫζα απφ 
ηε ζπζηεκαηηθά θαη πνηνηηθά ηνπο ζπκκεηνρά.  
 
Ζ αλαθχθισζε Ϋγηλε επρΪξηζηε ζπλάζεηα θαη δηαζθεδαζηηθά εκπεηξέα κΫζα απφ 
παηρλέδηα, φπσο ην θπλάγη ρακΫλνπ ζεζαπξνχ, ην ςΪξεκα, ην κπφνπιηλγθ, ηηο 
ηζνπβαινδξνκέεο, ηνλ ηξνρφ ηεο αλαθχθισζεο, ην θηδΪθη, ηνλ θΪδν ην πΪδι, ηνπο 
θξέθνπο, ην ζηφρν θαη Ϊιια.  
 
Όινη νη ζπκκεηΫρνληεο ζηε δξΪζε θΫξδηζαλ κπαιφληα, ηζΪληεο αλαθχθισζεο θαη 
καγλεηΪθηα κε ην ζάκα ηεο Αλαθχθισζεο απφ ηνπο εκςπρσηΫο. Ζ δηαδξαζηηθά ελΫξγεηα 
ζηφρεπε ζηελ ελδπλΪκσζε ηεο ηδΫαο ηεο Αλαθχθισζεο ζηνλ κπιε θΪδν θαη ηελ 
επαηζζεηνπνέεζε ηεο λΫαο γεληΪο γηα ηελ αμέα ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ.  
ε φινπο ηνπο ππφινηπνπο -κεγαιχηεξνπο-   δφζεθε πινχζην ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη 
θπξέσο κπφξεζαλ λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηα πιηθΪ πνπ αλαθπθιψλνληαη ζην κπιε θΪδν, 
ηε δηαδηθαζέα θαη ηα νθΫιε ηεο αλαθχθισζεο, ελψ Ϋιαβαλ ελεκεξσηηθΪ Ϋληππα κε εηδηθΫο 
ζπκβνπιΫο γηα ηελ πην «ζσζηά» θαη απνηειεζκαηηθά αλαθχθισζε.  

 
Ζ δξΪζε πξαγκαηνπνηάζεθε απφ ηελ Διιεληθά 
Δηαηξεέα Αμηνπνέεζεο Αλαθχθισζεο θαη 
ππνζηεξέρζεθε απφ ην δάκν ΗεξΪο Πφιεσο 
Μεζνινγγένπ, ηνλ ζχιινγν γνλΫσλ θαη θεδεκφλσλ ηνπ 
3νπ Γ Μεζνινγγένπ θαη ηελ Πεξηβαιινληηθά ΟκΪδα 
ηνπ 1νπ Γπκλαζένπ Μεζνινγγένπ.  
ΜΪιηζηα, ηα κΫιε ηεο Πεξηβαιινληηθάο ΟκΪδαο 

«Αλαθχθισζε - ΓξΪζε - Με κΫλεηο ζεαηάο» ηνπ 1νπ 

Γπκλαζένπ παξννζέαζε παξΪιιεια κε ηε δξΪζε, 

Ϋθζεζε πιηθνχ απφ ην πξφγξακκα πνπ πινπνέεζαλ 

γηα ηελ αλαθχθισζε.  
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Γήκνο Ησιθνύ 

 
Ο Γήκνο Ησιθνύ, ην 9ν χζηεκα Γαζνπξνζθφπσλ, ην Σνπηθφ πκβνχιην Νενιαέαο θαη 
ηα ζρνιεέα απνθΪζηζαλ λα δελδξνθπηεχζνπλ θΪπνηεο πιαγηΫο ηεο ΑλαθαζηΪο ην 
Μαξηηνπ 2010. ΔθαηνληΪδεο παηδηΪ θαη λΫνη, δαζνπξφζθνπνη θαη δεκφηεο πιεκκχξηζαλ 
ην ρψξν γχξσ απφ ην γάπεδν κπΪζθεη ζηα ΠιαηαλΪθηα θαη θχηεςαλ πεξέπνπ 450 
δΫληξα θαη ζΪκλνπο, ηα 320 εθ ησλ νπνέσλ άηαλ πξνζθνξΪ ηνπ Γαζηθνχ Φπησξένπ 
ΛΪξηζαο θαη ηα ππφινηπα ηνπ Γάκνπ Ησιθνχ. Έηζη, ν Γάκνο Ησιθνχ ζαλ γηνξηά ηε κΫξα 
ηεο Γαζνπνλέαο θαη ηνπ ΠεξηβΪιινληνο, Ϋδσζε Ϋλα θαιφ κάλπκα θαη κηα επθαηξέα 
Ϋκπξαθηεο επαηζζεηνπνέεζεο ζηα παηδηΪ. Φπηεχηεθαλ 200 θππαξέζζηα (δηΪθνξα εέδε 
θαη πνηθηιέεο), 120 πηθξνδΪθλεο, 50 δΪθλεο, 30 ξνδηΫο, 50 ζπαξηΪ θαη 30 δηΪθνξνη 
ζΪκλνη. Σα θπηΪ εληζρχζεθαλ κε θαιφ ρψκα θαη πνηηζηάθαλ ελψ ν Γάκνο Ησιθνχ ζα 
παξαθνινπζεέ ηελ πνξεέα ηνπο ηδηαέηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κάλεο. ΜεηΪ ην ηΫινο ηεο 
δεληξνθχηεπζεο φινη Ϋδσζαλ ηελ ππφζρεζε γηα Ϋλα λΫν ξαληεβνχ ηνλ Υεηκψλα ηνπ 
2010 γηα δελδξνθπηεχζεηο 1000 δΫλδξσλ θαη ζΪκλσλ. 
 
Ο Γάκαξρνο Ησιθνχ, θ. Πάξηο Μνπηζηλάο επραξέζηεζε ηδηαέηεξα ηνπο λΫνπο πνπ 
ζπκκεηεέραλ ζηελ φκνξθε απηά πξνζπΪζεηα θαη ηδηαέηεξα ηνπο πξνζθφπνπο κηθξνχο θαη 
κεγΪινπο ηνπ 9νπ πζηάκαηνο Γαζνπξνζθφπσλ θαη ππνζρΫζεθε φηη ζα ζπλδξΪκεη 
ηΫηνηεο πξσηνβνπιέεο κε φιεο ηνπ ηηο δπλΪκεηο ζην κΫιινλ, γηαηέ ην πξΪζηλν θαη θαζαξφ 
πεξηβΪιινλ εέλαη ππφζεζε φισλ ησλ πνιηηψλ.  
 
 
Γήκνο Καηεξίλεο 
 
Ο Γήκνο Καηεξίλεο θαη ν Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ νξγΪλσζε 
«νη Φέινη ηνπ ΠεξηβΪιινληνο - Πηεξέα 2008» θαη ην ρνιεέν Γεχηεξεο Δπθαηξέαο  
πξαγκαηνπνέεζαλ  ηελ Σξέηε 08 Ηνπλένπ εθδάισζε κε αθηΫξσκα ζην πεξηβΪιινλ ζηελ 
θεληξηθά Πιαηεέα ηνπ Γάκνπ φπνπ παξεπξΫζεζαλ ν Γάκαξρνο, θ. άββαο Υηνλίδεο, 
Γεκνηηθνέ χκβνπινη θαη πιάζνο πνιηηψλ. ηελ νκηιέα ηνπ ν Γάκαξρνο ηφληζε πσο ν 
ενξηαζκφο ηεο Παγθφζκηαο ΖκΫξαο ΠεξηβΪιινληνο απνηειεέ κέα επθαηξέα 
πξνβιεκαηηζκνχ θαη απνινγηζκνχ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επέπεδν γηα ηηο δξΪζεηο θαη 
ηελ ζπκβνιά φισλ ζηε ζσξΪθηζε ηνπ πεξηβΪιινληνο. ΠαξΪιιεια απνηειεέ ην Ϋλαπζκα 
γηα λα αλαιΪβνπκε αθφκα πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιέεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά. 
 
ηε ζπλΫρεηα, ν Γάκαξρνο αλαθΫξζεθε πσο γηα ην Γάκν Καηεξέλεο, ην πεξηβΪιινλ 
απνηειεέ δσηηθφ ζηνηρεέν πνιηηηζκνχ θαη  πξνηεξαηφηεηα, ελψ ε πξνζηαζέα ηνπ απνηειεέ 
Ϋλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο  θαζεκεξηλάο καο δξΪζεο ζην ηνκΫα ηεο 
πεξηβαιινληηθάο επαηζζεζέαο. ΔπηπιΫνλ, θακηΪ πνιηηηθά φκσο γηα ην πεξηβΪιινλ δελ 
κπνξεέ λα επηηχρεη αλ δελ ππΪξρεη ηαπηφρξνλα ε δξαζηεξηνπνέεζε ηεο θνηλσλέαο ησλ 
πνιηηψλ. Γη‟ απηφ θαη ν κεγΪινο ζηφρνο πΫξα απφ δξΪζεηο θαη παξεκβΪζεηο εέλαη ε 
επαηζζεηνπνέεζε ησλ πνιηηψλ. Δπηδέσμε ηνπ Γάκνπ εέλαη θΪζε πνιέηεο λα θαηαιΪβεη φηη 
απνηειεέ αλαπφζπαζην θνκκΪηη απηνχ πνπ λνεέηαη σο πεξηβΪιινλ θαη πξνο απηά ηελ 
θαηεχζπλζε θηλνχληαη νη πξσηνβνπιέεο ελεκΫξσζεο θαη επαηζζεηνπνέεζεο πνπ 
αλαιακβΪλεη ν Γάκνο ζε ζπλεξγαζέα κε εθπαηδεπηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο 
θνξεέο. Απηά εέλαη ε κεγΪιε πξφθιεζε ηεο επνράο θαη ζ' απηάλ νθεέινπλ φινη λα 
¨θαηαζΫζνπλ¨ ηελ πξνζσπηθά ηνπο ζπλεηζθνξΪ. Χο Ϊλζξσπνη θαη πνιέηεο ζε κηα πφιε 
πνπ αμέδεη λα δνπλ. 
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Ο Διμαρχοσ Κορυδαλλου 

ταφροσ Καςιμάτθσ, βραβεφει 

τον  πρϊθν Δθμ. φμβουλο 

Γιϊργο Λαηαρίδθ. 

 
Γήκνο Κεξθπξαίσλ 
 
Σελ ΠΫκπηε 3  Ηνπλένπ 2010  κε ηελ επθαηξέα ηνπ ενξηαζκνχ ηεο ΖκΫξαο ΠεξηβΪιινληνο 
(5 Ηνπλένπ 2010),  δηνξγαλψζεθε απφ ην ηκάκα πεξηβΪιινληνο ηνπ Γήκνπ Κεξθπξαίσλ  
θαη ηελ Πηλαθνζάθε,  εθδάισζε κε ζΫκα «Καιιηηερληθά δεκηνπξγέα κε ζΫκα ην πνδάιαην 
γηα παηδηΪ  Δ΄ θαη Σ΄ ηΪμεσλ Γεκνηηθνχ». πκκεηεέραλ ζρνιεέα ηεο πεξηθΫξεηαο  ηνπ 
Γάκνπ Κεξθπξαέσλ,  θαζψο θαη θαιιηηΫρλεο ηεο Κεξθπξατθάο Δηθαζηηθάο Έλσζεο. Ζ  
δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηάζεθαλ  ζην ρψξν ηεο πιαηεέαο ηνπ Γάκνπ  κε πνιιΫο 
εθπιάμεηο  θαη δψξα γηα ηνπο  καζεηΫο ησλ ζρνιεέσλ  πνπ ζπκκεηΫρνπλ. 
 
Δπέζεο, ηελ Παξαζθεπά, 4 Ηνπλένπ 2010   πξαγκαηνπνηάζεθαλ δχν εθζΫζεηο κε ζεκαηηθά 
αλαθνξΪ ζηα πεξηβαιινληηθΪ δεηάκαηα. ην Σκάκα Β (Πεξηνδηθψλ εθζΫζεσλ, 
Πεξηζηχιην) Ϋγηλε παξνπζέαζε- Ϋθζεζε θαιιηηερληθάο θσηνγξαθέαο κε αλαθνξΪ ζε 
πεξηβαιινληηθΪ δεηάκαηα. ηελ «Αέζνπζα ΣΫρλεο» (Κάπνο Παιαηψλ Αλαθηφξσλ) 
εθηΫζεθαλ Ϋξγα ηνπ εέδνπο ΣΫρλε θαη Αλαθχθισζε κε ζΫκα «Σν Πνδάιαην, πεγά 
Ϋκπλεπζεο». ΠαξνπζηΪζηεθαλ θαηαζθεπΫο απφ αλαθπθιψζηκα πιηθΪ ζηελ ΚΫξθπξα.  
 
 
Γήκνο Κνξπδαιινύ 
 

Με επηηπρέα, αθνχ ζπγθΫληξσζε ην ελδηαθΫξνλ 
πνιιψλ δεκνηψλ, νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζέεο 
ελεκεξσηηθάο εκεξέδαο ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ 
γηα ηελ αμηνπνέεζε ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ κε ηελ 
εθαξκνγά ηεο θνκπνζηνπνέεζεο, πνπ 
πξαγκαηνπνηάζεθε ζην «ηλΫ ΠαξΪδεηζνο».  ηελ 
εκεξέδα ζπκκεηεέραλ ε δξ. Κάηηα Λαδαξίδε, 
αλαπιεξψηξηα θαζεγάηξηα Υαξνθφπεηνπ 
Παλεπηζηάκηνπ, ν δξ. Ηνξδάλεο Υαηδεπαπιίδεο, 
ιΫθηνξαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ 

θαη ε θα Διεπζεξία Γεσξγηάδνπ, εθπξφζσπνο ηνπ Οξγαληζκνχ ΔιΫγρνπ θαη 
Πηζηνπνέεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ. Ζ θνκπνζηνπνέεζε εέλαη κηα δηαδηθαζέα ηδηαέηεξα 
απιά ζηελ εθαξκνγά ηεο κε πνιιαπιΪ νθΫιε πεξηβαιινληηθΪ, θνηλσληθΪ, νηθνλνκηθΪ. 
   
χκθσλα κε ζηνηρεέα κπνξεέ λα κεηψζεη ηα νηθηαθΪ 
απνξξέκκαηα πνπ θαηαιάγνπλ ζηνπο ΥΤΣΑ απφ 
26% Ϋσο 38%. Απηφ ζεκαέλεη παξΪηαζε ηεο δσάο 

ησλ ΥΤΣΑ, αιιΪ θαη κεέσζε 
ηνπ θαηλνκΫλνπ ηνπ 
ζεξκνθεπένπ, εμαηηέαο ηεο 
κεέσζεο ηεο εθπνκπάο ησλ 
αεξέσλ.  
 
ΔπηπιΫνλ απνθεχγεηαη ε ρξάζε ρεκηθψλ ιηπαζκΪησλ πνπ 
ζεκαέλεη ζεκαληηθΪ νηθνλνκηθΪ νθΫιε. ηε δηΪξθεηα ηεο εκεξέδαο 
ηνλέζηεθε απφ ηνπο νκηιεηΫο φηη αλ θαη εέλαη κηα δνθηκαζκΫλε θαη 
επηηπρεκΫλε κΫζνδνο ζε πνιιΫο ΔπξσπατθΫο ρψξεο, ζηε 
ΔιιΪδα δελ Ϋρεη γέλεη ζεζκφο, αλ θαη ζα εέρε ηδηαέηεξε επηηπρέα 
εμαηηέαο θαη ηεο κεζνγεηαθάο δηαηξνθάο καο. Σν δε θφζηνο 

αγνξΪο ελφο νηθηαθνχ θνκπνζηνπνηεηά απνζβΫλεηαη γξάγνξα 
απφ ηελ αμέα ηνπ παξαγφκελνπ νξγαληθνχ ιηπΪζκαηνο.  
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Θ ομιλιτρια, κα Ελζνθ βορϊνου αναλφει το ηιτθμα 

τθσ Βιοποικιλότθτασ ςτθν Ελλάδα. 

  
Ζ νηθηαθά θνκπνζηνπνέεζε εθαξκφδεηαη ζηνλ Γήκν Κνξπδαιινύ ζε πηινηηθφ επέπεδν 
απφ ηνλ πεξαζκΫλν ΝνΫκβξην κε ηε δηαλνκά δσξεΪλ θνκπνζηνπνηεηψλ ζε δεκφηεο. 
Μνλαδηθά πξνυπφζεζε νη δεκφηεο λα δηαζΫηνπλ θάπν, ψζηε λα παξΪγνληαη θπζηθΪ 
πιηθΪ, φπσο μεξΪ θχιια θαη θιαδηΪ, πνπ εέλαη απαξαέηεηα γηα ηε δηαδηθαζέα.  
 
Σελ Ϋλαξμε ηεο εκεξέδαο Ϋθαλε ν αξκφδηνο Αληηδάκαξρνο Νίθνο Υνπξζαιάο, ελψ 
ραηξεηηζκφ απάζπλε ν Γάκαξρνο ηαύξνο Καζηκάηεο, ν νπνένο ηέκεζε ηνλ πξψελ 
Γεκνηηθφ χκβνπιν Γηώξγν Λαδαξίδε γηα ηελ εζεινληηθά ηνπ πξνζθνξΪ ζηελ πφιε θαη 
ζην Γάκν, ηδηαέηεξα ζε ζΫκαηα πεξηβΪιινληνο θαη πξαζέλνπ. ηε δηΪξθεηα ηεο 
εθδάισζεο δηαλεκάζεθε ελεκεξσηηθφ Ϋληππν κε ρξάζηκεο πιεξνθνξέεο γηα ηε 
δηαδηθαζέα θαη ηελ εθαξκνγά ηεο θνκπνζηνπνέεζεο. 
 
 
Γήκνο Κξπνλεξίνπ 
 
Ο Γήκνο Κξπνλεξίνπ πξαγκαηνπνέεζε νκηιέα ηελ Παξαζθεπά 30 Απξηιένπ 2010 ζην 
Πνιηηηζηηθφ ΚΫληξν ηνπ Γάκνπ, κε ζΫκα «Ζ Βηνπνηθηιφηεηα ζηελ ΔιιΪδα». Ηδηαέηεξα 
παξαζηαηηθά, κε κεγΪιε επηθνηλσληαθά ηθαλφηεηα θαη γλψζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ε 
νκηιάηξηα, θα Διέλε βνξώλνπ αλΫιπζε ηνπο παξΪγνληεο, ζηνπο νπνένπο νθεέιεηαη ε 

ζεκαληηθά βηνπνηθηιφηεηα ηεο ΔιιΪδαο, 
αλαθΫξνληαο ραξαθηεξηζηηθΪ, ην αλΪγιπθν 
ηνπ εδΪθνπο, ηηο εθηεηακΫλεο αθηΫο, ηελ 
δηΪηαμε ησλ νξεηλψλ φγθσλ, ην θιέκα θαη ηνπο 
πινχζηνπο πγξνηφπνπο ηνπ θαηαλαισηηζκνχ. 
Σελ δηΪιεμε ηελ νπνέα νξγΪλσζε ε Δπηηξνπά 
ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ΚΫληξνπ Κξπνλεξένπ, 
παξαθνινχζεζαλ αξθεηνέ πνιέηεο, αλΪκεζα 
ζηνπο νπνένπο θαη ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο 
Γηάλλεο Καιαθαηέιεο, ν νπνένο αθνχ 
επραξέζηεζε ηελ θα ΔιΫλε βνξψλνπ γηα ηελ 

ρξάζηκε απηά δηΪιεμε ηφληζε πφζν ζεκαληηθά εέλαη ε αθχπληζε ηεο θνηλάο γλψκεο γηα 
ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο.  
 
 
Γήκνο Κξσπίαο 
 
Ο Γήκνο Κξσπίαο δελ πξαγκαηνπνέεζε θΪπνηα πεξηβαιινληηθά δξΪζε, αιιΪ 
Πξφγξακκα Δθπαέδεπζεο Δζεινληψλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ Τκεηηνχ θαη ησλ δαζηθψλ 
πεξηνρψλ ηνπ Κνξσπένπ. Σν Ϊββαην, 5 Ηνπλένπ 2010 ζηελ Ϋδξα ηεο Ππξνζβεζηηθάο 
Τπεξεζέαο Κνξσπένπ μεθέλεζε ε εθαξκνγά ηνπ πξνγξΪκκαηνο εθπαέδεπζεο εζεινληψλ 
ζηνλ ηνκΫα ηεο δαζνππξνπξνζηαζέαο ζηνλ Γάκν Κξσπέαο. Σν πξφγξακκα εθπαέδεπζεο 
απνηΫιεζε πξντφλ πξνγξακκαηηθάο ζχκβαζεο κεηαμχ Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο Αλ. 
Αηηηθάο κε ηνλ Γάκν Κξσπέαο. Ζ Γηεχζπλζε ΠεξηβΪιινληνο Γάκνπ Κξσπέαο κε επηζηνιά 
ηνπ ΓεκΪξρνπ Θεόδσξνπ Αζαλαζόπνπινπ απεπζχλζεθε πξψηα ζηνπο 
νξγαλσκΫλνπο ζπιιφγνπο ηνπ Κνξσπένπ πξνθεηκΫλνπ λα ελεξγνπνηάζνπλ κΫιε θαη 
θέινπο ηνπο θαη λα δειψζνπλ ζπκκεηνρά ζην πξφγξακκα. Ζ πξψηε νκΪδα εθπαέδεπζεο 
αθνξνχζε ζηνπο ζπιιφγνπο. Σα καζάκαηα εθπαέδεπζεο γέλνληαλ ζε ζπλερά βΪζε θαη 
κπνξνχζαλ νη πνιέηεο λα δειψλνπλ ζπκκεηνρά.   
 
Ο Γάκαξρνο Κνξσπένπ, θ. Θεόδσξνο Αζαλαζόπνπινο ζε επηζηνιά ηνπ πξνο ηνπο 
ζπιιφγνπο ζεκεέσζε, κεηαμχ Ϊιισλ, ηα εμάο: «Ζ πξνζηαζία ηνπ ζπηηηνύ θαη ηεο απιήο 
καο, ε πξνζηαζία ηεο πόιεο θαη ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ, ε εμαζθάιηζε – ελ – ηέιεη – 
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πνηόηεηαο δσήο γηα καο θαη ηα παηδηά καο ελαπόθεηηαη ζε καο ηνπο ηδίνπο. Γώζηε ινηπόλ 
ην παξόλ ζηηο εζεινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ αηνκηθή ζπκκεηνρή ζαο κε ηηο ελέξγεηεο 
ηνπ ζπιιόγνπ ζαο. Τπάξρνπλ ζέκαηα πξνζηαζίαο πνπ επηδεηνύλ ηελ ζπκκεηνρή ζαο, 
όπσο ε δηελέξγεηα πεξηπόισλ ζε δαζηθνύο δξόκνπο θπξίσο ηηο εκέξεο πςειήο 
επηθηλδπλόηεηαο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ παξαηεξεηεξίσλ – ππξνθπιαθείσλ κε βάξδηεο, 
αθόκε θαη ε παξαθνινύζεζε καζεκάησλ γηα εζεινληέο ππξνζβέζηεο θαη γηα όζνπο 
επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο από ζηειέρε ηεο Ππξνζβεζηηθήο 
ππεξεζίαο». 
 
 
Γήκνο Μειηζζίσλ 
 
Ζ Κνηλσθειάο Δπηρεέξεζε Πνιηηηζκνχ θαη ε Κνηλσθειάο Δπηρεέξεζε Κνηλσληθάο 
Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Μειηζζίσλ, δηνξγαλψζαλ ηελ Κπξηαθά, 16 Μαΐνπ 2010 ζην 
ΠεπθνδΪζνο Μειηζζέσλ, εθδάισζε γηα ην ΠεξηβΪιινλ θαη ηελ Τγεέα, φπσο Ϋρεη 
θαζηεξψζεη ν Γάκνο ηα 3 ηειεπηαέα ρξφληα, κε ζΫκα: «Πξνζηαζέα ησλ αγξέσλ δψσλ ππφ 
εμαθΪληζε θαη Ήιηνο θαη Αθηηλνβνιέα». ηελ εθδάισζε ζπκκεηεέραλ καζεηΫο απφ 
ρνιεέα ηεο Πφιεο θαη παξεπξΫζεζαλ ν Γάκαξρνο, θ. Δκκαλνπήι Γξαθάθνο, 
Γεκνηηθνέ χκβνπινη θαη πιάζνο Ϊιισλ πνιηηψλ. Ζ εθδάισζε πεξηιΪκβαλε Γηαγσληζκφ 
γηα ην θαιχηεξν καγηΪηηθν ζηεθΪλη φπνπ θΪζε ζρνιεέν ζα Ϋρεη δηθαέσκα λα παξνπζηΪζεη 
Ϋσο ηξέα ζηεθΪληα, ελψ παξΪιιεια κπνξνχζαλ λα ζπκκεηΪζρνπλ θαη αηνκηθΪ νη 
καζεηΫο, Γηαγσληζκφ δσγξαθηθάο, Δξγαζηάξη θεπνπξηθάο φπνπ ηα παηδηΪ θχηεςαλ 
ινπινχδηα ζε γιαζηξΪθηα, Γηαγσληζκφ γηα ηνλ θαιχηεξν νηθνιφγν, Παηρλέδηα απφ 
εκςπρσηΫο θαη θνπζθσηΪ, θαζψο θαη Καζαξηζκφ ηνπ ΠεπθνδΪζνπο απφ νκΪδεο 
ζρνιεέσλ.  
  

Γήκνο Μόβξεο 

Ο Γήκνο Μόβξεο, ζΫινληαο λα ενξηΪζεη ηελ «5ε Ηνπλένπ Παγθφζκηα ΖκΫξα 
ΠεξηβΪιινληνο » θαη ην «2010 ΓηεζλΫο Ϋηνο Βηνπνηθηιφηεηαο» ηελ Παξαζθεπά 11 Ηνπλένπ 
2010, δηνξγΪλσζε εθδάισζε ζηνλ γνεηεπηηθφ ρψξν ςπραγσγέαο «ΗππνθΪκεινο» ζηα 
αγαέηθα κε ζΫκα : «Σν απεηινχκελν πεξηβΪιινλ θαη ν ξφινο ησλ πνιηηψλ». Ζ πξνβνιά 
ελφο ζαπκΪζηνπ DVD – ληνθνπκΫληνπ γηα ην «2010 ΓηεζλΫο Ϋηνο βηνπνηθηιφηεηαο» 
παξαγσγάο ηνπ Μνπζεένπ Γνπιαλδξά Φπζηθάο Ηζηνξέαο, πνπ επγεληθΪ παξαρσξάζεθε 
ρΪξηλ ηεο εθδάισζεο, απφ ην Μνπζεέν, εηζάγαγε ηνπο πξνζεξρφκελνπο ζην ¨θιέκα¨ ηεο 
βξαδηΪο. Ζ εθδάισζε μεθέλεζε κε ραηξεηηζκφ ηνπ ΓεκΪξρνπ Μφβξεο, θ. Αλδξέα 
Παλαγησηόπνπινπ πνπ κεηαμχ Ϊιισλ αλαθΫξζεθε ζην πλεχκα θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο 
πνπ δελ κπνξεέ λα εέλαη Ϊιινη απφ ηελ ζπλεηδεηνπνέεζε ηεο αμέαο ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβΪιινληνο θαη ησλ πξνβιεκΪησλ πνπ αληηκεησπέδεη θαη πξναλάγγεηιε φζα ζα 
αθνινπζνχζαλ.  
 

ηε ζπλΫρεηα, Ϋιαβε ην ιφγν ν δηαθεθξηκΫλνο 
θαζεγεηάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ (νκφηηκνο 
ζάκεξα) θ. Γεκήηξηνο Φνίηνο πνπ κε ζΫκα «Ζ 
βηνπνηθηιφηεηα θαη ηα πξνβιάκαηα πξνζηαζέαο ηεο 
ζηελ ΔιιΪδα» αλΫπηπμε επηζηεκνληθΪ ηα 
πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδεη ν πινχζηνο θπηηθφο 
θαη δσηθφο θφζκνο ζηελ ΔιιΪδα ζάκεξα. Καηφπηλ, ν 
Γεκνηηθφο χκβνπινο Μφβξεο θαη Πξφεδξνο ησλ 
Υεκηθψλ Πεινπνλλάζνπ – Γπηηθάο ΔιιΪδνο, θ. 
Κσλζηαληίλνο Κνιιηόπνπινο ππνγξΪκκηζε ην 
ξφιν πνπ κπνξεέ λα παέμεη αιιΪ θαη ζηνλ νπνέν λα 
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Ειδικό όχθμα του Διμου βοθκάει ςτον 

κακαριςμό των ακτϊν. 

κπνξεέ λα πξσηαγσληζηάζεη Ϋλαο απιφο πνιέηεο φηαλ ζπλεηδεηνπνηάζεη ηελ επζχλε ηνπ 
απΫλαληη ζην πεξηβΪιινλ.  
 
 ην ηΫινο, ν Γάκαξρνο Μφβξεο παξΫδσζε ηηκεηηθΫο πιαθΫηεο σο Ϋλδεημε αλαγλψξηζεο, 
ζηνλ θαζεγεηά θ. Γεκήηξην Φνίην, γηα ηελ επηζηεκνληθά ηνπ ζπκβνιά ζηελ ππεξΪζπηζε 
ηνπ ΠεξηβΪιινληνο θαη ζηνλ Βιάζε Βειιόπνπιν γηα ηελ αγσληζηηθά ηνπ πξνζθνξΪ 
ζηελ έδηα ππφζεζε θαη θΪιεζε φινπο ηνπο παξεπξηζθφκελνπο λα ιεηηνπξγνχλ πΪληα σο 
ελεξγνέ θαη επαηζζεηνπνηεκΫλνη πνιέηεο.  
  
Γήκνο Ναππάθηνπ 

 
Σν ΜΪτν 2010, ν Γήκνο Ναππάθηνπ πξνρψξεζε ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ αθηψλ ηνπ 
δάκνπ, ψζηε νη παξαιέεο ηεο πφιεο λα εέλαη Ϋηνηκεο γηα ηε ζεξηλά πεξένδν.  ΚαηΪ ηνλ 

θαζαξηζκφ ηεο παξαιέαο ηεο Φαλάο παξεπξΫζεθε 
θαη ν Γάκαξρνο ΝαππΪθηνπ, θ. Θαλάζεο 
Παπαζαλάζεο ν νπνένο  ηφληζε ηα εμάο: «Καη  
θέηνο ν Γήκνο Ναππάθηνπ κε ζεβαζκό πξνο ηνπο 
ζπκπνιίηεο καο, αιιά θαη ζηνπο ρηιηάδεο 
επηζθέπηεο καο απνδεηθλύεη έκπξαθηα ην ζεβαζκό 
ηνπ πξνο ην πεξηβάιινλ».  Σαπηφρξνλα 
αλαθΫξζεθε ζην ζεκαληηθφ Ϋξγν πνπ επηηειεέ ν 
Γάκνο ζηνλ ηνκΫα ηνπ ΠεξηβΪιινληνο, κεηΪ θαη ηε 
ιεηηνπξγέα ηνπ ΥΤΣΑ, 
ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο 
ρσκαηεξάο θαη ην 

πξφγξακκα 
αλαθχθισζεο.  

ΠαξΪιιεια, ν Γάκαξρνο αλΫθεξε ραξαθηεξηζηηθΪ φηη ην 
πεξηβΪιινλ απνηειεέ πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθάο ηνπ Γάκνπ  
θαη απηφ θαζεκεξηλΪ ην δηαπηζηψλνπλ νη πνιέηεο ηνπ.  

 
Γήκνο Παιιήλεο 
 
Με ηηο εκΫξεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Κνηλσληθάο Δπαηζζεζέαο, πνπ 
δηνξγΪλσζε ν Γήκνο Παιιήλεο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηα ΝνκηθΪ 
ηνπ Πξφζσπα, ζηηο 4 θαη 5 Ηνπλένπ 2010, ηα παηδηΪ θαη νη 
δεκφηεο απνηΫιεζαλ ηνπο πξσηαγσληζηΫο πξσηφηππσλ 
εθδειψζεσλ, δέλνληαο ερεξφ κάλπκα αγΪπεο γηα ην 
πεξηβΪιινλ θαη ην ζπλΪλζξσπν.  
 

 Σελ Παξαζθεπά 4 Ηνπλένπ 2010 ην πξσέ νη καζεηΫο ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιεένπ 
Δξγαηηθψλ Καηνηθηψλ θαη ηνπ 6νπ Νεπηαγσγεένπ ΠαλνξΪκαηνο, αιιΪ θαη παηδηΪ πνπ 
ζπκκεηΫρνπλ ζηα ηκάκαηα ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ΚΫληξνπ θαη ηνπ Αζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ 
δεληξνθχηεπζαλ 300 δεληξΪθηα ζε Ϋθηαζε πνπ θΪεθε ην πξνεγνχκελν θαινθαέξη. 
 
Ήηαλ ζπγθηλεηηθά ε ζπκκεηνρά θαη ε αγΪπε πνπ Ϋδεημαλ νη κηθξνέ καζεηΫο θαηΪ ηε 
δεληξνθχηεπζε θαη ζηελ νπνέα παξψλ άηαλ ν Γάκαξρνο θ. Κσλζηαληάο, ν Πξφεδξνο 
ηνπ Αζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ θ. κπξιηάδεο, ε πξφεδξνο ηνπ Πλεπκαηηθνχ ΚΫληξνπ θα 
Γθόλνπ Πεηξάθε, γπκλαζηΫο ηνπ ΑΟΓΠ, γνλεέο θαη εθπαηδεπηηθνέ. 
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Σε έδηα κΫξα ην απφγεπκα ην Λνχλα Παξθ ηεο   Αλαθχθισζεο ζηελ Πιαηεέα Διεπζεξέαο 
δηαζθΫδαζε ηα παηδηΪ ραξέδνληαο δψξα, ελψ πξσηφηππα θνπζθσηΪ παηρλέδηα 
πνδνζθαέξνπ πνπ ελζνπζέαζαλ ηα παηδηΪ, απνηΫιεζαλ ηελ θαιχηεξε παξΫα γηα ηα 
παηδηΪ ηεο πφιεο ζπλνδεέα DJ θαη ζχγρξνλεο κνπζηθάο. Ζ βξαδηΪ Ϋθιεηζε κε ζπλαπιέα 
ξνθ ζπγθξνηάκαηνο θαη ηνλ ΒαγγΫιε ΚαθνπιΪθε, πνπ Ϋθαλε ηε λενιαέα λα ρνξΫςεη θαη 
λα ηξαγνπδάζεη.  
 
Γήκνο Παλνξάκαηνο 
 
Ο θαθηζηηθφο Όκηινο ΠαλνξΪκαηνο (ΚΑ.Ο.Π.) ζα πινπνηάζεη, κε ηελ ππνζηάξημε ηνπ 
Γήκνπ Παλνξάκαηνο, δεκνθξαηηθφ ζρΫδην γηα λΫνπο ηνπ πξνγξΪκκαηνο «ΝΫα ΓεληΪ ζε 
ΓξΪζε». Σν ζρΫδην πεξηιακβΪλεη ηε δεκηνπξγέα ΚΫληξνπ Πιεξνθφξεζεο λΫσλ γηα ην 
ΠεξηβΪιινλ, ζην Παιαηφ Γεκαξρεέν ΠαλνξΪκαηνο απφ ηελ 1ε Ηνπιένπ θαη γηα Ϋλα 
ηξέκελν. Σν ΚΫληξν ζα εμνπιηζηεέ κε δηαδξαζηηθφ πέλαθα, ππνινγηζηΫο θαη ζχλδεζε ζην 
Internet. Θα ιεηηνπξγνχλ θΪζε ΣεηΪξηε, απφ ηηο 7 Ηνπιένπ 2010 εξγαζηάξηα λΫσλ, ελψ νη 
λΫνη πνπ ζα καδεχνπλ πεξηζζφηεξα αλαθπθιψζηκα πιηθΪ, φπσο Ϊρξεζηα  cd-dvd θαη 
πιαζηηθΪ κπνπθΪιηα, ζα Ϋρνπλ δσξεΪλ παξνρΫο ζην δεκνηηθφ θνιπκβεηάξην θαη ζε 
Ϊιιεο δεκνηηθΫο ππεξεζέεο. Ζ εμαηνκηθεπκΫλε αλαθχθισζε ζα ιεηηνπξγεέ ζε 
εβδνκαδηαέα βΪζε, ελψ θΪζε ΣεηΪξηε ζα αλαθνηλψλνληαη νη λΫνη πνπ αλαθχθισζαλ 
πεξηζζφηεξν.  
 
Γήκνο Πεηξαηά 
 
Ζ πξνζπΪζεηα δηαηάξεζεο ησλ αθηψλ ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά μεθέλεζε  ην Ϊββαην, 26 
Ηνπλένπ 2010  κε ηνλ θαζαξηζκφ ηεο αθηάο ΔΦ ζην ΦΪιεξν, απφ γφπεο, ζθνππέδηα, 
πιαζηηθΪ.  ηνλ θαζαξηζκφ ηεο παξαιέαο ηνπ ηαδένπ Δηξάλεο θαη Φηιέαο, Ϋιαβαλ κΫξνο 
θνξεέο θαη νξγαλψζεηο απφ ην ΝΫν ΦΪιεξν θαη ηηο Ϊιιεο γεηηνληΫο ηνπ ΠεηξαηΪ ζε 
ζπλεξγαζέα κε ηελ Τπεξεζέα Καζαξηφηεηαο ηνπ Γάκνπ ΠεηξαηΪ θαη ην ΡΪδην - 
Σειενπηηθφ ζηαζκφ KAΨ. Ηδηαέηεξα ζεκαληηθά άηαλ ε ζπκκεηνρά ησλ πνιηηψλ, αθνχ ε 
φιε πξνζπΪζεηΪ ηνπο αθνξΪ ζηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο δσάο ηνπο. Ήηαλ κέα επθαηξέα 
λα ζπλδπαζηεέ ε θαινθαηξηλά βφιηα κε ηελ νηθνινγηθά δξΪζε. 
 
 
Γήκνο Πεξάκαηνο 
 
Ο Γήκνο Πεξάκαηνο πξαγκαηνπνέεζε ην Ϊββαην, 5 Ηνπλένπ 2010, ζηελ πιαηεέα 
Σδνξκπαηδφγινπ Έθζεζε  Εσγξαθηθάο κε ζΫκα «Σν ΠεξηβΪιινλ, θαη ΔλεκΫξσζε γηα ηε 
Βηνινγηθά Γεσξγέα, ηελ Αλαθχθισζε θπηηθψλ ππνιεηκκΪησλ –θνκπνζηνπνέεζε, ηε 
Γηαηάξεζε θαη ΑλΪπηπμε πξαζέλνπ ζε κπαιθφληα, θαζψο ηηο ΔλαιιαθηηθΫο ΠεγΫο 
ΔλΫξγεηαο.  ΠαξΪιιεια, ζηηο εθδειψζεηο απηΫο δεηάζεθε απφ ηνπο πνιέηεο πνπ ζα 
επηζθΫπηνληαλ ην ρψξν ησλ εθδειψζεσλ απηψλ λα θΫξνπλ 
καδέ ηνπο γηα Αλαθχθισζε Ϊρξεζηεο κπαηαξέεο θαη παιηΪ 
θηλεηΪ ηα νπνέα ζα ηνπνζεηνχληαλ ζε εηδηθνχο θΪδνπο. Ζ 
παξνπζέα ησλ πνιηηψλ άηαλ αξθεηΪ κεγΪιε θαζψο θαη ησλ 
Γεκνηηθψλ πκβνχισλ αιιΪ θαη ηνπ έδηνπ ηνπ ΓεκΪξρνπ, θ.  
Ησάλλε Γιύθα.    
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Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςτο Διμο 
Κθφιςιάσ 

 

Γήκνο Υατδαξίνπ 

 

ΣΫινο, ν Γήκνο Υατδαξίνπ νξγΪλσζε ηελ Κπξηαθά, 30 Μαΐνπ 2010, πεξηβαιινληηθά 

εμφξκεζε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο Αθηάο θαξακαγθΪ ε νπνέα απνηειεέ ηελ Γπηηθά Πχιε 

εηζφδνπ ηεο Πξσηεχνπζαο. Ο θαζαξηζκφο Ϋγηλε κε ηε ζπκκεηνρά ησλ θνηλσληθψλ 

θνξΫσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ εθθιεζέαο θαη θπξέσο ησλ καζεηψλ ηεο πφιεο. Γάκνο 

θαη πνιέηεο αγσλέδνληαη γηα ηελ αλΪπιαζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πεξηνράο, ηε ζπλνιηθά 

αμηνπνέεζε ηεο, κε ηε δεκηνπξγέα ζπλζεθψλ επηζθεςηκφηεηΪο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξνβαέλνπλ ζε ζπρλνχο θαζαξηζκνχο ηεο πεξηνράο.  Με ηε ζπγθεθξηκΫλε 

πεξηβαιινληηθά εμφξκεζε θαη ηδηαέηεξα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο Αθηάο θαξακαγθΪ φινη καδέ, 

Γάκνο θαη πνιέηεο, άζειαλ λα ζηεέινπλ ην δηθφ ηνπο κάλπκα: «Ζ ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΝΖΚΔΗ ΣΟ 

ΥΑΗΓΑΡΗ, ΣΟΤ ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΟΤ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΣΖ ΥΑΡΗΟΤΜΔ Δ 

ΚΑΝΔΝΑ. ΑγαπΪκε ηε δσά, Πξνζηαηεχνπκε ηελ πφιε καο. Ζ πεξηθξνχξεζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο εέλαη θαζάθνλ καο. Ο Γάκνο Υατδαξένπ ζα ζηαζεέ αληηκΫησπνο 

ζε φηη ππνβαζκέδεη ηελ πνηφηεηα δσάο ησλ θαηνέθσλ ηεο πεξηνράο». Ζ εμφξκεζε απηά 

εέρε πνιχ κεγΪιε αληαπφθξηζε απφ πιάζνο πνιηηψλ θαη καζεηψλ νη νπνένη 

αληαπνθξέζεθαλ Ϊκεζα ζηελ πξφζθιεζε θαζαξηζκνχ.    

 

                         

 
 

  

 

 

 

 

 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κε ζέκα ηελ «ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΗΖ ΝΔΡΟΤ»  

 θαη ηελ «ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΚΛΗΜΑ» ζηνπο Γήκνπο-Μέιε ηνπ ΓΓΤ 

 

Σν Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο ΟΣΑ ζε ζπλεξγαζέα κε ην ΓΗΚΣΤΟ 

“ΜΔΟΓΔΗΟ SOS” γηα πξψηε ρξνληΪ (2010) 

πινπνέεζε δχν εθπαηδεπηηθΪ πξνγξΪκκαηα, ην 

«ΓξΪζε γηα ην Κιέκα», πνπ αθνξΪ ζην δάηεκα ηεο 

Κιηκαηηθάο Αιιαγάο θαη Δμνηθνλφκεζεο ΔλΫξγεηαο,  

θαη ην “Water save- Δμνηθνλφκεζε Νεξνχ ζην 

ρνιεέν”.  

 

 

ηα πλαίζια ασηών ηων προγραμμάηων:  

α) δεκηνπξγάζεθαλ  

Μικροί – Μεγάλοι εκελοντζσ κακαρίηουν τθν Ακτι καραμαγκά. 
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Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςτο Διμο 
κάλασ Λακωνίασ 

 

Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςτο Διμο Νζασ 

Ιωνίασ        

Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςτο Διμο Βφρωνα 

 ΟινθιεξσκΫλα εθπαηδεπηηθΪ παθΫηα, κε 

θχιια εξγαζέαο γηα ηνπο καζεηΫο, ελψ δφζεθε 

εθπαηδεπηηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηελ 

ππνζηάξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

πινπνηνχλ πξνγξΪκκαηα Πεξηβαιινληηθάο 

Δθπαέδεπζεο.  

 Αληέζηνηρεο εθπαηδεπηηθΫο ηζηνζειέδεο ηνπ 

Γηθηχνπ ΜΔΟΓΔΗΟ SOS www.watersave.gr 

θαη www.climateactions.gr πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ εξγαιεέα απφ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηΫο, κε εθπαηδεπηηθφ 

θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, παηρλέδηα, πεηξΪκαηα, ηδΫεο, ελψ δφζεθε θαη ε 

δπλαηφηεηα αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ 

ζρνιεέσλ.  

 

β) πξαγκαηνπνηάζεθαλ 

 ΠαξνπζηΪζεηο, κε ηε ρξάζε ζχγρξνλσλ 

επνπηηθψλ κΫζσλ, ζε καζεηΫο φισλ ησλ 

βαζκέδσλ εθπαέδεπζεο, ζε φιε ηελ 

ΔιιΪδα,  θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ νπνέσλ νη 

κηθξνέ πνιέηεο ζπδάηεζαλ θαη 

πξνζπΪζεζαλ λα αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο 

ψζηε λα ζπκβΪιινπλ θαη νη έδηνη, κε 

πξνζσπηθΫο κηθξΫο αιιαγΫο ζηε 

ζπκπεξηθνξΪ ηνπο, ζηε βειηέσζε ηεο 

θαηΪζηαζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο. 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΡΟ, ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ 

 Έκαζαλ λα εθηηκνχλ ηελ αμέα ηνπ λεξνχ γηα ηε δσά ηε δηθηΪ καο θαη ησλ Ϊιισλ 
εηδψλ ηνπ πιαλάηε.  

 Δπαηζζεηνπνηάζεθαλ ζηελ πξνζηαζέα ηνπ απφ ηε ξχπαλζε.  
 ΑλΫιαβαλ ελεξγφ ξφιν ζηελ πξνζπΪζεηα 

πεξηνξηζκνχ ηεο ζπαηΪιεο ηνπ, ηδηαέηεξα 
ζάκεξα πνπ ην θιέκα αιιΪδεη θαη επεξεΪδεη 
θαη ηα απνζΫκαηα λεξνχ.  

 πκκεηεέραλ ζε κηα κεγΪιε πξνζπΪζεηα, λα 
απνδεέμνπκε φηη κε απινχο ηξφπνπο θαη κε 
πην ππεχζπλε ζπκπεξηθνξΪ, κπνξνχκε λα 
κεηψζνπκε ηε ζπαηΪιε λεξνχ  

 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΚΛΗΜΑ, ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ 

 Δλεκεξψζεθαλ  γηα ην δάηεκα ηεο 
θιηκαηηθάο αιιαγάο, ηηο αηηέεο θαη ηηο 
επηπηψζεηο ηνπ. 

http://www.watersave.gr/
http://www.watersave.gr/
http://www.watersave.gr/
http://www.watersave.gr/
http://www.watersave.gr/
http://www.watersave.gr/
http://www.watersave.gr/
http://www.watersave.gr/
http://www.climateactions.gr/
http://www.climateactions.gr/
http://www.climateactions.gr/
http://www.climateactions.gr/
http://www.climateactions.gr/
http://www.climateactions.gr/
http://www.climateactions.gr/
http://www.climateactions.gr/
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 Καηαλφεζαλ  ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ έδησλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
πξνβιάκαηνο. 

 ΑλαθΪιπςαλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνένπο κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 
πξνθεηκΫλνπ λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλΪισζε ελΫξγεηαο θαη λα πξνζηαηΫςνπλ ην 
θιέκα.  

 
 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΥΟΛΔΗΑ ΣΧΝ ΓΖΜΧΝ- ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΓΤ 

 

Καζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ 2010 πξαγκαηνπνηάζεθε πεξηβαιινληηθά εθπαέδεπζε ησλ 

καζεηψλ ζηα παξαπΪλσ ζΫκαηα ζε δεκνηηθά θαη γπκλάζηα Γήκσλ-κειώλ ηνπ ΓΓΤ 

θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηε Νέα Ησλία, ζην Βύξσλα, ζηελ Κεθηζηά, ζηελ Άλνημε, ζηνλ 

Κνξπδαιιό, ζηελ  Ύδξα , ζηελ Αγία Βαξβάξα, ζηε θάια Λαθσλίαο, θαη ζην 

Πισκάξη Λέζβνπ. πλνιηθΪ, εθπαηδεύηεθαλ πεξίπνπ  4.059 καζεηέο.   

 

 

 

κάλα Λακωνίασ 

Νζα Ιωνία Βφρωνασ 
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ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ   www.ddy.gr   - NEWSLETTER 

 

ΓΡΑΦΣΕΙΣΕ ΜΕΛΟ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΜΑ ΔΩΡΕΑΝ: 

ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΕΣΕ ΜΙΑ ΤΝΕΥΗ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

 

Ζ Γηαδηθηπαθά Πχιε  ηνπ  Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο 

Ο.Σ.Α. (www.ddy.gr),  ιεηηνπξγεέ γηα ηΫηαξηε ζπλερά ρξνληΪ κε κεγΪιε επηζθεςηκφηεηα 

απφ Αηξεηνύο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ησλ Γάκσλ -κειψλ ηνπ ΓΓΤ, απφ ηαηξνύο θαη 

άιινπο επηζηήκνλεο πγείαο αιιΪ θαη απφ λένπο, θνηηεηέο θαη απινύο πνιίηεο.  

ΜΫζσ ηεο Πχιεο, αξρηθΪ, νη  153 Γάκνη – ΜΫιε ηνπ ΓΓΤ αιιΪ θαη νη ινηπνέ Γάκνη ηεο 

Αηηηθάο θαη ηεο ΠεξηθΫξεηαο  Ϋρνπλ πξφζβαζε  ζε φιεο ηηο δξΪζεηο ηνπ Γηθηχνπ, ην νπνέν 

ζηνρεχεη ζηελ Πξόιεςε ησλ Ννζεκάησλ, ηελ Πξναγσγή ηεο Τγείαο θαη γεληθφηεξα 

ηελ πξνψζεζε νινθιεξσκΫλσλ Πνιηηηθψλ θαη ΓξΪζεσλ ζην πεδέν ηεο Γεκφζηαο Τγεέαο. 

Γξαζηεξηνπνηεέηαη θπξέσο ζηνπο ηνκεέο ηεο Τγεηνλνκηθάο ΔλεκΫξσζεο, ηεο Πξνζηαζέαο 

ηνπ ΠεξηβΪιινληνο θαη ηεο Πξνιεπηηθάο Ηαηξηθάο. ην πιαέζην απηφ, ν Γηθηπαθφο Σφπνο 

ηνπ ΓΓΤ απνηειεέ Ϋλαλ απφ ηνπο 3 ππιψλεο επηθνηλσλέαο θαη ζπλεξγαζέαο ησλ Γάκσλ 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ην Γέθηπν.  

 

Οη Γήκνη – Μέιε καο Ϋρνπλ άδε πιάξε παξνρά δπλαηφηεηαο αλΪξηεζεο ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξέεο ηεο Ηζηνζειέδαο www.ddy.gr ηνπ Γηαδεκνηηθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο Ο.Σ.Α. 

 

ηε Γηαδηθηπαθά Πχιε ηνπ ΓΓΤ ζα κπνξεέ θαλεέο λα βξεη ην Newsletter ηνπ ΓΓΤ ην 

νπνέν απνηειεέ νπζηαζηηθΪ ελεκεξσηηθφ δειηέν πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη δξΪζεσλ 

ηνπ Γηθηχνπ. Σν Newsletter ζα απνζηΫιιεηαη κΫζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ ζε φινπο 

ηνπο εγγεγξακκΫλνπο ρξάζηεο θαη ζα απαξηέδεηαη απφ εηδάζεηο, αλαθνηλψζεηο, ηηο πιΫνλ 

πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο ηνπ ΓΓΤ δηαηεξψληαο πΪληνηε ηνλ ελεκεξσηηθφ ηνπ 

ραξαθηάξα. 

 

Γηα λα κπνξεέ ν Γάκαξρνο ά/θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Γάκνπ αιιΪ θαη φινη νη πνιέηεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο ππεξεζέεο ηεο Ηζηνζειίδαο καο αιιΪ θαη γηα λα ηνπο 

απνζηΫιιεηαη ην Newsletter ζα πξέπεη λα θάλνπλ εγγξαθή πιεθηξνινγψληαο ην 

φλνκα ρξάζηε (username) θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (password). Απφ ηε ζηηγκά απηά 

Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη γηα φια ηα ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ην Γηαδεκνηηθφ 

Γέθηπν Τγεέαο.  

 

Γηα νπνηνδάπνηε ηερληθφ ά Ϊιιν πξφβιεκα κπνξεέηε λα επηθνηλσλάζεηε κε ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ Site ηνπ ΓΓΤ θ. ΜηρΪιε Αλαζηαζένπ (Σει:213 2031932, Fax:213 2031950 

e-mail:manastasiou@ddy.gr) 

 

http://www.ddy.gr/
http://www.ddy.gr/
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ηαηηζηηθά θίλεζεο ηζηνζειίδαο www.ddy.gr γηα ην 2010 
 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
 

  
            

  

  
Ιαν 

2010 
Φεβ 
2010 

Μάρ 
2010 

Απρ 
2010 

Μάχ 
2010 

Ιούν 
2010 

Ιούλ 
2010 

Αύγ 
2010 

Σεπ 
2010 

Οκη 
2010 

Νοέ 
2010 

Δεκ 
2010 

  

 

Μήνας 
Μοναδικοί 
επιζκέπηες 

Αριθμός 
επιζκέυεφν 

Σελίδες Επιηστίες Bytes 

Ιαν 2010 2623 3133 34799 87371 5.12 GB 

Φεβ 2010 2480 3059 39116 88549 5.08 GB 

Μάρ 2010 4452 5405 123283 295948 10.10 GB 

Απρ 2010 2496 3097 43339 101369 5.33 GB 

Μάχ 2010 2361 2850 25392 63269 4.56 GB 

Ιούν 2010 2238 2729 30031 73431 4.29 GB 

Ιούλ 2010 1823 2336 26634 62970 3.56 GB 

Αύγ 2010 1621 2015 17245 38752 2.93 GB 

Σεπ 2010 4412 5323 102657 238040 7.24 GB 

Οκη 2010 3047 3595 38926 87772 5.15 GB 

Νοέ 2010 3515 4244 41087 101027 5.90 GB 

Δεκ 2010 2020 2562 31920 72375 3.83 GB 

Σύνολο 33088 40348 554429 1310873 63.09 GB 
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Κίνηση ανά ημέρες τοσ μήνα Σεπτεμβρίοσ   

                              

  
 

01 
Σεπ 

02 
Σεπ 

03 
Σεπ 

04 
Σεπ 

05 
Σεπ 

06 
Σεπ 

07 
Σεπ 

08 
Σεπ 

09 
Σεπ 

10 
Σεπ 

11 
Σεπ 

12 
Σεπ 

13 
Σεπ 

14 
Σεπ 

15 
Σεπ 

16 
Σεπ 

17 
Σεπ 

18 
Σεπ 

19 
Σεπ 

20 
Σεπ 

21 
Σεπ 

22 
Σεπ 

23 
Σεπ 

24 
Σεπ 

25 
Σεπ 

26 
Σεπ 

27 
Σεπ 

28 
Σεπ 

29 
Σεπ 

30 
Σεπ 

  
Μέζος 
όρος 

 

Ημέρα 
Αριθμός 

επιζκέυεφν 
Σελίδες Επιηστίες Bytes 

01 Σεπ 2010 116 1323 2928 168.00 MB 

02 Σεπ 2010 130 1346 2778 180.40 MB 

03 Σεπ 2010 110 1436 3086 121.52 MB 

04 Σεπ 2010 44 335 922 47.17 MB 

05 Σεπ 2010 78 626 1491 118.71 MB 

06 Σεπ 2010 145 2009 4264 250.32 MB 

07 Σεπ 2010 161 2212 4188 305.99 MB 

08 Σεπ 2010 138 6194 14241 308.72 MB 

09 Σεπ 2010 154 2772 5696 243.15 MB 

10 Σεπ 2010 117 1978 4043 181.98 MB 

11 Σεπ 2010 74 425 1276 95.20 MB 

12 Σεπ 2010 75 543 1471 135.93 MB 

13 Σεπ 2010 139 1487 3010 170.24 MB 

14 Σεπ 2010 156 2028 4150 251.60 MB 

15 Σεπ 2010 189 3113 6508 260.69 MB 

16 Σεπ 2010 172 3081 7094 215.63 MB 

17 Σεπ 2010 394 9492 22994 429.22 MB 

18 Σεπ 2010 110 1690 4237 153.08 MB 

19 Σεπ 2010 190 4914 11777 285.76 MB 

20 Σεπ 2010 535 13411 31904 618.60 MB 

21 Σεπ 2010 292 6750 16404 368.51 MB 

22 Σεπ 2010 467 12773 30364 550.15 MB 

23 Σεπ 2010 284 6095 15185 457.62 MB 

24 Σεπ 2010 203 3721 8702 283.51 MB 

25 Σεπ 2010 92 1587 3912 121.03 MB 

26 Σεπ 2010 82 1238 3040 109.44 MB 

27 Σεπ 2010 168 3571 8705 251.76 MB 

28 Σεπ 2010 186 2465 4859 282.40 MB 

29 Σεπ 2010 154 2076 4734 227.04 MB 

30 Σεπ 2010 168 1966 4077 224.75 MB 

Μέσος όρος 177.43 3421.90 7934.67 247.27 MB 

Σύνολο 5323 102657 238040 7.24 GB 
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ΔΚΓΟΔΗ 

Σν Πεξηνδηθό καο  «ΓΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ» 

Σν πεξηνδηθφ ηνπ ΓΓΤ, «ΓΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ» Ϋθιεηζε άδε 5 ρξφληα Ϋληππεο θαη 

ειεθηξνληθάο θπθινθνξέαο. Απφ ηελ αξρά ηεο θπθινθνξέαο ηνπ ζηηο αξρΫο ηνπ 2006 Ϋσο 

ζάκεξα, εμαθνινπζεέ λα δηαλέκεηαη  δσξεάλ ζε 40.000 αληέηππα κε ζθνπφ λα 

ελεκεξψζεη φινπο ηνπο θαηνέθνπο ησλ Γάκσλ κειψλ ζε ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγά ηεο πγεέαο θαη λα επαηζζεηνπνηάζεη ζε πεξηβαιινληηθΪ 

ζΫκαηα. Σν «ΓΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ» αλαξηΪηαη ζην site καο θαη απνζηΫιιεηαη ειεθηξνληθΪ ζε 

φιεο ηηο επαθΫο καο, Γάκνπο-κΫιε & εγγεγξακκΫλα κΫιε ζην site καο. Αλ αθφκα δελ 

Ϋρεηε γέλεη κΫινο ηνπ ΓΓΤ, κπεέηε ζηε ζειέδα καο www.ddy.gr θαη εγγξαθεέηε γηα λα 

ιακβΪλεηαη ην πεξηνδηθφ καο θαη επηπιΫνλ ελεκεξψζεηο γηα ηα ηξΫρνληα πξνγξΪκκαηα 

καο εληειψο δσξεΪλ. 

 

Σα πεξηερφκελα ηνπ πεξηνδηθνχ ΓΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ, εέλαη ζπλπθαζκΫλα κε ηελ πξφιεςε θαη 

ηε πξναγσγά ηεο Τγεέαο θαη αλαθΫξνληαη ζην πσο ε πξφιεςε κπνξεέ λα γέλεη κΫξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θΪζε πνιέηε. ηηο ζειέδεο ηνπ πεξηνδηθνχ, θηινμελνχληαη νη δξΪζεηο ηνπ 

ΓΓΤ θαζψο θαη νη δξΪζεηο ησλ Γάκσλ κειψλ ηνπ. Με πνιχ απιφ ηξφπν, νη Γάκνη κΫιε 

καο, ζηΫιλνπλ κε e-mail ζην info@ddy.gr, ά ζην efinitsi@ddy.gr ην θεέκελν κε ηηο δξΪζεηο 

ηνπ Γάκνπ πνπ ζΫινπλ λα δεκνζηεχζνπλ θαη πεξηιακβΪλνπλ ζΫκαηα πγεέαο, θνηλσληθάο 

αιιειεγγχεο ά πεξηβΪιινληνο, πνπ Ϋρνπλ φκσο κηα ζαθά πξνιεπηηθά θαηεχζπλζε, καδέ 

κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο δξΪζεηο απηΫο.   

 

ηα ηεχρε πνπ θπθινθφξεζαλ ην 2010 δεκνζηεχηεθαλ Ϊξζξα απφ 26 Γάκνπο κΫιε καο. 

Πξφθεηηαη γηα ηνπο Γάκνπο: Αγ. Αλαξγχξσλ, Αγ. ΒαξβΪξαο, Αγ. Γεκεηξένπ, Αγ. 

Παξαζθεπάο, Αξθαδένπ Ρεζχκλνπ, Βξαρλαέηθσλ, Βχξσλαο, Γχκεο, Διιεληθφ, ΖξΪθιεην 

Αηηηθάο, Θηλαιέσλ, Κνξπδαιινχ, Κξνθεψλ, Μαθεδνλέδνο, Μειεψλ, Μφβξεο, Ν. 

Κπδσλέαο, Ν. ΦηιαδΫιθεηαο, ΠεηξαηΪ, εηεέαο, θΪιαο Λαθσλέαο, ΥαιθηδΫσλ, Υνιαξγνχ 

& ΧξαηνθΪζηξνπ. 

 

http://www.ddy.gr/
mailto:info@ddy.gr
mailto:efinitsi@ddy.gr
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

 

Έζνδα – Έμνδα 2010 

 

  

ΣΑΜΔΗΟ ΓΓΤ 31.12.2010     
      

Α. ΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΔΗ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ     

ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 31/12/2009 ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΛΟΓ/ΜΟ 85.576,52 

  ΜΗΚΡΟ ΣΑΜΔΗΟ 468,16 

  ΤΝΟΛΟ 86.044,68 

ΠΛΔΟΝ (+) ΔΟΓΑ 2010   99.156,48 

ΜΔΗΟΝ (-) ΔΞΟΓΑ 2010   107.029,34 

  ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΗΟΤ ΓΓΤ 78.171,82 

      

Β. ΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΔΗ ΣΡΑΠ. ΛΟΓ/ΜΟΤ     

ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 31/12/2010 ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΛΟΓ/ΜΟ 77.571,57 

  ΜΗΚΡΟ ΣΑΜΔΗΟ 331,43 

  ΤΝΟΛΟ 77.903,00 

ΠΛΔΟΝ (+) ΤΠΟΥΡ.ΠΡΟΩΓ.ΥΡΖΖ 
ΠΛΖΡ.2010   7.322,08 

ADVANCED + SPEEDEX + ΔΦΟΡΗΑ + ΗΚΑ          
- ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 

4998+57,36+1439,02+1027,70     
- 200 

  

ΜΔΗΟΝ (-) ΤΠΟΥΡ.ΣΡΔΥ.ΥΡΖΖΖ 
ΠΛΖΡ.2011   7.053,26 

ADVANCED  5191,64   

IKA + ΦΜΤ  1861,62   

  ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΗΟΤ ΓΓΤ 78.171,82 

 

 

 

ΕΡΔΑ 2010 
1.   Νζεσ εγγραφζσ 1.200 

2.   υνδρομζσ Ζτουσ 2010 61.463 

3.   υνδρομζσ προθγοφμενων Ετϊν 4.494 

4.   Δωρεζσ -Χορθγίεσ 32.000 

ΤΟΡΝΡ 99.157 
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ΕΠΡΔΑ ΑΞΕΑ  ΕΞΞΕΑ ΤΟΡΝΑ 

ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΑ ΠΡΡΝΗΠΣΙΜΗ 
ΙΑΣΡΙΜΗ ΜΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΝΡΟΣΡ 9.723,31 € 16.500,00 € 26.223,31 € 

Οςτεοπόρωςθ 4.126,31 €   4.126,31 € 

Σθλεΐατρικι 5.597,00 €   5.597,00 € 

Περιβαλλοντικοί Κακαριςμοί   4.500,00 € 4.500,00 € 

Screening Ca Προςτάτθ και Παχζοσ Εντζρου   2.300,00 € 2.300,00 € 

Θπατίτιδα Β ςε μετανάςτεσ (Ιπποκράτειο, 
Αλβανικι Πρεςβεία)   3.000,00 € 3.000,00 € 

Άλλα Προγράμματα(ΚΑΡΠΑ, DENVER II κλπ)   6.700,00 € 6.700,00 € 

ΕΠΙΣΗΞΡΟΙΜΗ ΕΟΗΞΕΡΩΗ 17.568,73 € 14.709,31 € 32.278,04 € 

υνζδρια(6 Πανελλινιο, HELEXPO,κάπνιςμα) 7.008,98 € 2.100,00 € 9.108,98 € 

Εκςτρατεία για Παιδικι Παχυςαρκία                  
(Παιδειατροφι) 18,00 € 5.200,00 € 5.218,00 € 

Περιδικό (4 τεφχθ) 6.089,53 € 1.800,00 € 7.889,53 € 

Site 1.602,04 € 1.200,00 € 2.802,04 € 

υμμετοχζσ ΔΔΤ(Π.Ο.Τ., ΘL7, ΚΟΙΠΕ ) 2.850,18 €   2.850,18 € 

Άλλα (Περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, κλπ)   4.409,31 € 4.409,31 € 

ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ 5.129,52 € 2.600,00 € 7.729,52 € 

Εκδθλϊςεισ-Καταχωριςεισ(ΦΕΕ, Healthy 
Cities, κλπ) 834,02 € 2.600,00 € 3.434,02 € 

Απολογιςμόσ Δράςεων 4.295,50 €   4.295,50 € 

ΔΙΡΙΜΗΣΙΜΑ 28.470,55 € 12.327,93 € 40.798,48 € 

Αμοιβζσ-Αποηθμιϊςεισ Διοικθτικισ 
λειτουργίασ 5.166,00 € 12.327,93 € 17.493,93 € 

Λειτουργικά-Αναλϊςιμα 6.240,54 €   6.240,54 € 

Εφορία 3.277,50 €   3.277,50 € 

ΠΑΓΙΑ 10.890,00 €   10.890,00 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.896,51 €   2.896,51 € 

        

ΓΕΟΙΜΡ ΤΟΡΝΡ 60.892,11 € 46.137,24 € 107.029,35 € 
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"πκκαρία γηα ηελ Τγεία" κε ην ΒήκαFM θαη ην www.in.gr 

Σν Γηαδεκνηηθφ Γέθηπν Τγεέαο ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Έλσζε Καηαλαισηψλ Αηηηθάο 

πινπνέεζε, ην δέκελν επηεκβξένπ-Οθησβξένπ, κηα επηθνηλσληαθά εθζηξαηεέα κε ηέηιν 

«πκκαρέα γηα ηελ Τγεέα», κε ζθνπφ λα επαηζζεηνπνηάζεη ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο Ϊιινπο 

επαγγεικαηέεο θαζψο θαη ηνπο θνξεέο Τγεέαο ψζηε λα εμαζθαιέζεη ζε πνιέηεο δσξεΪλ ά κε 

Ϋθπησζε πξνιεπηηθΫο/ δηαγλσζηηθΫο εμεηΪζεηο  ά ηαηξηθΫο πξΪμεηο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα ηεο 

πγεέαο. Υνξεγνέ επηθνηλσλέαο ηνπ πξνγξΪκκαηνο άηαλ ν ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο «Βήκα FM 

99,5» ζηνλ νπνέν πξνβιάζεθε ξαδηνθσληθφ ζπνη πνπ πξνΫηξεπε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

δειψζνπλ ζπκκεηνρά θαζψο θαη ην  εηδεζενγξαθηθφ site www.in.gr . Τπάξμε ζεκαληηθά 

αληαπφθξηζε απφ εθαηνληΪδεο ειεπζεξνεπαγγεικαηέεο αιιΪ θαη απφ κεγΪινπο ηδησηηθνχο 

νκέινπο Τγεέαο νη νπνένη, κε κνλαδηθφ αληΪιιαγκα ηελ ιηηά αλαθνξΪ ηνπο απφ ηα δχν κΫζα, 

εμαζθΪιηζαλ δσξεΪλ ά θζελΫο ππεξεζέεο πγεέαο ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. 

Δθπνκπή παξνπζίαζεο ηνπ ΓΓΤ ζηελ ΔΣ1 

 

 

http://www.in.gr/
http://www.in.gr/
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                      Δπξεηήξην Γηαδηθηπαθώλ      

 

Α                                                                                                      

ΑγκαλιάΖΩ 

www.oekk.gr 

Ανοιχτή Αγκαλιά 

www.fkpanoixtiagalia.gr 

Abbott 

www.abbott.gr 

Advocate 

www.advocate-bm.gr 

APLS 

www.aplshellas.gr 

APOLLO SA 

www.apollo.gr 

Astra Zeneca 

www.astrazeneca.gr 

 

Β 

Βιοϊατρική  

www.bioiatriki.gr 

Βιοκλινική 

www.bioiatriki.gr 

Bayer Shering AG  

www.bayer.gr 

Becel Pro - activ  

www.becelproactiv.gr 

Bianex/MSD 

www.vianex.gr 

Bristol Myers Squibb 

www.bms.com 

Boehringer Ingelheim 

www.boehringer-ingelheim.com 

 

 

 Γηεπζύλζεσλ  πλεξγαηώλ 

 

Γ 

Γενική Γραμματεία Τγείασ 

www.yyka.gov.gr 

Γενική Γραμματεία Δημόςιασ Τγείασ 

www.ygeia-pronoia.gr 

Γενική Γραμματεία Μοινωνικϊν Αςφαλίςεων 

www.ggka.gr/asfalistikokefI.htm 

Γενική Γραμματεία Οζασ Γενιάσ 

www.neagenia.gr 

Γραμμή Ζωήσ 

www.lifelinehellas.gr 

 

C 

Creta Farm  

www.cretafarm.gr 

Coloplast 

www.coloplast.com 

Cosmote 

www.cosmote.gr 

 

Δ 

ΔΑΛ  

www.daiscenter.gr 

ΔΤΠΕ Πειραιά & Αιγαίου  

www.2dype.gr 

 

Ε 

Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγήσ Τγείασ 

(Ε.Δ.ΔΗ.Π.Τ.) 

Ε.Μ.ΠΡΙ.ΖΩ 

www.ekpizo.gr 

http://www.oekk.gr/
http://www.fkpanoixtiagalia.gr/
http://www.advocate-bm.gr/
http://www.aplshellas.gr/
http://www.apollo.gr/
http://www.bioiatriki.gr/
http://www.bioiatriki.gr/
http://www.vianex.gr/
http://www.bms.com/
http://www.boehringer-ingelheim.com/
http://www.neagenia.gr/
http://www.lifelinehellas.gr/
http://www.cretafarm.gr/
http://www.coloplast.com/
http://www.cosmote.gr/
http://www.2dype.gr/
http://www.ekpizo.gr/
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Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία 

www.cancer-society.gr 

Ελληνική Εταιρεία Ργκολογίασ Πεπτικοφ 

www.digestiveoncology.org.gr 

Ελληνική Εταιρεία Επείγουςασ 

Προνοςοκομειακήσ Φροντίδασ 

www.eeepf.gr 

Ελληνική Οεφρολογική Εταιρία 

www.ene.gr 

Ελληνική Ρυρολογική Εταιρία 

www.huanet.gr 

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία 

www.e-child.gr  

Ελληνικό Δίκτυο Τγιϊν Πόλεων 

Ελληνικό Κδρυμα Μαρδιολογίασ 

www.elikar.gr 

Εθνική Αςφαλιςτική  

www.ethniki-asfalistiki.gr 

Εθνικόσ Ρργανιςμόσ Φαρμάκων (Ε.Ρ.Φ.)  

www eof.gr 

Εθνική χολή Δημόςιασ Τγείασ (ΕΔΤ) 

www.nsph.gr 

Επιςτημονική Εταιρία Φοιτητϊν Ιατρικήσ 

Ελλάδοσ (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) 

www.eefie.org.gr 

Ευρωδιάγνωςη 

www.bioiatriki.gr 

ELPEN 

www.elpen.gr 

e-services 

www.e-services.gov.gr 

EUROLINE CONGRESS 

www.eurolinecongress.gr 

 

EUROMEDICA 

www.euromedica.gr 

 

F 

Fitness 

www.fitness.com 

 

G 

Glaxo SmithKline 

www.gsk.com 

HARTMANN 

www.hartmann.info 

 

H 

HL7 Hellas 

www.hl7.org.gr 

 

Ι 

ΙΑΩ General  

www.iaso.gr 

Ιατρικό Αθηνϊν 

www.iatriko.gr 

IMS Πληροφορική ΑΕ 

www.imsgr.com 

 

Κ 

KAFKAS PUBLICATIONS 

www.kafkas-publications.com 

Μζντρο Ελζγχου και Πρόληψησ Οοςημάτων 

(ΜΕΕΝΠΟΡ)  

www.keel.org.gr 

Μζντρο Θεραπείασ Εξαρτημζνων Ατόμων 

(ΜΕΘΕΑ)  

www.kethea.gr 

http://www.digestiveoncology.org.gr/
http://www.eeepf.gr/
http://www.huanet.gr/
http://www.e-child.gr/
http://www.nsph.gr/
http://www.bioiatriki.gr/
http://www.e-services.gov.gr/
http://www.eurolinecongress.gr/
http://www.euromedica.gr/
http://www.fitness.com/
http://www.gsk.com/
http://www.hartmann.info/
http://www.iaso.gr/
http://www.iatriko.gr/
http://www.kafkas-publications.com/
http://www.keel.org.gr/
http://www.kethea.gr/


92 

 

ΜΕΡΔΡ  

www.kerdos.gr 

Μλινική «Άγιοσ  Νουκάσ» 

www.klinikiagiosloukas.gr 

ΜΙΣΕ ΕΝΝΑ ΕΠΕ 

www.kite.gr 

KLEVA 

www.kleva.gr 

Μοινωνία τησ Πληροφορίασ (ΜτΠ) 

www.ktpae.gr 

ΜοιΠΕ «Ηλιοτρόπιο» 

 

L 

Lilly 

www.lilly.gr 

 

Μ 

Ξεςογειακό Forum για την Τγεία & το 

Περιβάλλον  

www.mediforum.eu 

Ξεςόγειοσ SOS  

www.medsos.gr 

 Ξονάδα Εφηβικήσ Τγείασ (Μ.Ε.Τ.) 

www.youth-health.gr 

ΞΜΡ Γραμμή Ζωήσ 

www.lifelinehellas.gr 

Med week  

www.medweek.gov 

Medical Day  

www.medicalday.org 

MERCK SERONO  

www.merckserono.gr 

MSD  

www.msd-uk.com 

Ν  

NESTLE Fitness 

www.nestle-fitness.com 

New Event Generation 

www.neweventgeneration.gr 

NOSTUS COMMUNICATIONS & Events 

www.nostus.gr  

ΟΗΦΑΝΙΡΙ 

nifalioi.greekinfo.net 

NOVARTIS 

www.novartis.gr 

 

Ο 

Ρργανιςμόσ Απαςχολήςεωσ Εργατικοφ  

Δυναμικοφ (Ρ.Α.Ε.Δ.) 

www.oaed.gr 

 

Π 

Παγκόςμιοσ Ρργανιςμόσ Τγείασ 

www.who.int 

ΒϋΠανεπιςτημιακή Παθολογική Μλινική 

Ιπποκρατείου Γεν Οοςοκομείου Αθηνϊν 

panacea.med.uoa.gr 

Αϋ Πανεπιςτημιακή Παιδιατρική Μλινίκη 

ΑΠΘ 

www.ped1.gr 

Παν/κό Γεν. Οοςοκομείο «ΑΣΣΙΜΡΟ» 

www.attikonhospital.gr 

«ΠΡΡΑΡΞΡΓΗ» Διεπιςτημονική Εταιρία 

Ψυχολογικήσ Παρζμβαςησ  

www.prosarmogi.gr 

 

P 

PRAKSIS 

http://www.kerdos.gr/
http://www.klinikiagiosloukas.gr/
http://www.kite.gr/
http://www.ktpae.gr/
http://www.lilly.gr/
http://www.mediforum.eu/
http://www.medsos.gr/
http://www.youth-health.gr/
http://www.lifelinehellas.gr/
http://www.medicalday.org/
http://www.nestle-fitness.com/
http://www.oaed.gr/
http://www.who.int/
http://www.ped1.gr/
http://www.attikonhospital.gr/
http://www.prosarmogi.gr/
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www.praksis.gr 

Pfizer Hellas 

www.pfizer.gr 

PC Systems 

www.pcsystems.gr 

 

R 

Recordati Hellas Pharmaceuticals SA 

www.recordati.com 

Roche  

www.roche.gr 

 

 

ΠΕΟΣΖΡ και delicatessen 

www.spessen.gr 

φνδεςμοσ  Φαρμακευτικϊν Επιχειρήςεων 

Ελλάδοσ (.Φ.Ε.Ε.) 

www.sfee.gr 

φνδεςμοσ Δήμων και Μοινοτήτων για την 

Προςταςία και Ανάπλαςη του Πεντελικοφ 

(.Π.Α.Π.)  

www.spap.com.gr 

 

S 

SANOFI - Aventis 

www.sanofi-aventis.gr 

Solid Relations 

www.solid.gr 

SOS Ιατροί  

www.sosiatroi.gr 

 

Σ 

Σαχυδρομικό Σαμιευτήριο  

www.ttbank.gr 

Σμήμα Ιατρικήσ Παν/μίου Πατρϊν 

www.med.upatras.gr 

TV ΕΘΟΡ  

www.ethnos.gr 

 

Τ 

Τπουργείο Απαςχόληςησ & Μοινωνικήσ 

Προςταςίασ 

www.ypergka.gr 

Τπουργείο Εςωτερικϊν 

www.ypes.gr 

Τπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Ξάθηςησ και 

Θρηςκευμάτων 

www.ypepth.gr 

Τπουργείο Τγείασ και Μοινωνικήσ 

Αλληλεγγφησ 

www.yyka.gov.gr 

 

U 

UNILEVEL  

www.unilever.gr 

 

V 

VODAFONE 

www.vodafone.gr 

VIDAVO  

www.vidavo.gr 

 

Χ 

Χαμόγελο του Παιδιοφ 

www.hamogelo.gr 

 

 

 

http://www.praksis.gr/
http://www.pfizer.gr/
http://www.pcsystems.gr/
http://www.sfee.gr/
http://www.sanofi-aventis.gr/
http://www.solid.gr/
http://www.ttbank.gr/
http://www.med.upatras.gr/
http://www.yyka.gov.gr/
http://www.vodafone.gr/
http://www.vidavo.gr/
http://www.hamogelo.gr/
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ΔπηκΫιεηα ΚεηκΫλσλ:  ΜηρΪιεο Αλαζηαζένπ  

                                      Κσλζηαληέλα ΑξαπΪθε  

                           Ϋβε Μακνχξε  

                        Υξηζηέλα ΡΫληα  

                             Διέδα Φνηλέηζε 

 

      πληνληζκφο Ύιεο :  Υξηζηέλα ΡΫληα 
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Αζάλα: Παιαηνιφγνπ 9, Μαξνχζη 

Σ.Κ. 15124 – 3νο φξνθνο 

Σει. 210 8067888, 213 2031930 – 9 

Fax: 213 2031950

Θεζ/θε: Α. ακαλέδε 21, Σ.Κ. 55236 

Γεκαξρεέν Ππιαέαο – ΥνξηηΪηε Θεζ/θεο

Σει. 2313 301038      Fax: 2310 345981 

 

 


