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ΧΑΙΡΕτΙσΜΟσ ΠΡΟΕδΡΟυ δΙΟΙκητΙκΟυ συΜβΟυλΙΟυ

Φίλες και Φίλοι,

Το 2014 είναι έτος αυτοδιοικητικών εκλογών και στον πυρήνα του ενδιαφέροντος αλλά και των 
δράσεων των Δήμων της χώρας βρίσκεται ασφαλώς το ζήτημα της Κοινωνικής Πολιτικής γενικό-
τερα, και της Υγείας ειδικότερα. Διότι σήμερα περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν, σε συνθήκες 
υποχώρησης των κεντρικών μηχανισμών του Κράτους και αδυναμίας τους να υποστηρίξουν βασι-
κά δικαιώματα και ανάγκες των πολιτών, αναδεικνύεται η μεγάλη βαρύτητα του ρόλου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης.

Για μας όμως, μέσα από την ήδη 10ετή πορεία μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας με τους 
157 Δήμους-μέλη απ’ όλη τη χώρα και την επίσημη αναγνώριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας ως τον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα στο κίνημα των Υγιών Πόλεων, οι Προτεραιότητες είναι 
ξεκάθαρες. Οι Δήμοι στο ζήτημα της Υγείας οφείλουν να ασχολούνται κατά προτεραιότητα με την 
Πρόληψη και δευτερευόντως με την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη μόνον για τις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Διότι οι άποροι και ανασφάλιστοι συμπολίτες μας θα πρέπει να βρίσκουν δωρεάν την 
αρμόζουσα Πρωτοβάθμια Περίθαλψη όταν την έχουν απόλυτη ανάγκη, μέσα από τις πρωτοβου-
λίες και τις συμφωνίες που έχει συνάψει γι’ αυτό το σκοπό ο Δήμος και όχι απαραίτητα μέσα μόνο 
από τις δημοτικές δομές.

Πρωταρχικός σκοπός του Δήμου οφείλει να είναι η διατήρηση της Υγείας των δημοτών του, δη-
λαδή η προώθηση υγιών συμπεριφορών (αγωγή υγείας), η έγκαιρη αναγνώριση των απειλητικών 
για τη ζωή καταστάσεων (προληπτική ιατρική) και η καταπολέμηση των κοινωνικών και περιβαλ-
λοντικών παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την Υγεία. Μέσα από αυτό το τρίπτυχο των δρά-
σεων σε τοπικό επίπεδο επιτυγχάνεται η παράταση του προσδόκιμου ζωής (η οποία σήμερα πα-
ραμένει σχεδόν στάσιμη στη χώρα μας), η απόδοση στους δημότες περισσότερων ποιοτικών ετών 
ζωής αλλά και ο αναγκαίος εξορθολογισμός των πόρων που προκύπτει από τη μείωση πολυδάπα-
νων και εξοντωτικών για τον άνθρωπο θεραπειών. ΄Ολα αυτά άλλωστε τα κορυφαία ζητήματα θα 
έχουμε την ευκαιρία ενδελεχώς να αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια των εργασιών του Παγκόσμιου 
Συνεδρίου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που, τον Οκτώβριο 2014, διοργανώ-
νεται στην Ελλάδα από το Δήμο Αμαρουσίου και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας.

Οι νέες δημοτικές αρχές έχουν λοιπόν ένα σημαντικό διακύβευμα: να κάνουν την πρόληψη πραγ-
ματικότητα. Να κινητοποιήσουν τους πολίτες με μαζικές εκστρατείες ενημέρωσης. Να καταγρά-
φουν και να μετρούν τους προσυμπτωματικούς ελέγχους. Να γνωρίζουν τα ύποπτα περιστατικά 
(με την προηγούμενη συναίνεση του πολίτη) και να τα καθοδηγούν με παραπομπή στον θεράπο-
ντα ιατρό τους και σε πιο ειδικές εξετάσεις.

Επιπλέον, όσον αφορά τους άπορους και ανασφάλιστους δημότες τους, οι Δήμοι οφείλουν, μέσα 
από τις κατάλληλες συνεργασίες, να τους εξασφαλίσουν δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτη-
τες προληπτικές εξετάσεις, ανάλογα με την ομάδα πληθυσμού υψηλού κινδύνου που ανήκουν.
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΄Ολοι πια αντιλαμβανόμαστε πόσο σπουδαίος και δύσκολος αλλά και πόσο ανθρωπιστικός, χρή-
σιμος και δίκαιος αναδεικνύεται συνολικά ο ρόλος του κάθε ξεχωριστού Δήμου στο ζωτικό θέμα 
της Πρόληψης στην Υγεία.

Το ίδιο όμως ισχύει και για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη: ο σύγχρονος Δήμος οφείλει να δημιουρ-
γήσει τα κατάλληλα δίκτυα, οφείλει να κινητοποιήσει τους αναγκαίους πόρους ώστε οι πραγματι-
κά ευρισκόμενοι σε αδυναμία να έχουν τη δυνατότητα προστασίας και θεραπείας της υγείας τους.

Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί ο Δήμος να κινηθεί προς τη δημιουργία δικτύων Παρόχων Υγείας 
με συμμετοχή τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό Τομέα. Τα δίκτυα αυτά μπορούν 
να δημιουργούνται σε τοπικό επίπεδο, όπου όμως οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα είναι αποτε-
λεσματικότερη η δημιουργία τους σε Περιφερειακό επίπεδο. Οι Πάροχοι Υγείας θα καλούνται να 
προσφέρουν δωρεάν ορισμένες βασικές υπηρεσίες στους απόρους και ανασφάλιστους πολίτες με 
αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε ένα δημόσιο κατάλογο μέσα από τον οποίο θα προσκαλείται 
ολόκληρος ο πληθυσμός να επιλέξει αυτόν που θα κάνει τις προληπτικές του εξετάσεις, οι οποίες 
θα αποζημιώνονται κανονικά από τον ΕΟΠΥΥ ή από ιδιωτικά προγράμματα.

Φίλες και φίλοι,

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας αγωνίζεται τα τελευταία 10χρόνια να υλοποιήσει τις πα-
ραπάνω δράσεις και πολιτικές. Μέσα από στοχευμένα προγράμματα πρόληψης της Οστεοπόρω-
σης, του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου, του Μαστού, του Τραχήλου της μήτρας, του Προστάτη, 
των Καρδιαγγειακών νοσημάτων έχουν μέχρι σήμερα εξεταστεί δεκάδες χιλιάδες συνδημότες μας 
στους περισσότερους δήμους-μέλη μας. Ταυτόχρονα διεξάγονται δεκάδες επιστημονικές ημερίδες 
κάθε χρόνο, πανελλαδικές εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης όπως για την Ηπατίτιδα Β, για τον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο, για τους κινδύνους από το αλκοόλ, βιωματικής εκπαίδευσης των δημοτών 
στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και πολλές άλλες δράσεις πρόληψης για την Υγεία.

Σήμερα επιχειρούμε ένα βήμα παραπέρα. Μέσα από την έγκριση από το ΕΣΠΑ, πιλοτικά για 14 
δήμους, (που ταυτοχρόνως και αμέσως έχουμε αποφασίσει να επεκτείνουμε σε όλους τους Δήμους 
– μέλη μας που το επιθυμούν και το αποφασίσουν στο Δημοτικό τους Συμβούλιο) του καινοτόμου 
προγράμματος των Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας), θέλουμε να δώσουμε βάθος 
και προοπτική, χρονιότητα και επαναληψιμότητα, μέτρηση και αξιολόγηση, συνεχή βελτίωση και 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε όλα αυτά που προηγουμένως αναφέραμε και που αποτελούν 
την ουσία μιας καλύτερης ζωής για τους δημότες μας αλλά και για τη πόλη μας.

το κεντρικό μας μήνυμα σήμερα είναι «Πρόληψη, τρόπος Ζωής» και ελπίζουμε ότι θα βρούμε 
αρωγούς και συνοδοιπόρους όλες τις νέες δημοτικές αλλά και τις Περιφερειακές Αρχές της χώρας.

Σας ευχαριστούμε όλους για τη συνεχή και αμέριστη υποστήριξή σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος ΔΣ 
Γιώργος Πατούλης

Δήμαρχος Αμαρουσίου
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ΧΑΙΡΕτΙσΜΟσ ΠΡΟΕδΡΟυ ΕΠΙστηΜΟΝΙκησ ΕΠΙτΡΟΠησ

Αγαπητοί φίλοι,

Σύμφωνα με τις αρχές του κινήματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ., ο κύριος στόχος του Εθνικού Δια-
δημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) είναι να υποστηρίξει και να ανα-
λάβει δράση για την προάσπιση της υγείας, με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών αρχών και των 
πολιτών. Επιπλέον, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες συνεργασίες και συνέργει-
ες σε όλα τα επίπεδα, με στόχο πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προαγωγή της 
υγείας των πολιτών.

Η βασική προτεραιότητα στις δραστηριότητές μας είναι η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον 
τομέα της υγείας, οι οποίες αυξάνουν μέρα με τη μέρα στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης, 
της υψηλής ανεργίας και των σημαντικών περικοπών στις δαπάνες για την υγεία και την κοινωνική 
πρόνοια. Η προτεραιότητα αυτή βρίσκεται επίσης στην κορυφή της ατζέντας των τοπικών αρχών 
και απασχολεί σοβαρά την ελληνική κυβέρνηση. Το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη λάβει μέτρα για την 
προστασία των ευάλωτων πληθυσμών και ιδιαίτερα για τον αυξανόμενο αριθμό των ανασφάλι-
στων πολιτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιστημονική Επιτροπή του ΕΔΔΥΠΠΥ συνεδρίασε τακτικά 
στη διάρκεια του 2013, προκειμένου να σχεδιάσει και να προτείνει το επιστημονικό πρόγραμμα του 
Δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, η Επιστημονική Επιτροπή με πρότασή της στο ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ έθεσε 
δύο δράσεις, ως προτεραιότητες για το έτος 2013. 

Η πρώτη δράση αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης και ενημέρωσης για τον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο στον πληθυσμό των δήμων-μελών του Δικτύου, σε συνεργασία με το Ινστι-
τούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής. Σκοπός του προγράμματος είναι, μέσω της εφαρμο-
γής HeartScore της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, η πρώιμη πληροφόρηση στους δημότες 
ηλικίας >40 ετών για την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου τα επόμενα 10 έτη, 
μέσω της αξιολόγησης των βασικών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως το 
κάπνισμα, η αρτηριακή πίεση, η ολική χοληστερόλη και η ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντι-
κό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα στην επιδείνωση των δεικτών υγείας, μεταξύ 
των οποίων συμπεριλαμβάνεται η αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας από καρδιαγγειακά 
νοσήματα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Οκτώβριο του 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δε-
κέμβριο του 2014. Εως τον Ιούνιο του 2014, 1.219 πολίτες συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Επιπλέον 
του υπολογισμού για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, στους ωφελούμενους παρασχέθηκαν εξατομι-
κευμένες συμβουλές για την προάσπιση της υγείας τους, αναφορικά με την τροποποίηση των συ-
μπεριφορών που αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την υγεία, ενώ όπου ήταν απαραίτητο έγινε 
παραπομπή σε εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας των πολιτών που αντιμετώπιζαν υψηλό κίν-
δυνο για καρδιαγγειακό επεισόδιο (>5%). 

Σε ότι αφορά στη δεύτερη δράση, στο διάστημα του τελευταίου έτους πραγματοποιήθηκαν, σε 
δήμους της Αττικής, 27 επιστημονικές ομιλίες με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα 
του διαβήτη, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του καρκίνου, καθώς και την ενημέρωση και κι-
νητοποίηση του πληθυσμού για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των νοσημάτων αυτών. 
Παράλληλα, ο πληθυσμός ενημερώθηκε για τις προληπτικές εξετάσεις που συμβάλλουν στην έγκαι-
ρη διάγνωση των ανωτέρω νοσημάτων, ενώ στον πληθυσμό δόθηκε επίσης η δυνατότητα να πραγ-
ματοποιήσει τις προληπτικές αυτές εξετάσεις, δωρεάν, σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία της Αττικής.
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Στις άµεσες προτεραιότητες δράσεων του ΕΔΔΥΠΠΥ, προτάθηκε επίσης, η καταγραφή του Προ-
φίλ Υγείας των δήμων-μελών του Δικτύου. Σε ότι αφορά στα προγράμματα κατάρτισης στον τομέα 
της Προαγωγής Υγείας που οργανώνει το ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνεργασία με το ΙΚΠΙ και το Κέντρο Μελε-
τών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, αποφασίστηκε η υλοποίηση για τα στελέχη 
των δήμων προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στην 
Κοινότητα, καθώς και η δια ζώσης εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη συμβουλευτική πα-
ρακίνηση για τη διακοπή του καπνίσματος και στις τεχνικές και δεξιότητες επικοινωνίας.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη πόρων, το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο- Υγιών Πόλε-
ων επεκτείνει τις δραστηριότητές του και με τη σημαντική υποστήριξη των εθελοντών. 

Με φιλικούς χαιρετισµούς

Γιάννης τούντας
Καθηγητής Κοινωνικής &

Προληπτικής Ιατρικής
Πρόεδρος της Ε.Ε. ΕΔΔΥΠΠΥ

ΧΑΙΡΕτΙσΜΟσ δΙΕυθυΝτη

Φίλες και φίλοι,

Πέρασαν ήδη 10 χρόνια από τη στιγμή που, με πρωτοβουλία του τότε Δημοτικού Συμβούλου και 
Προέδρου του Πολυϊατρείου του Δήμου Πεύκης Γιώργου Πατούλη, ξεκίνησαν οι πρώτες διαβουλεύ-
σεις και μπήκαν τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός Δικτύου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αποκλει-
στικό στόχο την Πρόληψη για την Υγεία των δημοτών τους. Η πορεία του Δικτύου αυτού έμελλε να 
επιβεβαιώσει την αρχική στόχευση των ιδρυτικών του Δήμων έτσι ώστε σήμερα οι μισοί Δήμοι της 
χώρας να αποτελούν μέλη του Δικτύου με απόφαση των Δημοτικών τους Συμβουλίων.

Τα στοιχεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη συνεχώς ανοδική αυτή πορεία και που εγγυώνται 
ένα μέλλον ακόμη πιο δυναμικό και ελπιδοφόρο είναι κατά τη γνώμη μας, τα εξής:

1) Η αταλάντευτη επιμονή στην κύρια στόχευση του Δικτύου, δηλαδή την Πρόληψη για την υγεία. 
Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα το Δίκτυο πολλαπλασιάζει τις δράσεις και τα προγράμματά 
του με επίκεντρο τον άξονα αυτό της Πρόληψης. ΄Ετσι, στο πλαίσιο αυτό σήμερα περιλαμβάνο-
νται τρείς κατηγορίες πρωτοβουλιών. Η πρώτη κατηγορία αφορά την ενημέρωση των πολιτών 
και την προαγωγή της υγείας. Πρόκειται όχι μόνο για τις επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια 
που πραγματοποιεί ή συμμετέχει το Δίκτυο, αλλά και τις στοχευμένες εκστρατείες για συγκεκρι-
μένα νοσήματα, που αναπτύσσει σε πανελλαδικό επίπεδο.
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  Η δεύτερη κατηγορία αφορά την Προληπτική Ιατρική, δηλαδή βασικά τον προσυμπτωματι-
κό έλεγχο των ομάδων υψηλού κινδύνου των πληθυσμών των Δήμων μελών. Πρόκειται για την 
αναγνώριση, μέσω απλών εξετάσεων που παρέχονται δωρεάν, του κινδύνου νόσησης από σο-
βαρές ασθένειες των δημοτών και ειδικά των ευπαθών ομάδων τους. Δίνεται έτσι μια σωτήρια 
κάποιες φορές ευκαιρία στον πολίτη για την έγκαιρη διάγνωση και εξάλειψη μιας ενδεχομένως 
θανατηφόρας κατάληξης. Η τρίτη κατηγορία, που αναπτύσσεται προσφάτως, αφορά τη συμ-
βουλευτική για τη στρατηγική και τη χάραξη πολιτικών υγείας σε τοπικό επίπεδο και την ανα-
γνώριση των προτεραιοτήτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

 ΄Οσον αφορά, τέλος, τις θεραπευτικές ιατρικές υπηρεσίες, το Δίκτυο έχει διαμορφώσει 
σαφή άποψη ότι αυτές δεν αποτελούν προτεραιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού 
διότι υπάρχουν άλλοι οργανισμοί (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) εντεταλμένοι στο πεδίο αυτό. Εξαίρεση 
στο κανόνα αυτό αποτελούν ίσως οι πρωτοβάθμιες μόνο θεραπευτικές υπηρεσίες προς εκεί-
νους τους άπορους και ανασφάλιστους συνδημότες μας για τους οποίους καμία τέτοια υπηρεσία 
δεν έχει προβλεφθεί από την Πολιτεία.

2) Η διαρκής οργανωτική του ανάπτυξη με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη των ανθρώπινων και 
οικονομικών του πόρων. Ξεκινώντας από μια απλή ένωση 29 Δήμων της Αττικής, χωρίς γραφεία 
και προσωπικό, το Δίκτυο πέρασε το 2006, χάριν στην ενεργό στήριξη του Προέδρου ΔΣ, Γιώρ-
γου Πατούλη, Δημάρχου πλέον Αμαρουσίου, στη πρώτη του εγκατάσταση σε δικά του γραφεία 
στο Μαρούσι και στην πρόσληψη προσωπικού. Ταυτόχρονα προσδιορίσθηκε ο ρόλος του Δι-
ευθυντή στον οποίο δόθηκαν οι κατάλληλες εκτελεστικές αρμοδιότητες για την ανάπτυξη και 
παρακολούθηση των προγραμμάτων που αποφάσιζε ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Δικτύου. Με 
πυρήνα τη νέα αυτή δομή, μπήκαν οι βάσεις για τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων, την παρακο-
λούθηση των οικονομικών και τον ορισμό από κάθε Δήμο μέλος, ενός στελέχους υπεύθυνου για 
την επικοινωνία με το Δίκτυο. 

 ΄Εγινε έτσι δυνατή η αποκέντρωση των προγραμμάτων, σύμφωνα και με τις ικανότητες και 
τον ενθουσιασμό των τοπικών στελεχών των Δήμων μελών, η ανεύρεση ιδιωτικών και δημό-
σιων πόρων, η υποστήριξη της επικοινωνίας και της προβολής του Δικτύου και τέλος, η ίδρυση 
Γραφείου Βορείου Ελλάδος στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη το 2009. Επιπλέον, η αρχική αυτή δικτύ-
ωση διευκόλυνε τη σημερινή στόχευση που ορίζει, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τον ορισμό 
από κάθε Δήμο στο Δίκτυο ενός Πολιτικού Εκπροσώπου (αιρετού), ενός Συντονιστή (έμπειρου 
υπαλλήλου με οργανωτικές ικανότητες) και μιας Διατομεακής Συντονιστικής Επιτροπής που θα 
αποτελείται από στελέχη ή διευθυντές όλων των βασικών δημοτικών υπηρεσιών. 

3) η καλλιέργεια συμμαχιών σταθερών και μακροχρόνιων. Από την έναρξη ακόμη της λειτουργίας 
του, το Δίκτυο ανέπτυξε στέρεες σχέσεις με τους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού 
και ιδιαίτερα την ΤΕΔΚΝΑ (σημερινή ΠΕΔΑ) και την ΚΕΔΚΕ (σημερινή ΚΕΔΕ) που είναι το κεντρικό 
συντονιστικό και διεκδικητικό όργανο των Δήμων πανελλαδικά. Επίσης ανέπτυξε σχέσεις με Επι-
στημονικές Ιατρικές Εταιρείες, με Ιατρικές Σχολές, ιδιαιτέρως με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 
και το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής που αποτελεί σήμερα επιστημονικό συνερ-
γάτη του. Τέλος το Δίκτυο επεδίωξε και επέτυχε δημιουργική συνεργασία τόσο με τις Διαχειριστι-
κές Αρχές των προγραμμάτων ΕΣΠΑ όσο και με ιδιωτικές εταιρείες από τον φαρμακευτικό και από 
άλλους χώρους, με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων και των δράσεών του.

 Μεγάλη ώθηση στην πορεία του Δικτύου έδωσε η συνένωση των 3 Εθνικών Δικτύων Υγείας 
των Δήμων σε ένα ενιαίο Δίκτυο το 2011 μετά από μια μακρά πορεία συνεργασιών και διαβου-
λεύσεων μεταξύ του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και του Δικτύου Δήμων Προαγωγής Υγείας και 
αφού πρώτα ανασυστάθηκε το επί σειρά ετών αδρανές Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.
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4) η εξωστρέφεια και η διεθνής παρουσία. Σε ένα κόσμο ταχέως μεταβαλλόμενο το Δίκτυο επι-
διώκει εξαρχής να βρίσκεται συνεχώς στην αιχμή των εξελίξεων και της γνώσης. Με αυτό το 
γνώμονα, το Δίκτυο εκπροσωπήθηκε και παρουσιάστηκε σε πολλές ευκαιρίες από τον Πρόεδρό 
του σε Ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ και στη Ρωσία ώστε να αποκτήσει διεθνή υπόσταση και 
παρουσία. Αποκορύφωμα της αναγνώρισης των προσπαθειών αυτών ήταν η Πιστοποίηση του 
δικτύου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό υγείας (Π.Ο.υ.) τον Ιούνιο 2010 και η ένταξή του στο Πα-
νευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων του Π.Ο.Υ. 

Σήμερα το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας συνεχίζει την πορεία 
του βάζοντας ολοένα και υψηλότερους στόχους, μέσα πάντοτε στο πλαίσιο των σκοπών του. 

Η βασική του επιδίωξη είναι η ένταξη ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ στο ενεργητικό του, ώστε 
με συμφωνημένες προτεραιότητες οι Δήμοι να προχωρήσουν στη νέα εποχή για την Ελλάδα που 
θα στηριχθεί κυρίως στις δικές της δυνάμεις και τις δικές της πολλές δυνατότητες.

Το Δίκτυο οφείλει επίσης να αναπτύξει περεταίρω την επιστημονική του υπόσταση μέσα στην 
Ελληνική κοινωνία. Τούτο σημαίνει να βελτιώσει τα μετρήσιμα αποτελέσματα των προγραμμάτων 
του και τη δημοσίευση αυτών. Επίσης, επιβάλλεται η πιο εντατική επιμόρφωση και εκπαίδευση 
των τοπικών στελεχών των Δήμων μελών με μεγαλύτερη ενεργοποίηση των επιστημονικών μας 
συνεργασιών. Τέλος, η «συνέχεια» των προγραμμάτων πρόληψης οφείλει να παρακολουθείται δια-
χρονικά. Σημαντικό ρόλο εδώ αναμένεται να διαδραματίσει ο νέος θεσμός των ΚΕντρων Πρόληψης 
για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) που πρώτο το Δίκτυο εισήγαγε στην Ελληνική κοινωνία και οφείλουμε 
να αναπτύξουμε σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σημαντικός ρόλος αναβάθμισης πρέπει επίσης να δοθεί στην επικοινωνία και προβολή του Δικτύ-
ου. Τα προγράμματα που αποτελούν παραδείγματα και καλές πρακτικές καθώς και οι άνθρωποι 
που συνετέλεσαν στην επιτυχία τους, πρέπει να τυγχάνουν ευρείας και ολοκληρωμένης προβολής 
ώστε να μεταδίδεται η τεχνογνωσία και να παρακινούνται όλοι οι Δήμοι. Η επικοινωνία πρέπει να 
γίνει κατά βάση ηλεκτρονική, ώστε η πληροφορία να είναι εύκολα προσιτή και υλοποιήσιμη. Στο 
πλαίσιο αυτό ήδη αναβαθμίζεται η κεντρική ιστοσελίδα του Δικτύου μας (www.eddyppy.gr) ώστε 
να αποκτήσει τη βασική Πύλη επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων μερών.

Ολα τα παραπάνω ελπίζουμε ότι θα ενισχυθούν σε σημαντικό βαθμό εξαιτίας της βασικής προ-
τεραιότητας του Δικτύου μας για το 2014. Στο κλείσιμο της πρώτης δεκαετίας της επιτυχημένης 
πορείας του, το Δίκτυο είχε την εξαιρετική τιμή να του ανατεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου) η διοργάνωση του Παγκόσμιου συνεδρίου υγιών 
Πόλεων, που διεξάγεται ανά 5ετία. Το συνέδριο αυτό θα διεξαχθεί στις 22-25 Οκτωβρίου και ευελ-
πιστούμε η συμμετοχή και η στήριξη των Δήμων από όλη τη χώρα να σηματοδοτήσει τη δυναμική 
και τη μεγαλύτερη ακόμη ανάπτυξη του Δικτύου μας προς όφελος των Δήμων μελών του από όλη 
τη χώρα, στην έναρξη αυτής της δεύτερης δεκαετίας της παρουσίας του.

Απρίλιος 2014

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

σωτήρης Παπασπυρόπουλος
Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ
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ΜΕλη δΙΟΙκητΙκΟυ συΜβΟυλΙΟυ

Γεώργιος Πατούλης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Δήμαρχος Αμαρουσίου

Ιωάννης λαδόπουλος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Χαλανδρίου

Γιώργος Μακρυνός
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Κορυδαλλού

Χρίστος Γώγος
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.
Αντιδήμαρχος Βύρωνα

Παναγιώτης Ζητάκης
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Αλεξανδρούπολης

Νίκος Μαρώσης
Ειδικός Γραμματέας Δ.Σ.
Αντιδήμαρχος Υγείας &

Πρόνοιας Δήμου Καλλιθέας

σωτήρης καμαρινόπουλος
Ταμίας Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος
Αγ. Αναργύρων - Καματερού

ηρακλής τιτόπουλος
Αναπλ. Ταμίας Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Πυλαίας - Χορτάτη

Νικόλαος σταυριανέας
Μέλος Δ.Σ.

Εκπρόσωπος Δήμου Πειραιά
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ΜΕλη δΙΟΙκητΙκΟυ συΜβΟυλΙΟυ

ΜΕλη ΕΞΕλΕΓκτΙκησ ΕΠΙτΡΟΠησ

Γιώργος λίλτσης
Μέλος Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος
Παύλου Μελά

Γεωργία Γεωργακοπούλου
Μέλος Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος
Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Ιωάννης Φωστηρόπουλος
Αναπλ. Μέλος Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου

Ευγενία
Αμανατίδου - Χατζηπαυλή

Αναπλ. Μέλος Δ.Σ.
Δημ. Σύμβουλος Ν. Ιωνίας

Αγγελική
τριανταφύλλου - Πιτίδη

Αναπλ. Μέλος Δ.Σ.
Δημ. Σύμβουλος Κηφισιάς

τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Πρόεδρος Ε.Ε.

Δημ. Σύμβουλος Βέροιας

Ζωή κουβαρά
Μέλος Ε.Ε.

Δημ. Σύμβουλος Βριλησσίων

Ιωάννης Μπούρας
Μέλος Ε.Ε.

Αντιδήμαρχος Γαλατσίου
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

»áòÝá °ûäÝîè
maidini@eddyppy.gr

»áòÝá °ûäÝîè
maidini@eddyppy.gr

¡Ä°¼¶¹Ã ÆË¦ÃË
& ¶¦¹ºÃ¹Á¿Á¹°ª
¡Ä°»»°Æ¶¹° ¢.ª.
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ΜΕλη ΕΠΙστηΜΟΝΙκησ ΕΠΙτΡΟΠησ

Γιάννης τούντας
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΕδδυΠΠυ

Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών

Μέλη:

1. Γιάννης Γρηγορίου, Κοινωνιολόγος, Διευθυντής της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόλου

2. Ελένη δουλιανάκη, Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ

3. κλέα κατσουγιάννη, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

4. Γιάννης Μανιός, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης, Διαιτολογίας και Διατροφής, Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο

5. δημήτρης Πύρρος, Ορθοπαιδικός, Μέλος Προεδρείου Παγκόσμιας Εταιρείας Ιατρικής των Καταστροφών

6. δημήτρης Ρίχτερ, Καρδιολόγος, Μέλος ΔΣ ΕΛΙΚΑΡ

7. Νικόλαος σταυριανέας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Εκπρόσωπος Δ.Σ. ΕΔΔΥΠΠΥ

8. στέλιος στυλιανίδης, Δρ., Αναπλ. Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εθνι-
κός Εκπρόσωπος για την Ψυχική Υγεία στον Π.Ο.Υ., Αντιπρόεδρος W.A.P.R., Επιστημονικός Διευθυ-
ντής Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

9. ηρώ σχορετσανίτη, Ψυχολόγος, MSc. Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπε-
ριφοριστική θεραπεία, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Ια-
τρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Παρατηρητές:

1. Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Κοινωνιολόγος – Κοινωνική Λειτουργός, Διευθύντρια Ελληνικού Δικτύ-
ου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., π. Συντονίστρια του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» στο Δήμο Αθηναίων, 
νέα Συντονίστρια του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» του ΕΔΔΥΠΠΥ

2. σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Ιατρός Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος, Διευθυντής Εθνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας
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Σκοπός της Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και ανάληψη δράσης για την προαγωγή της υγείας, τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και η υιο-
θέτηση και εφαρμογή του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας από τις 
πόλεις μέλη. Επίσης σκοπός είναι η δημιουργία Δικτύων συνεργασίας μεταξύ των Δήμων μελών της 
με στόχο τη βελτίωση του φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού περιβάλλοντος και του επιπέδου 
ευημερίας των ανθρώπων που ζουν στα ευρύτερα όρια των Δήμων που συμμετέχουν. Η Εταιρεία 
λειτουργεί και ως “φόρουμ” ανταλλαγής εμπειριών και λήψης μέτρων για την προαγωγή και εφαρ-
μογή σε τοπικό επίπεδο των αρχών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ) “Υγεία για Ολους” 
και της “Ατζέντα 21” του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) στη χώρα μας.

Ειδικότερα, σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Δήμων μελών της. 

2. Η ανάπτυξη Πολιτικής Υγείας στους Δήμους, βασισμένη στους στόχους της διακήρυξης της Π.Ο.Υ. 

3. Η επιστημονική υποστήριξη των Δήμων μελών για την υλοποίηση των προϋποθέσεων που θέ-
τει η Π.Ο.Υ. για τις πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων των Υγιών Πόλεων.

4. Η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και πολιτικών στους τομείς της Δημό-
σιας Υγείας, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής Φροντίδας. 

5. Η ανάπτυξη Γραφείων Υγιών Πόλεων σε κάθε Δήμο Μέλος και η επιμόρφωση και εκπαίδευση 
του προσωπικού τους. 

6. Η υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία νέων θεσμών στην πόλη. 

7. Η παροχή τεχνικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Δήμους μέλη, για τη δημιουργία, ανάπτυξη 
και εφαρμογή των προφίλ των πόλεων. 

8. Η πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, των κοινωνικών φορέων και των 
αρχών της Τ.Α. σε θέματα προαγωγής της υγείας. 

9. Η ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών σε πρωτοβουλίες σχετικά με την υγεία και το πε-
ριβάλλον.

10. Η δημιουργία βάσης δεδομένων και η ανάπτυξη δικτύου πληροφοριών μεταξύ των πόλεων. 

11. Η αξιοποίηση των εθνικών, Ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων, σχετικών με την Δημόσια 
Υγεία, το Περιβάλλον και την Κοινωνική Φροντίδα. 

12. Η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σε θέματα δημόσιας υγείας, πολιτικής υγείας, προαγωγής 
υγείας, περιβαλλοντικής υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και σε θέματα οικονομίας της υγείας.

13. Η προώθηση της συνεργασίας με τα Εθνικά Δίκτυα των άλλων κρατών μελών καθώς και με άλλες 
πόλεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Υγιείς Πόλεις» της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η ανταλλαγή 
εμπειριών και η μεταφορά τεχνογνωσίας για την υλοποίησης των σκοπών της Εταιρείας. 

14. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε σχετικούς διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και υπηρεσίες 
και η συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις. 

κΑτΑστΑτΙκΟ – σκΟΠΟΙ
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15. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εμπειριών και η προώθηση της τεκμηρίωσης 
των σχετικών ζητημάτων. 

16. Η επιδίωξη συνεργασίας με φορείς/οργανισμούς που έχουν κοινούς με την Εταιρεία στόχους. 

17. Η αναβάθμιση των δομών υγείας και κοινωνικής μέριμνας στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

18. Η παροχή τεχνογνωσίας για τη δημιουργία νέων δομών υγείας, δημόσιας υγείας και κοινωνικής 
μέριμνας στους Δήμους Μέλη.

19. Η προσπάθεια δημιουργίας ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των δομών υγείας, κοινωνικής πολι-
τικής και περιβάλλοντος και η επιδίωξη αναβάθμισης της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, 
δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας των Ο.Τ.Α. 

20. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας των υπηρεσιών υγείας, δημόσιας υγείας, κοινωνικής πολι-
τικής και περιβάλλοντος, που ήδη λειτουργούν στους Ο.Τ.Α. 

21. Η ενημέρωση σχετικά με τα νέα θέματα που προκύπτουν στον τομέα της πρόληψης και προα-
γωγής της υγείας και στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας.

22. Η διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, προβολών, διαλέξεων με θέματα 
σχετικά με την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.

23. Η υποβολή προτάσεων και η υλοποίηση προγραμμάτων στους τομείς της υγείας, της δημόσι-
ας υγείας, της κοινωνικής μέριμνας και του περιβάλλοντος με χρηματοδότηση του Ελληνικού 
Κράτους ή από Ευρωπαϊκούς πόρους ή από δωρεές και χορηγίες καθώς και η συμμετοχή της 
Εταιρείας ως εταίρου σε κοινοπρακτικό σχήμα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 

24. O σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων, η ίδια εκτέ-
λεση ή/και ανάληψη ή/και η ανάθεση συγχρηματοδοτούμενων Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων 
στα πεδία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

25. Η εκπροσώπηση των Δήμων - μελών σε όλες τις δημόσιες αρχές (Υπουργεία κλπ). 

26. Η προώθηση της συνεργασίας με διάφορους οργανισμούς υγείας, κοινωνικής μέριμνας, περιβάλ-
λοντος και ποιότητας ζωής που λειτουργούν εντός της Ελληνικής επικράτειας ή στο εξωτερικό.

27. Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα και σε Οργανισμούς ή φορείς που λειτουρ-
γούν στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό που ο σκοπός τους έχει σχέση με ζητήματα 
πρόληψης και προαγωγής της υγείας, κοινωνικής μέριμνας, βελτίωση του περιβάλλοντος και 
της ποιότητας ζωής.

28. Η δημιουργία διακρατικών συνεργασιών για την εκπλήρωση των βασικών στόχων της Εταιρείας. 

29. Η οργάνωση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, προαγωγής της υγείας, προστασίας του 
περιβάλλοντος και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων.

30. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύναψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών των αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του 
οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων τους και τη μείωση της φτώχειας. Η ενί-
σχυση και υλοποίηση προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας ανδρών και γυναικών.
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Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων - Προαγωγής υγείας
δηΜΟΙ – ΜΕλη

5.ΑΓΡΙΝΙΟ
8.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
9.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
13.ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑ
15.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ
16.ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ-ΚΥΛΛΗΝΗ
17.ΑΝΔΡΟΣ
18.ΑΡΓΙΘΕΑΣ
19.ΑΡΡΙΑΝΩΝ
20.ΑΡΤΑΙΩΝ
21.ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑ
22.ΒΕΡΟΙΑΣ
23.ΒΟΛΒΗΣ
24.ΒΟΛΟΥ
28.ΓΑΥΔΟΣ
30.ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
31.ΓΡΕΒΕΝΩΝ
33.ΔΕΛΤΑ
34.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
36.ΔΡΑΜΑ
37.ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ
38.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
39.ΔΩΡΙΔΟΣ
40.ΕΔΕΣΣΑΣ
41.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
44.ΕΟΡΔΑΙΑ

45.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
46.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
47.ΖΑΚΥΝΘΟΣ
49.ΗΛΙΔΑΣ
51.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
52.ΘΑΣΟΣ
53.ΘΕΡΜΗ 
54.ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
55.ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
56.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
57.ΙΘΑΚΗ
58.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
59.ΚΑΒΑΛΑΣ
61.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
63.ΚΑΡΠΑΘΟΥ
64.ΚΑΣΟΥ
65.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
66.ΚΑΤΕΡΙΝΗ
68.ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
69.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
71.ΚΟΖΑΝΗ
72.ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
75.ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
76.ΚΩ
77.ΛΑΓΚΑΔΑ
78.ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
80.ΛΕΙΨΟΙ

81.ΛΕΣΒΟΣ
82.ΛΕΥΚΑΔΑ
84.ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
87.ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)
88.ΜΕΣΣΗΝΗΣ
90.ΜΗΛΟΣ
91.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
93.ΜΥΚΟΝΟΥ
94.ΜΩΛΟΣ-ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
96.ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
97.ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
98.ΝΕΑΠΟΛΗ-ΣΥΚΕΩΝ
99.ΝΕΜΕΑ
100.ΝΕΣΤΟΥ
101.ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
102.ΞΑΝΘΗΣ
103.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
104.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
107.ΠΑΞΩΝ
109.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
110.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
114.ΠΗΝΕΙΟΥ
116.ΠΡΕΒΕΖΑ
117.ΠΡΕΣΠΕΣ
118.ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
119.ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
120.ΠΥΛΗΣ

121.ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
122.ΠΩΓΩΝΙΟΥ
124.ΡΕΘΥΜΝΗΣ
125.ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
126.ΡΟΔΟΥ
128.ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
129.ΣΗΤΕΙΑΣ
130.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
131.ΣΙΦΝΟΣ
132.ΣΚΥΔΡΑΣ
133.ΣΟΦΑΔΩΝ
134.ΣΠΑΡΤΗΣ
136.ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
137.ΣΦΑΚΙΑ
138.ΤΕΜΠΩΝ
139.ΤΗΛΟΥ
140.ΤΗΝΟΣ
141.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
142.ΤΡΙΠΟΛΗ
143.ΥΔΡΑΣ
146.ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
147.ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΟΡΣΕΩΝ
150.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
151.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
152.ΧΙΟΣ
153.ΨΑΡΩΝ
154.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
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2.ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3.ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -

ΚΑΜΑΤΕΡΟ
4.ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
6.ΑΘΗΝΑ
7.ΑΙΓΑΛΕΩ
10.ΑΛΙΜΟΣ
11.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
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25.ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
26.ΒΥΡΩΝΑ

27.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
29.ΓΛΥΦΑΔΑ
32.ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΣ
35.ΔΙΟΝΥΣΟΥ
42.ΕΛΕΥΣΙΝΑ
43.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
48.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
50.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
60.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
62.ΚΑΛΛΙΘΕΑ
67.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
70.ΚΗΦΙΣΙΑΣ
73.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

74.ΚΡΩΠΙΑΣ
79.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
83.ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΠΕΥΚΗ
85.ΜΑΝΔΡΑ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
86.ΜΕΓΑΡΕΩΝ
89.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
92.ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ
95.Ν.ΙΩΝΙΑ
105.Π.ΦΑΛΗΡΟ
106.ΠΑΛΛΗΝΗ
108.ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
111.ΠΕΙΡΑΙΑ
112.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

113.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
115.ΠΟΡΟΣ 
123.ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
127.ΣΑΛΑΜΙΝΑ
135.ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
144.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
145.ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
148.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
149.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
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ΓΕΝΙκη συΝΕλΕυση δηΜΩΝ ΜΕλΩΝ τΟυ ΕθΝΙκΟυ
δΙΑδηΜΟτΙκΟυ δΙκτυΟυ υΓΙΩΝ ΠΟλΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓησ υΓΕΙΑσ

κΑστΕλλΟΡΙΖΟ (ΕΝ ΠλΩ) - ΠΑΡΑσκΕυη, 7 ΙΟυΝΙΟυ 2013

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) θέλοντας να τιμή-
σει τον ακριτικό πληθυσμό της Ελλάδας αλλά και να στείλει ένα μήνυμα υπενθύμησης προς όλες 
τις κατευθύνσεις και υποστήριξης του Δήμου Μεγίστης, διεξήγαγε το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 
στο ακριτικό Καστελλόριζο στις 7 & 8 Ιουνίου 2013.

Αρχικά, η Γενική συνέλευση του ΕδδυΠΠυ είχε προγραμματιστεί για 30 Μαΐου 2013 αλλά εξ ανα-
βολής πραγματοποιήθηκε εν πλω προς καστελλόριζο στις 7 Ιουνίου 2013.

Οι Εκπρόσωποι Δήμων Μελών που έδωσαν το παρόν, αναλυτικά, είναι οι εξής: κ. Γιώργος Πατού-
λης, Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου & Πρόεδρος ΙΣΑ, κ. Παναγιώτης Ζητάκης, Αναπλ. 
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ ΕΔΔΥΠΠΥ & Αντιδήμαρχος Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Γιώργος Μακρυ-
νός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΕΔΔΥΠΠΥ & Δημ. Σύμβουλος Κορυδαλλού, κα Αγγελική Πιτίδη-τριανταφύλ-
λου, Αναπλ. Μέλος Δ.Σ ΕΔΔΥΠΠΥ & Δημ. Σύμβουλος Δήμου Κηφισιάς, κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος, 
Αναπλ. Μέλος Δ.Σ ΕΔΔΥΠΠΥ & Δημ. Σύμβουλος Δήμου Παλαιού Φαλήρου, κ. κωνσταντίνος κοκ-
κόρης, Δήμαρχος Γλυφάδας, κυριάκος Γρηγορίου, Αντιδήμαρχος Δράμας, κ. κυριάκος Χαρακίδης, 
Δήμαρχος Δράμας, κ. σπύρος Μπενέτος, Δήμαρχος Λειψών, κ. Γεώργιος δρίκος, Δήμαρχος Μάν-
δρας- Ειδυλλίας, Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Δήμαρχος Μεσσήνης, κ. Νίκος καρακωνσταντίνος, 
Δήμαρχος Νισύρου, κ. σπύρος Μπογδάνος, Δήμαρχος Παξών, κ. Γεώργιος Χριστόπουλος, Δήμαρχος 
Ραφήνας- Πικερμίου, κ. διαμαντής Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Παύλου Μελά, Γιάννης Γρηγορίου, Δ/
ντης Κοιν. Επιχείρησης Δήμου Βόλου, κα Αννα σάκκου, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Δήμου Γλυφά-
δας, κα κατερίνα λάσκαρη, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Δήμου Κέρκυρας, κ. Ιωάννης διάκος, Δημ. 
Σύμβουλος Δήμου Κορυδαλλού, κ. Νίκος σωτηρίου, Δήμου Μεγάρων, κα Μαρία Φούντα, Σύμβουλος 
Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μεσολογγίου, κα δόμνα λειβαδοπουλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος 
Εθελοντισμού Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, κ. Γιάννης κατσαράκης, Δημ. Σύμβουλος Δήμου Σητείας, κα 
Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Συντονίστρια Δικτύου Υγιών Πόλεων. Πρόεδρος της Γ.Σ. ορίστηκε ο κ. 
Μακρυνός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΕΔΔΥΠΠΥ & Δημ. Σύμβουλος Κορυδαλλού, ο οποίος αφού διαπίστωσε 
την απαρτία της Γ.Σ. και την εγκυρότητα της συνεδρίασης σύμφωνα με το καταστατικό του Δικτύ-
ου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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ηΜΕΡησΙΑ δΙΑτΑΞη
ΘΕΜΑ 1ο: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Αναλυτικά, ο Ετήσιος Απολογισμός του 2012 του Δικτύου βρίσκεται στην ειδική έκδοση που έχει 
εκδοθεί από το Δίκτυο προς το σκοπό αυτό και έχει διανεμηθεί σε όλα τα Μέλη.

ΠΑΡΟυσΙΑση τΟυ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΟσ «τηλΕΪΑτΡΙκησ»

Αρχικά, ο Δ/ντης του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος ανα-
φέρθηκε σε μερικά από τα προγράμματα που παρέχει το Δίκτυο όπως 
αυτό της Τηλεϊατρικής της Vodafone και ότι και οι 154 Δήμοι Μέλη εί-
ναι πλήρως ενημερωμένοι. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πιλοτικά το 
Μάρτιο του 2008 σε 17 Δήμους και σήμερα έχει επεκταθεί σε 35 Δήμους. 
Μέσω του προγράμματος αυτού, οι πολίτες με χρόνια νοσήματα έχουν 
τη δυνατότητα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων μέσω των Κέντρων Υγεί-
ας, των Αγροτικών ιατρείων ή των Δημοτικών ιατρείων, ενώ οι Δήμοι 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν έχουν καμία οικονομική επιβά-

ρυνση.  Επίσης, όλοι οι υγιείς πολίτες που ανήκουν σε ομάδες κινδύνου για πιθανή εμφάνιση επι-
κίνδυνης ασθένειας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλονται δωρεάν σε προληπτικές εξετάσεις και 
να διαγνώσουν έγκαιρα το ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας τους. Ο εξοπλισμός αποτελείται από 
ηλεκτροκαρδιογράφο, σπιρόμετρο, οξύμετρο, πιεσόμετρο, γλυκοζόμετρο, καθώς και από ένα υπο-
λογιστή χειρός (PDA). Το pda θα αντικατασταθεί σύντομα με συσκευή 
tablet. Σε κάθε Δήμο όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα ο ιατρός κατα-
γράφει τα βιολογικά σήματα ασθενών με χρόνιες παθήσεις (καρδιοπά-
θειες, πνευμονοπάθειες, υπέρταση, ζαχαρώδης διαβήτης, κλπ) με τη 
χρήση των ως άνω αναφερομένων συσκευών τηλεϊατρικής.

Οι μετρήσεις αυτές μεταφέρονται ασύρματα μέσω πρωτοκόλλου ασύρματης επικοινωνίας 
(bluetooth) (μέσω του δικτύου κινητής επικοινωνίας της Vodafone) σε υπολογιστή χειρός (PDA) 
και από εκεί αποστέλλονται ασύρματα, μέσω GPRS στον κεντρικό σταθμό διαχείρισης, (στους ειδι-
κευμένους ιατρούς (πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι) του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών) τηρώντας όλους 
τους κανόνες προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. ΄Ολες αυτές οι εξετάσεις γίνονται 
δωρεάν για τους ασθενείς. Εν συνεχεία, το ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό του Ιατρικού (καρδιολό-
γοι, πνευμονολόγοι) που αποτελεί το ιατρικό κέντρο επικοινωνίας, λαμβάνει και αξιολογεί τα δε-
δομένα και παρέχει τις αντίστοιχες διαγνωστικές υπηρεσίες ως και υπηρεσίες ιατρικής συμβουλής 
προς το αποστέλλον ιατρικό προσωπικό των ιατρείων.

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθη-
νών, τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην 
υλοποίησή του συμμετέχουν, επίσης, το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής της 
Υγείας και η εταιρεία Vidavo.

ΠΑΡΟυσΙΑση τΟυ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΟσ «ΟστΕΟΠΟΡΩσησ»

Το πρόγραμμα της οστεοπόρωσης συνεχίστηκε για 5η συνεχή χρο-
νιά με πολλή μεγάλη επιτυχία. ΄Ηδη από τότε που ξεκίνησε το πρό-
γραμμα μέχρι και σήμερα έχουν εξεταστεί 30.000 δημότες 94 Δήμων 
Μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ. Συγκεκριμένα, το 2013 εξετάσθηκαν 10.000 άτο-
μα σε 20 δήμους Μέλη, κυρίως περιφερειακούς. Στο πρόγραμμα γίνε-

ται δωρεάν μέτρηση οστικής μάζας με υπερηχογράφημα πτέρνας από ειδικευμένο προσωπικό και 
στη συνέχεια υπάρχει συνεργασία με ιατρό ορθοπαιδικό που κάνει εκτίμηση των αποτελεσμάτων. 
Στόχοι του προγράμματος είναι η έγκαιρη διάγνωση αλλά και η προ-
σπάθεια του ΕΔΔΥΠΠΥ για την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίη-
ση των πολιτών, κυρίως γυναικών, αναφορικά με τη σπουδαιότητα 
της πρόληψης στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και στον κίνδυ-
νο του κατάγματος. 

Πρόληψη με Τηλεϊατρική 
σε 35 άγονους και απομα-

κρυσμένους Δήμους

10.000 πολίτες το χρόνο 
στο δωρεάν έλεγχο της 

οστεοπόρωσης
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ΠΑΡΟυσΙΑση τΟυ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΟσ «δΩΡΕΑΝ ΜΑστΟΓΡΑΦΙΕσ»

Το Πρόγραμμα των Δωρεάν Μαστογραφιών ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία. Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και ο σύλλογος Φίλων Ογκολογικού Νοσο-
κομείου «Οι Αγ. Ανάργυροι» συνεργάζονται για την παροχή δωρεάν μαστογραφιών 
σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες τις οποίες επιλέγουν οι Δήμοι Μέλη μέσα από 
τις Κοινωνικές τους Υπηρεσίες. στόχος του προγράμματος είναι η έγκαιρη διάγνωση 
και αντιμετώπιση, κάτι που δεν είναι εφικτό για όλους λόγω της οικονομικής κρί-
σης και της ανεργίας που μαστίζουν την κοινωνία μας. Οι άποροι και ανασφάλιστοι 

συμπολίτες μας εξαναγκάζονται να παραμελούν την υγεία τους με επιπτώσεις πολλές φορές μη 
αναστρέψιμες.

Με βάση το σκεπτικό αυτό, το ΕΔΔΥΠΠΥ αναγνωρίζοντας το σημα-
ντικό έργο που χρόνια που επιτελεί ο Σύλλογος ανέλαβε την πρωτο-
βουλία της συνεργασίας αυτής με σκοπό την εξυπηρέτηση των ευπα-
θών ομάδων των Δήμων μελών του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος 
παρείχε κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9πμ έως 2μμ τον ειδικό ψηφιακό μαστογράφο του 
για εξετάσεις των άπορων και ανασφάλιστων γυναικών των Δήμων Μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ (50 γυ-
ναίκες την εβδομάδα) και η διάγνωση έγινε από γιατρούς του Ογκολογικού νοσοκομείου με στόχο 
να βρουν τον αυξημένο κίνδυνο. Από την αρχή του Προγράμματος μέχρι και σήμερα υποβλήθηκαν 
σε δωρεάν μαστογραφίες 2.500 γυναίκες.

ΠΑΡΟυσΙΑση τΟυ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΟσ ΠΡΟληΨησ ΨυΧΟκΙΝητΙκησ ΑΝΑΠτυΞησ σΕ βΡΕΦη κΑΙ ΝηΠΙΑ

To ΕΔΔΥΠΠΥ υλοποίησε και φέτος το Πανελλαδικό Πρόγραμμα Πρό-
ληψης Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης σε βρέφη και νήπια σε Δήμους Μέλη 
του, το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρεί-
ας, του Ιατρικού συλλόγου Αθηνών και της Ιατρικής σχολής Αθηνών. 
Η Πρόληψη της Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης για τα βρέφη και τα παιδιά 
είναι πολύ σημαντική γιατί αφορά τα προβλήματα που σχετίζονται 

με την κοινωνική συμπεριφορά και αυτοεξυπηρέτηση, τη λεπτή κινητικότητα, την ομιλία και την 
αδρή κινητικότητα.

στόχος του πανελλαδικού αυτού προγράμματος είναι ο προληπτι-
κός αναπτυξιολογικός έλεγχος όλων των βρεφών και των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας (απευθύνεται σε όλα τα βρέφη και παιδιά ηλικί-
ας 2 μηνών έως 5 ετών, που έχουν μητρική γλώσσα τα Ελληνικά) για 
την ανίχνευση πιθανών αναπτυξιακών προβλημάτων που διελαύνουν απαρατήρητα στην ηλικία 
αυτή, πρόκειται όμως να εκδηλωθούν αργότερα. Η σπουδαιότητα του Προληπτικού αυτού Προ-
γράμματος στην τοπική κοινωνία έγκειται στο ότι όταν η διάγνωση γίνει πριν το παιδί πάει στο 
σχολείο, τότε οι δυνατότητες παρέμβασης και αποκατάστασης του προβλήματος είναι πολύ μεγά-
λες, λόγω της πλαστικότητας του παιδικού εγκεφάλου.

Ο έλεγχος γίνεται από εξουσιοδοτημένους επιστήμονες (Master Instructors) με το ανιχνευτικό 
αναπτυξιακό τεστ Denver II (DDST II), που ελέγχει τις δεξιότητες του παιδιού σύμφωνα με τη χρο-
νολογική του ηλικία. Η εξέταση είναι αξιόπιστη και έγκυρη σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, 
διαρκεί 15 λεπτά και γίνεται υπό μορφή ερωτήσεων στη μητέρα και στο παιδί. Η εξέταση γίνεται για 
όλους τους δημότες και τους κατοίκους των δήμων μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ δΩΡΕΑΝ από εθελοντές 
γιατρούς (κυρίως παιδιάτρους), ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και ειδικούς παι-
δαγωγούς που έχουν υποδείξει οι Δήμοι Μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες εκπαι-
δεύονται και η εκπαίδευσή τους γίνεται από εκπαιδευτές πιστοποιημένους από το Πανεπιστήμιο 
του Denver (COLORANDO, USA).

2.500 δωρεάν μαστογρα-
φίες σε 28 Δήμους μέλη

Αναπτυξιακός έλεγχος 
από το 2ο μήνα ζωής
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ΠΑΡΟυσΙΑση τΟυ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΟσ «κΑΡΠΑ»

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας σε 
συνεργασία με τους εξειδικευμένους επιστήμονες-διασώστες της Εθε-
λοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ διοργανώνουν ανοιχτές 
εκπαιδεύσεις πολιτών όλων των ηλικιών στην ΚΑΡΠΑ. Η εκπαίδευση 
των πολιτών αφορά τη βασική υποστήριξη της ζωής σε ενήλικες και 
παιδιά καθώς και την αντιμετώπιση της πνιγμονής σε βρέφη και παι-
διά. Η εξάσκηση των εκπαιδευομένων πραγματοποιείται σε πραγμα-

τικές συνθήκες στο έδαφος, σε συνθήκες εξομοίωσης πραγματικού περιστατικού με τη χρήση προ-
πλασμάτων (κούκλες) φυσικών διαστάσεων, ενώ η εκπαίδευση γίνεται σε ατομικό επίπεδο για κάθε 
ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά. Περίπου 10 Εθελοντές εξειδικευμένοι επιστήμονες-διασώστες της 
Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση. σκοπός του προ-
γράμματος είναι η ανοιχτή εκπαίδευση του κοινού στη βασική υποστήριξη στη ζωή σε ενήλικες και 
παιδιά, η δημιουργία ερεθισμάτων για αναζήτηση πληροφοριών σε θέ-
ματα διάσωσης της ζωής, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή σε εθε-
λοντική ομάδα εργασίας και ο εξανθρωπισμός του Δημοσίου χώρου, ο 
επαναπροσδιορισμός της χρήσης της «πλατείας» καθώς και η εξοικείω-
ση με τον πυρήνα του πολεοδομικού ιστού της πόλης.

κΕΠ υΓΕΙΑσ

Τα Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) αποτελούν ένα καινοτό-
μο πρόγραμμα του ΕΔΔΥΠΠΥ που ξεκίνησε με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και εντάχθηκε μέσω ΕΣΠΑ στο Ε.Π. 
(Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού) 2007 - 2013 ως έργο για τη «Δημιουργία 
και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας για την Ανάπτυξη Προ-
γραμμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας».

Τα ΚΕΠ Υγείας θα παρέχουν στους Δημότες υπηρεσίες ενημέρωσης, συμ-
βουλευτικής και πρόληψης νοσημάτων, οργάνωσης προγραμμάτων προ-
συμπτωματικού ελέγχου, προσανατολισμό στις προσφερόμενες υπηρεσίες 

υγείας και αντιμετώπιση του μικρού κινδύνου, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιήσουν 7 πρωτό-
κολλα προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνους και καρδιοαγγειακά νοσήματα βασισμένα στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Π.Ο.Υ. Μέχρι στιγμής 14 Δήμοι έχουν πάρει απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου για τη δημιουργία ΚΕΠ Υγείας.

Στόχος του ΕΔΔΥΠΠΥ η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας 
στα όρια του κάθε Δήμου Μέλους του

Εκπαίδευση Πολιτών στη 
βασική εκπαίδευση ζωής
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ΠΑΡΟυσΙΑση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΟσ: ΠΑΙδΙΑτΡΙκΟΙ ΕλΕΓΧΟΙ στΑ σΧΟλΕΙΑ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, εκπροσωπούμενο από τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο 
Π. Παπαθεοδώρου και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
– Προαγωγής Υγείας εκπροσωπούμενο από το Πρόεδρό του κ. Γ. Πα-
τούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου προέβησαν σε υπογραφή σύμφωνου 
συνεργασίας για τη διασφάλιση της υγείας των νέων της χώρας μας.

Είναι πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της υγείας με εθελοντικό χαρα-
κτήρα προσφοράς και αλληλεγγύης οργανώνεται σε ευρεία κλίμακα στα σχολεία της χώρας, από 
ένα μεγάλο Δίκτυο που διαθέτει τη γνώση, την εμπειρία και τις απαραίτητες υποστηρικτικές δομές 
για την υλοποίηση μιας τέτοιας προσπάθειας, υπό την αιγίδα και τον συντονισμό του Υπουργείου 
Παιδείας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος το ΕΔΔΥΠΠΥ αναλάμβανε να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει, με 
το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό (γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας), τους μαθη-
τές και τους δασκάλους, σε επιλεγμένα Δημοτικά Σχολεία κατά την περίοδο 2012-2013 σε θέματα 
πρόληψης και προαγωγής της Υγείας. ΄Οπως τα ζητήματα οπτικής και ακουστικής οξύτητας, στο-
ματικής υγιεινής, κύφωσης – σκολίωσης, καρδιολογικού ελέγχου, παιδικής παχυσαρκίας, μαθησι-
ακών διαταραχών, αλλά και βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών. Τα παραπάνω προγράμματα θα 
διεξάγονται με την άδεια των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων, μετά από τη σύμφωνη γνώ-
μη των γονέων και κηδεμόνων. Στόχος είναι η διεύρυνση της συνεργασίας σε τέτοιο βαθμό ώστε η 
διάχυση της επιστημονικής γνώσης και η ενίσχυση του εθελοντισμού να λειτουργεί υποστηρικτικά  
για το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Μέχρι και το 2013 32 δήμοι Μέλη του ΕδδυΠ-
Πυ υλοποίησαν το Πρόγραμμα και εξετάστηκαν 20.000 μαθητές.

ΠΑΡΟυσΙΑση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΟσ κΟΙΝΩΦΕλΟυσ ΕΡΓΑσΙΑσ ΠΕΝτΑΜηΝησ ΑΠΑσΧΟλησησ

Το ΕΔΔΥΠΠΥ υλοποίησε μαζί με την Μ.Κ.Ο. «΄Ομορφη Ελλάδα είναι η Καθαρή Ελλάδα» το Πρό-
γραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χα-
ρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού». Αυτό το 
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας είχε τοπικό χαρακτήρα εξυπηρετώντας τους Δήμους Μέλη του 
Δικτύου και περιελάμβανε τους Δήμους Αμαρούσιου, Γαλατσίου και Διονύσου Αττικής. Το Πρόγραμ-
μα περιελάμβανε 5 άξονες, όπως την Υγιεινή διατροφή και πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, 
την Πρόληψη των αναπτυξιακών διαταραχών, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τον Τομέα Καθα-
ριότητας και τη Διοικητική Υποστήριξη. 

ΠΑΡΟυσΙΑση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΟσ «δΩΡΕΑΝ ηλΕκτΡΟΝΙκΟσ ΦΑκΕλΟσ ΓΙΑ ΟλΟυσ»

Το Patient Link είναι ένα σύνολο υπηρεσιών για τη διαμόρφωση & 
οργάνωση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου που περιέχει το ιατρικό 
ιστορικό κάθε χρήστη, με τον πλέον ασφαλή τρόπο αποθήκευσης 
των δεδομένων και ελέγχου πρόσβασης στην υπηρεσία. Σκοπός της 
υπηρεσίας Patient Link είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο με όλους 
όσους δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της υγείας και παρέ-

χουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους με σκοπό την καλύτερη φροντίδα της υγείας του ανθρώπου. 

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στη δωρεάν δημιουργία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου για τους 
δημότες των Δήμων Μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ και είναι έντονη η εκδήλωση ενδιαφέροντος από πολ-
λούς Δήμους Μέλη του Δικτύου. 

20.000 μαθητές σε
32 Δήμους μετείχαν στο 

δωρεάν προληπτικό
παιδιατρικό έλεγχο
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ηΜΕΡΙδΕσ – κΑΜΠΑΝΙΕσ & ΕκστΡΑτΕΙΕσ ΕΝηΜΕΡΩσησ

Και το έτος 2013 το ΕΔΔΥΠΠΥ συνέχισε την πραγματοποίηση Εκδη-
λώσεων - Ημερίδων Ενημέρωσης σε ποικίλα θέματα πρόληψης για 
τους δημότες των Δήμων Μελών του. Μεγάλη όμως επιτυχία είχαν 
και οι διάφορες Εκστρατείες Καμπάνιες ενημέρωσης σε πανελλαδι-
κό επίπεδο. Πιο αναλυτικά, ο κ. Παπασπυρόπουλος ανέφερε την Εκ-
στρατεία Ορθής Χρήσης των Αντιβιοτικών (ενημέρωση με ειδικά φυλ-
λάδια), την Εκστρατεία για το κάπνισμα και τα διάφορα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια σε επαγγελματίες υγείας των Δήμων Μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ για να μπορούν στη συνέχεια 
να στήσουν ιατρεία καπνίσματος αλλά και να υλοποιήσουν ποικίλες εκστρατείες στους Δήμους 
τους, την Εκστρατεία Ενημέρωσης για την ηπατίτιδα β΄ (1.000.000 φυλλάδια, 300.000 ξενόγλωσ-
σα φυλλάδια), την Εκστρατεία Ενημέρωσης κοινού για την καλοήθη υπερπλασία του Προστάτη 
(200.000 φυλλάδια).

ΠΑΡΟυσΙΑση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΟσ «ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη by Epode»

Το πρόγραμμα EPODE, αφορά στην πρόληψη της παι-
δικής παχυσαρκίας και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 
1991 σε 2 πόλεις της Γαλλίας σε επίπεδο Δήμων και Κοινο-
τήτων. Πρόκειται για μια μεθοδολογία παρέμβασης στην 
τοπική κοινωνία της οποίας βασικός στόχος είναι η εκπαί-
δευση όλου του πληθυσμού των πόλεων στον υγιεινό και 

ισορροπημένο τρόπο διατροφής ώστε να αρχίσουν να μειώνονται τελικά τα ποσοστά της παιδικής 
παχυσαρκίας. 

Η υλοποίηση του προγράμματος στην Ελλάδα ξεκίνησε το Δεκέμ-
βριο του 2008 και υπολογίζεται να διαρκέσει από 3 έως 5 χρόνια ενώ 
υλοποιείται σε επιλεγμένους Δήμους, καλύπτοντας όλη την Ελλάδα. 
Στην Ελλάδα το πρόγραμμα έχει την ονομασία ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη by 
EPODE και στόχος του είναι η κινητοποίηση όλου του τοπικού πληθυσμού και κυρίως των παιδιών 
έως 12 ετών αλλά και των οικογενειών τους, ώστε να αλλάξουν σε μακροχρόνια βάση τις συνήθειές 
τους και να συμβάλλουν στην υιοθέτηση ενός συνολικά υγιεινότερου τρόπου ζωής. 

Οι 13 Δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι ο δήμος Αγίας Παρασκευής, ο δήμος Αμαρου-
σίου, ο δήμος Γαλατσίου, ο δήμος δελφών, ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, ο δήμος καλυμνίων, 
ο δήμος κηφισιάς, ο δήμος κορίνθου, ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, ο δήμος Πα-
λαιού Φαλήρου, ο δήμος Παύλου Μελά θεσ/κης, ο δήμος Περάματος και ο δήμος σαρωνικού.

ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ
σε 13 Δήμους

1.000.000 φυλλάδια
ενημέρωσης για HPV 

200.000 πολίτες
ευαισθητοποιήθηκαν

για τον προστάτη
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θΕΜΑ 2ο : ΟΙκΟΝΟΜΙκΟσ ΑΠΟλΟΓΙσΜΟσ

Ο κ. Παπασπυρόπουλος ανέφερε πως ο οικονομικός απολογισμός του 2013 βρίσκεται καταγε-
γραμμένος στο βιβλίο του ετήσιου απολογισμού και είναι δομημένος με σαφήνεια λεπτομέρεια και 
διαφάνεια. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 149.833,10 και το σύνολο των εξόδων 
στο ποσό των 187.808,72. Τα ταμειακά διαθέσιμα της 31/12/2012 είναι 97.525,61. Ο Δ/ντης του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ μίλησε για τη σπουδαιότητα του ρόλου του Δήμου καθώς και για τα δύο πιο σημαντικά θέματα 
που είναι η Συνεργασία του Δήμου για την υλοποίηση των διαφόρων ενεργειών και η οικονομική 
συνδρομή. Ο κύριος πυρήνας των οικονομικών του Δικτύου είναι οι Συνδρομές των Δήμων Μελών 
και είναι πολύ σημαντικό να καταβάλλεται η ετήσια συνδρομή προκειμένου το Δίκτυο να συνεχί-
σει το έργο και τη δομή. Τέλος, ζήτησε από όλους τους εκπροσώπους να βοηθήσουν σε αυτήν την 
προσπάθεια. 

Μετά την παρουσίαση των δράσεων και προγραμμάτων του ΕΔΔΥΠΠΥ από τον κ. Παπασπυρό-
πουλο το λόγο, αρχικά, πήρε ο κ. Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου 
και Πρόεδρος ΙΣΑ και στη συνέχεια ο κ. Ιωάννης τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής 
Ιατρικής, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ. 

Ο κ. Γεώργιος Πατούλης ανέφερε ότι το Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων - Προαγωγής 
υγείας προέρχεται από την συγχώνευση τριών Δικτύων και έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την 
Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της υγείας, τον Προσυμπτωματικό  Ελεγχο των πληθυ-
σμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και 
δράσεων στο πεδίο της δημόσιας υγείας. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Υγειονομι-
κής Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής Ιατρικής. Σήμερα αριθ-
μεί 154 καλλικρατικούς δήμους – Μέλη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Σημαντική αναγνώριση 
για την πολυετή προσφορά του αποτελεί η πιστοποίησή του τον Ιούνιο 2010 από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό υγείας, ως ένα Εθνικής εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων που ακολουθεί τα πρότυπα του Π.Ο.Υ. 
Το ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ αναλαμβάνει σε Πανελλαδι-
κό επίπεδο και οργανώνει Επιστημονικές Ημερίδες, Συνέδρια και Εκστρατείες Ενημέρωσης καθώς 
και προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, περιβαλλοντικά κλπ (έκανε και ο ίδιος μια μικρή 
αναφορά για τα προγράμματα που ανέπτυξε παραπάνω ο κ. Παπασπυρόπουλος). 

Ο κ. Ιωάννης τούντας έκανε συνοπτικά 3 παρατηρήσεις. Αρχικά, συνεχάρει όλους όσους πραγμα-
τοποίησαν όλο αυτό το πλούσιο και σημαντικό επιστημονικό έργο και στη συνέχεια, μίλησε για τη 
σπουδαιότητα της προστασίας της υγείας, η οποία περιλαμβάνει 3 τομείς: την Πρόληψη της Αρρώ-
στιας (προληπτικές εξετάσεις), την Προστασία της υγείας (με την αντιμετώπιση επιδημιών ή με τα 
θέματα που αφορούν μεγάλες κρίσεις π.χ σεισμό, μεγάλη καταστροφή με επιπτώσεις στην υγεία) 
και την Προαγωγή της υγείας. Αυτοί οι 3 τομείς σύμφωνα με τον ΠΟΥ συνθέτουν το σύγχρονο αντι-
κείμενο της Δημόσιας Υγείας. Εδώ, λοιπόν, έχει γίνει πολύ σπουδαίο και πλούσιο έργο στον 1ο το-
μέα αλλά δυστυχώς υπάρχει μία μειωμένη παρουσία έργου στους άλλους δυο τομείς, κυρίως, στον 
τομέα της Προαγωγής της Υγείας. Ο 3ος τομέας δεν έχει μπει στην κουλτούρα του συστήματος υγεί-
ας της χώρας μας και των αντιλήψεων που διαπερνούν τους Ελληνες επιστήμονες και πολίτες. Για 
το λόγο αυτό όλοι οι Δήμοι, το ΕΔΔΥΠΠΥ, οι κρατικοί φορείς πρέπει να δώσουν μια προτεραιότητα 
στον κρίσιμο τομέα της Προαγωγής της Υγείας και να το δυναμώσουν. 

Παράλληλα, ο κ. Ιωάννης τούντας ανέφερε ότι είναι απαραίτητο όλοι οι Δήμοι και όλοι οι φορείς 
της κοινωνίας να είναι εκείνοι που πρέπει να στραφούν προς τον τομέα της Προαγωγής της Υγείας 
και να παίρνουν πρωτοβουλίες να υλοποιούν διάφορες δράσεις και προγράμματα υγείας. Οι Δήμοι 
πρέπει να είναι παραγωγοί δομών υπηρεσιών και να έχουν μία σταθερότητα και συνέχεια του έρ-
γου τους.
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Εγκρίθηκε η απόφαση υλοποίησης του έργου «Δημιουργία και Δι-
κτύωση Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης (ΚΕΠ Υγείας) για την Ανάπτυ-
ξη Προγραμμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας» στο επιχειρησι-
ακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013 με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Η ίδρυ-
ση και λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας περιλαμβάνει πιλοτικά 14 Δήμους 
Μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής 
Υγείας που πληρούσαν συγκεκριμένες κοινωνικές προϋποθέσεις. Οι 
14 δήμοι - Μέλη είναι οι εξής: Αγία Παρασκευή, Άγιοι Ανάργυροι - κα-
ματερό, Άλιμος, βύρωνας, Γαλάτσι, Γλυφάδα, ηράκλειο Αττικής, λαύ-
ριο, Μαραθώνας, Μαρούσι, Μεταμόρφωση, Παλαιό Φάληρο, Περιστέ-
ρι, Πυλαία - Χορτιάτης.

Το Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων - Προαγωγής υγείας, προωθεί τον καινοτόμο θεσμό 
των δημοτικών κέντρων Πρόληψης για την υγεία (κΕΠ υγείας) στους Δήμους μέλη του. Στόχος του 
ΕΔΔΥΠΠΥ είναι η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στα όρια κάθε Δήμου μέλους του.

Στόχος του ΕΔΔΥΠΠΥ η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στα όρια του κάθε Δήμου Μέλους του

υπηρεσίες κέντρων Πρόληψης-υγείας

Τα «ΚΕΠ Υγείας» θα είναι τα Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία που θα ιδρυθούν σε κάθε δήμο για 
να προσφέρουν στους δημότες:

1) Ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την πρόληψη των νοσημάτων βάσει τεκμηρι-
ωμένων οδηγιών, 2) Προσανατολισμό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας στα όρια του Δήμου 
αλλά και έξω από αυτά, ανάλογα με τα προσωπικά προβλήματα υγείας του καθενός, 3) Διοργά-
νωση προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για την εξέταση του γενικού πληθυσμού και 
την ανίχνευση φαινομενικά υγιών πολιτών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβα-
ρά νοσήματα, 4) Διαρκή εκτίμηση του κινδύνου για την υγεία με απλό τρόπο για την ενημέρωση 
του κοινού σε σχέση με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον διαβήτη, την υπέρταση, τον καρκίνο, 
την οστεοπόρωση, τα αυτοάνοσα νοσήματα, και παράλληλα την προώθηση των περιστατικών 
ύποπτων ευρημάτων σε υπηρεσίες και δομές υγείας εξειδικευμένου ελέγχου, 5) Την αντιμετώπιση 
απλών περιστατικών πρώτων βοηθειών και την ενημέρωση των πολιτών στη βασική υποστήριξη 
ζωής ώστε να σωθεί μια ζωή τη στιγμή μιας επείγουσας θανατηφόρας κατάστασης.

Τα ΚΕΠ Υγείας αναμένεται να καλύψουν ένα μεγάλο κενό που υπάρχει σήμερα στις υπηρεσίες 
υγείας των Δήμων. Με βασικό άξονα την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας, τα ΚΕΠ Υγείας 
μπορούν να παίξουν έναν κυρίαρχο ρόλο τόσο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πλη-
θυσμού, όσο και στην προληπτική ιατρική σε τοπικό επίπεδο. Επίσης είναι ο κατ’ εξοχήν θεσμός, 
μέσω του οποίου οι Δήμοι μπορούν να υλοποιήσουν τις προβλέψεις, τόσο του Προγράμματος του 
Καλλικράτη, όσο και του πρόσφατου νόμου του Υπουργείου Υγείας που μεταφέρουν πολλές αρμο-
διότητες για την υγεία στους Δήμους, χωρίς όμως τους ανάλογους πόρους. Επίσης, όσοι Δήμοι δι-
αθέτουν οργανωμένα Δημοτικά Πολυιατρεία, μπορούν άμεσα να εντάξουν στην υπάρχουσα αυτή 
υποδομή τους τα ΚΕΠ Υγείας. Για όλους τους Δήμους το πρόγραμμα Καλλικράτης δίνει τη δυνατό-
τητα ένταξης των νέων δομών στο οργανόγραμμά τους ως Κοινωφελή Επιχείρηση.

κΕΠ υΓΕΙΑσ στΟυσ δηΜΟυσ ΜΕλη τΟυ ΕθΝΙκΟυ
δΙΑδηΜΟτΙκΟυ δΙκτυΟυ υΓΙΩΝ ΠΟλΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓησ υΓΕΙΑσ
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Τα Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία πρόκειται να προσφέρουν στους δημότες τις εξής 
υπηρεσίες:
i. Ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την Πρόληψη των Νοσημάτων και την Προα-

γωγή της Υγείας, βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών (πρωτοκόλλων), κοινών για όλα τα ΚΕΠ Υγείας
ii. Προσανατολισμό και ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας ανάλογα με τα προ-

σωπικά προβλήματα υγείας που αναφέρονται 
iii. Προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνους και καρδιαγγειακά νοσήματα σε πληθυσμούς - στό-

χους συγκεκριμένης ηλικίας, ώστε να ανιχνευθούν έγκαιρα οι πολίτες υψηλού κινδύνου και να 
παραπεμφθούν για περισσότερο έλεγχο.

Τα ΚΕΠ Υγείας είναι ο καινοτόμος θεσμός του ΕΔΔΥΠΠΥ που φιλοδοξεί:
• Να συμβάλλει, με ολοκληρωμένο τρόπο, στη Προαγωγή της Υγείας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο.
• Να παρακολουθεί ανελλιπώς, να μετράει και να αξιολογεί τους Δείκτες Υγείας στο Δήμο και να 

τροφοδοτεί τα Περιφερειακά και τα Εθνικά στατιστικά δεδομένα.
• Να λειτουργεί ως ένας γρήγορος διεκπεραιωτής των μικροπροβλημάτων υγείας του πολίτη, συ-

μπεριλαμβανομένων των ζητημάτων προσανατολισμού του στις υπηρεσίες υγείας.

Προδιαγραφές δήμων
Τα ΚΕΠ Υγείας προβλέπεται:

1. να λειτουργήσουν σε υπάρχοντες δημοτικούς χώρους προσβάσιμους σε ΑμεΑ, οι οποίοι θα 
πληρούν συγκεκριμένες απλές προδιαγραφές χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και

2. με στελεχιακό δυναμικό από τους δημοτικούς υπαλλήλους του κάθε Δήμου.
Επίσης από το ΕΔΔΥΠΠΥ και την κεντρική δομή των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ θα παραχωρηθεί σε κάθε νέο 

δημοτικό ΚΕΠ Υγείας υπηρεσίες και υλική υποστήριξη με τα ακόλουθα: 
• Λογισμικού στατιστικών λειτουργίας συμβατών με τον χάρτη υγείας όπου θα περιλαμβάνονται 

και τα πρωτόκολλα διαδικασιών για την έγκαιρη διάγνωση στους πολίτες σοβαρών και συχνών 
νοσημάτων τα οποία θα ενσωματωθούν στη λειτουργία των ΚΕΠ υγείας.

• Εκπαίδευση Προσωπικού.
• Οδηγού και Εγχειριδίου Λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας.

Τα ΚΕΠ Υγείας προτείνονται:
• Ως ένα συμπλήρωμα των Εθνικών Πολιτικών Δημόσιας Υγείας σήμερα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε 

τοπικό επίπεδο.
• Επίσης, ως ένας καινοτόμος θεσμός ο οποίος μπορεί να αναλάβει ορισμένες από τις αρμοδιότη-

τες για την Υγεία που εκχωρεί το Πρόγραμμα Καλλικράτης στους νέους Δήμους.
• Επιπλέον, προτείνεται ως ο θεσμός που λείπει για την παρουσίαση ολοκληρωμένων προτάσεων 

Πολιτικών Υγείας σε τοπικό επίπεδο και για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών.
Σύμφωνα με τη Μελέτη Εκτίμησης Αναγκών και Εφαρμογής των ΚΕΠ Υγείας στην Τοπική Αυτο-

διοίκηση:
• Ιδρύεται με απόφαση του Δ.Σ. ως Τμήμα του Ν.Π.Δ.Δ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
• Παρέχει βασικές υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και διασύνδεσης με άλ-

λες σχετικές υπηρεσίες.
• Περιλαμβάνονται: Εγχειρίδιο Κανονισμού Λειτουργίας.
• Ανάπτυξη λογισμικού λειτουργίας Κύρια σημεία της Αρχιτεκτονικής του Πληροφορικού Συστήματος,
• Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού-Επιστημονική Υποστήριξη.
• Μηχανισμός Αξιολόγησης της Λειτουργίας τους.
• Δράσεις Marketing και Δημοσιότητας.
• Υπηρεσία Help Desk.
• Ανάπτυξη οργάνωση και ενημέρωση συστήματος παρόχων.
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοκόλων διαδικασιών και εγχειριδίων των προγραμμάτων και 

υπηρεσιών ΠΦΥ.
• On the job training από health coachers στα 35 στελέχη των ΚΕΠ.
• Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (Notebooks).

Το ΕΔΔΥΠΠΥ καλεί όλους τους Δήμους – μέλη του να υιοθετήσουν τον καινοτόμο αυτό θεσμό, πα-
ρέχοντας στους πολίτες τους υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και προληπτικής ιατρικής, 
σε τοπικό επίπεδο, με οργανωμένο και έγκυρο τρόπο.
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η παρουσίαση των κΕΠ υγείας στο POLIS 2013, θεσσαλονίκη 22 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πα-
τούλης μίλησε για την καινοτομία των ΚΕΠ Υγείας στο συνέδριο 
της ΚΕΔΕ «Κοινωνία σε κρίση – Αυτοδιοίκηση σε δράση» που δι-
εξήχθη στη Θεσσαλονικη, 22/10/2013. « Ένας τρόπος υπάρχει να 
μειώσουμε το κόστος της υγείας χωρίς να ελαττώσουμε τις ζωές 
των πολιτών μας: να φροντίσουμε αποτελεσματικά τη διατήρη-
ση της υγείας τους. Η πρόληψη, όχι μόνο κοστίζει λιγότερο από τη 
θεραπεία, αλλά διασφαλίζει σε κάθε κοινωνία ένα υψηλό επίπεδο 
διαβίωσης και ποιότητας ζωής για τους πολίτες μας», τόνισε ο κ. 
Πατούλης, αναπτύσσοντας τα προγράμματα προληπτικής ιατρι-

κής στους 160 δήμους μέλη του ΕΔΔΥΠΥΥ, που αφορούν στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόλη-
ψη και υλοποιούνται σε κάθε δήμο με το συντονισμό του δικτύου σε ετήσια βάση. «Από αρχές του 
2014, το ΕΔΔΥΠΠΥ ξεκινάει τη δημιουργία του καινοτόμου θεσμού των «ΚΕΠ Υγείας» σε δήμους μέλη 
του, με σκοπό την ανάπτυξη αντίστοιχων κέντρων σε όλη την Ελλάδα. Τα «ΚΕΠ Υγείας» θα είναι τα 
Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία που θα ιδρυθούν σε κάθε δήμο για να προσφέρουν στους δημότες: 1) 
Ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την πρόληψη των νοσημάτων βάσει τεκμηριωμένων 
οδηγιών, 2) Προσανατολισμό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας στα όρια του Δήμου αλλά και έξω 
από αυτά, ανάλογα με τα προσωπικά προβλήματα υγείας του καθενός, 3) Διοργάνωση προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου για την εξέταση του γενικού πληθυσμού και την ανίχνευση φαινομενικά 
υγιών πολιτών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρά νοσήματα, 4) Διαρκή εκτίμηση του 
κινδύνου για την υγεία με απλό τρόπο για την ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα, τον διαβήτη, την υπέρταση, τον καρκίνο, την οστεοπόρωση, τα αυτοάνοσα νοσήματα, και 
παράλληλα την προώθηση των περιστατικών ύποπτων ευρημάτων σε υπηρεσίες και δομές υγείας εξει-
δικευμένου ελέγχου, 5) Την αντιμετώπιση απλών περιστατικών πρώτων βοηθειών και την ενημέρωση 
των πολιτών στη βασική υποστήριξη ζωής ώστε να σωθεί μια ζωή τη στιγμή μιας επείγουσας θανατη-
φόρας κατάστασης.»

Επίσης ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ ανέπτυξε τα προγράμματα πρόληψης του ΕΔΔΥΠΠΥ σε όλη 
την Ελλάδα και τις δράσεις έγκαιρης διάγνωσης διαφόρων ομάδων του γενικού πληθυσμού που 
μπορεί να κινδυνεύουν από διάφορα σοβαρά νοσήματα. Αναλυτικά μίλησε για: α) το πρόγραμμα 
της τηλεϊατρικής σε 35 Δήμους της ΄Αγονης Γραμμής, β) το πρόγραμμα πρόληψης της οστεοπόρω-
σης σε 62 Δήμους, γ) το πρόγραμμα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας σε 18 Δήμους, δ) το πρό-
γραμμα προληπτικών μαστογραφιών σε 80 Δήμους, ε) το πρόγραμμα πρόληψης ψυχοκινητικής 
ανάπτυξης βρεφών και νηπίων, και στ) το πρόγραμ-
μα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε 42 ακριτικούς 
και απομακρυσμένους Δήμους της νησιωτικής και 
ηπειρωτικής Ελλάδας.

Στη στρογγυλή τράπεζα προήδρευσε ο βουλευτής 
Χανίων και μέλος ΔΣ της ΚΕΔΕ κ. βιρβιδάκης, και εκτός 
από τον κ. Πατούλη, έλαβαν μέρος ο Δήμαρχος Χανί-
ων Μ. σκουλάκης, ο Δήμαρχος Ευρώτα Γ. Γρυπιώτης, η 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αθη-
ναίων κ. Γιαννοπούλου, η Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Μ. 
Μαλλιώρη και η σχολική ψυχολόγος Μ.κυριακίδου.
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΄Οσοι ζουν στους 14 δήμους θα προλαμβάνονται από 7 θανατηφόρα νοσήματα
κΕΠ υγείας από το Ε.δ.δ.υ.Π.Π.υ. και κάρτα υγείας Πρόληψης για τους Πολίτες

Το θεσμό των ΚΕΠ Υγείας ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ε.δ.δ.υ.Π.Π.υ. και δήμαρχος Αμαρουσίου 
κ. Γιώργος Πατούλης μαζί με 13 Δημάρχους σε κοινή Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών με αφορμή την έναρξη του Προγράμματος «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών 
Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής 
Υγείας» που υλοποιείται στα πλαίσια Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 2007 - 2013» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τα ΚΕΠ Υγείας θα παρέχουν σε υγιείς πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλονται σε εξετάσεις προ-
συμπτωματικού ελέγχου πριν νοσήσουν, θα τους ευαισθητοποιούν σε θέματα υγείας και πρόληψης 
και θα τους ενημερώνουν για τις δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους. 
Στα πλαίσια του προγράμματος, πρόκειται να γίνει ολοκληρωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος 
σε 7 νοσήματα, βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων screening που ορίζουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Μέσα στα KΕΠ θα δημιουρ-
γηθεί η κάρτα υγείας Πρόληψης του κάθε πολίτη που το επιθυμεί, προκειμένου να παρακολουθεί-
ται ο προσυμπτωματικός του έλεγχος. Ο έλεγχος αφορά συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες στόχους 
του πληθυσμού για κάθε νόσημα ξεχωριστά. Από τον προσυμπτωματικό αυτό έλεγχο, οι πολίτες 
που θα ανιχνευθούν ως υψηλού κινδύνου, θα παραπεμφθούν στους θεράποντες γιατρούς τους για 
περαιτέρω έλεγχο. Ετσι, για τον καρκίνο του εντέρου θα ελεγχθούν πολίτες 50 έως 75 ετών με τη 
διενέργεια της Mayer κοπράνων σε ετήσια βάση για 3 συνεχόμενα έτη. Αν η εξέταση είναι αρνητική, 
ο πληθυσμός θα επανελεγχθεί σε 5 έτη. Αν είναι θετική, ο πολίτης παραπέμπεται στο θεράποντα 
γιατρό του για κολονοσκόπηση.
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Επίσης, για κολονοσκόπηση παραπέμπονται άμεσα πολίτες άνω των 50 ετών με θετικό οικογε-
νειακό ιστορικό. Για τον καρκίνο του προστάτη, ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση αίματος για 
το προστατικό αντιγόνο PSA 1 φορά κάθε δύο χρόνια για άνδρες 50-60 ετών και 1 φορά κάθε 12 
μήνες σε άνδρες 60-70 ετών. Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας είναι το γνωστό τεστ ΠΑΠΑ-
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ανά 3 έτη σε γυναίκες ηλικίας 25 – 65χρ. Για τον καρκίνο του μαστού ο έλεγχος περιλαμ-
βάνει τη μαστογραφία σε γυναίκες 40-50 ετών 1 φορά/2 έτη και σε γυναίκες 50-70 ετών 1 φορά κάθε 
1 έτος. Για την πρόληψη του μελανώματος θα γίνεται κάθε 6 μήνες κλινική εξέταση για ανεύρεση 
σπίλων >6mm, σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια (κανόνα ABCD). Για την πρόληψη της ρήξης ανευ-
ρύσματος κοιλιακής αορτής, όλοι οι άνδρες 65 – 75 χρονών θα υποβληθούν σε υπερηχογράφημα 
κοιλίας άπαξ, ενώ για την πρόληψη καρδιολογικών παθήσεων και αγγειακών εγκεφαλικών επει-
σοδίων, θα υπολογίζεται ο ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, μία φορά στην 5ετία, σε πολίτες 40 - 70 
ετών, βάσει των παραγόντων: 1) αρτηριακή πίεση, 2) χοληστερίνη, 3) φύλλο, 4) κάπνισμα, και 5) 
ηλικία. Το πρώτο βήμα είναι η καταγραφή του πληθυσμού στόχου που πρέπει να ελεγχθεί για κάθε 
νόσημα από το Δήμο, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά και επιδημιολογικά στοιχεία της περιοχής. Από 
τον πληθυσμό αυτό, οι εξετάσεις για τις ευάλωτες ομάδες των ανασφάλιστων θα γίνονται δωρεάν 
από εθελοντές γιατρούς, εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα, ενώ για τους ασφαλισμένους του 
ΕΟΠΥΥ, οι εξετάσεις θα καλυφθούν από το ασφαλιστικό ταμείο, με το παραπεμπτικό του προσω-
πικού γιατρού του κάθε πολίτη.

Κατά τη Συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος του Ε.δ.δ.υ.Π.Π.υ. και δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πα-
τούλης δήλωσε: «Η ενημέρωση και η συμβουλευτική καθοδήγηση για την πρόληψη βάσει τεκμηριωμέ-
νων οδηγιών, ο προσανατολισμός του δημότη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, η διοργάνωση 
προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου και η διαρκής εκτίμηση του κινδύνου νόσησης του πληθυ-
σμού, μέσα από τα ΚΕΠ Υγείας, είναι οι βασικοί άξονες, που είμαστε σίγουροι, ότι θα θέσουν στη χώρα 
μας, τα πρώτα γερά θεμέλια για το θεσμικό πλαίσιο της Πρόληψης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 
Το μεγάλο πλεονέκτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ότι ο δήμος βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον 
πολίτη. Ο Δήμαρχος ζει μέσα στην πόλη και αφουγκράζεται τον κάθε δημότη. Και το πιο σημαντικό 
βήμα, η πιο σημαντική προσφορά του κάθε Δημάρχου προς τον κάθε κάτοικο της πόλης του, είναι η 
φροντίδα για τη διατήρηση της Υγείας του. Και είναι υψίστης σημασίας ότι όσοι ζουν στους δήμους μας 
θα είναι προστατευμένοι από 7 θανατηφόρα νοσήματα».

Ο Πρόεδρος της ΠΕδΑ και δήμαρχος Αγ. Αναργύρων καματερού Νίκος σαράντης χαιρέτησε την 
πρωτοβουλία των ΚΕΠ Υγείας και της Κάρτας Υγείας Πρόληψης λέγοντας: «Η πρωτοβουλία αυτή 
αποτελεί ένα σημαντικό και αισιόδοξο βήμα για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τις προληπτι-
κές δομές της στους ΟΤΑ. Το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. συντονίζει προγράμματα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας 
σε 150 Καλλικρατικούς δήμους μέλη της χώρας και μέσα από το ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο μας, θα χτίσουμε 
μαζί ένα μικρό δημοτικό δίκτυο υγείας στην τοπική με κοινωνία».

«Στο ίδιο πλαίσιο» δήλωσε ο δήμαρχος Αγ. Παρασκευής βασίλης Ζορμπάς «υποδεχτήκαμε ένθερμα 
και ανταποκριθήκαμε με ενθουσιασμό στην πρόταση του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. για τη συμμετοχή του Δήμου 
μας στο πρωτοποριακό και καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ. Με την πρόσθετη ιδιότητά 
μου ως Πνευμονολόγος είμαι σε θέση να γνωρίζω την αξία του Προληπτικού ελέγχου και της ενημέρω-
σης των πολιτών σε θέματα υγείας. Μας τιμά το ότι είμαστε ανάμεσα στους 14 πρώτους Δήμους της 
χώρας που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του και η επιλογή αυτή μας επιφορτίζει με την δημι-
ουργική ευθύνη να εξασφαλίσουμε όλες τις προϋποθέσεις για την άρτια διεξαγωγή του προγράμματος 
στο Δήμο μας».

Ο δήμαρχος Αλίμου θάνος Ορφανός δήλωσε: «Προβλήματα υπάρχουν πολλά, αλλά εδώ είμαστε για 
να τα λύσουμε. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θεσμοθετείται η πρόληψη μέσα από την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. Στην προσπάθεια αυτή θα συμμετέχουμε με όλες τις δυνάμεις του Δήμου ώστε ο προσυμπτωμα-
τικός έλεγχος και η ενημέρωση του πολίτη μέσα από τα ΚΕΠ Υγείας να γίνουν με τον αρτιότερο τρόπο».
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Ο δήμαρχος βύρωνα Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Το εγ-
χείρημα αυτό έρχεται να συμπληρώσει τις υπάρχουσες δομές 
και να προσφέρει υπηρεσίες μέσα από ένα συστηματοποιη-
μένο λειτουργικό πλαίσιο. Είναι σημαντικό ότι υλοποιείται με 
την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων χωρίς να επιβαρύνει 
το Ελληνικό Δημόσιο».

Ο δήμαρχος Γαλατσίου κυριάκος τσίρος δήλωσε: «Τα νο-
σήματα που αναλαμβάνουν να ελέγξουν τα ΚΕΠ Υγείας είναι 

θανατηφόρα. Η πρόληψή τους σημαίνει νίκη απέναντι στην ασθένεια και τον θάνατο».

Ο δήμαρχος ηρακλείου Παντελής βλασσόπουλος, δήλωσε από την πλευρά του: «Σήμερα, που η 
πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, έχει οδηγήσει σε δυσλειτουργία των κρατικών 
δομών υγείας και πρόνοιας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει περισσότερο από ποτέ να σταθεί δίπλα 
στον πολίτη και να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας».

Ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης Μίλτος καρπέτας δήλωσε «Είναι αναγκαιότητα δεν είναι πολυτέλεια. 
Στις σημερινές συνθήκες, η ανάπτυξη των “ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ”, θα προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην κοινωνία 
και τους πολίτες (και ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη), στον κρίσιμο από κάθε άποψη τομέα της Υγείας».

Ο δήμαρχος Π. Φαλήρου διονύσης Χατζηδάκης σημείωσε: «Είναι σημαντικό ότι 14 δήμοι αξιοποι-
ούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και μέσα από κοινοτικά κονδύλια κάνουν πράξη την πρόληψη χωρίς 
να επιβαρύνουν οικονομικά ούτε το Κράτος ούτε τον πολίτη».

Ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης τόνισε: «Στις δύσκολες εποχές που ζούμε πρωτο-
βουλίες συνεργασίας τις αυτοδιοίκησης με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μπορούν να δώσουν ένα 
αισιόδοξο μήνυμα ιατροκοινωνικής φροντίδας που θα στοχεύει στη διατήρηση υγιών πολιτών».

Ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος καϊτεζίδης, εκπροσωπώντας την υπόλοιπη περιφέρεια 
εκτός Αττικής στο πιλοτικό πρόγραμμα των ΚΕΠ Υγείας, δήλωσε: «Πρόκειται για μια οραματική 
πρωτοβουλία που έρχεται να αποκεντρώσει το θεσμό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσα από 
την πρόληψη, σε μια εποχή που οι λοιπές υπηρεσίες υγείας συμπυκνώνονται. Η αποκέντρωση αυτή έχει 
ουσιαστική σημασία και θα αποβεί ωφέλιμη για κάθε τοπική κοινωνία και για κάθε δήμο που έχει πρω-
ταρχικό στόχο να διατηρεί υγιείς τους πολίτες του».

η Αντιδήμαρχος του δήμου Μαραθώνα Πόπη Πατεράκη, εκπροσωπώντας τον δήμαρχο Ιορδάνη 
λουίζο δήλωσε: «Και ο Δήμος Μαραθώνα εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια προαγωγής της ποιότη-
τας ζωής μέσα από την πρόληψη που σώζει πραγματικά ζωές».

Στη Συνέντευξη Τύπου παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. και Δήμαρχος Αμαρουσίου 
Γ. Πατούλης και οι Δήμαρχοι Αγ. Παρασκευής Β. Ζορμπάς, Αγ. Αναργύρων-Καματερού Ν. Σαράντης, 
Αλίμου Α. Ορφανός, Βύρωνα Ν. Χαρδαλιάς, Γαλατσίου Κ. Τσίρος, Ηρακλείου Π. Βλασσόπουλος, Με-
ταμόρφωσης Μ. Καρπέτας, Π. Φαλήρου Δ. Χατζηδάκης, Περιστερίου Α. Παχατουρίδης και Πυλαίας-
Χορτιάτη Ι. Καϊτεζίδης, η αντιδήμαρχος του Δήμου Μαραθώνα Π. Πατεράκη, και η Αντιδήμαρχος 
του Δήμου Αλίμου Μ. Μουτσάτου.

Επίσης, στη Συνέντευξη Τύπου παρέστη εκ του ΔΣ, 
ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. Αντιδή-
μαρχος Κορυδαλλού Γ. Μακρυνός, το μέλος του ΔΣ 
Γ. Φωστηρόπουλος, Αντιδήμαρχος Π. Φαλήρου και ο 
Γενικός Διευθυντής του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ σ. Παπασπυρό-
πουλος, η εκπρόσωπος της Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. Α. βαρύγιαν-
νη και άλλοι παράγοντες και φορείς.

Προγραμματίζεται η ένταξη κι άλλων δήμων σε 
όλη την Ελλάδα.
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Πύλη ενημέρωσης & επικοινωνίας 

Το portal www.patientlink.eu είναι μια καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία της `ΠΥΡΑΜΙΣ Εφαρμογές 
Πληροφορικής Ε.Π.Ε.` με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο χώρο της υγείας. Από 
το 2007 μέχρι σήμερα η συσσωρευμένη εμπειρία που έχει αποκτηθεί οδήγησε στο να έχει αναπτυ-
χθεί, σε διεθνές επίπεδο, η πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών στον ευρύτερο χώρο της 
υγείας.

Οι υπηρεσίες αυτές, με τον διακριτικό τίτλο «Patient Link», παρέχονται με τα αντίστοιχα ̀ πακέτα` 
λειτουργιών, κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των επαγγελμα-
τιών στο χώρο της υγείας (ιατροί/ διαγνωστικά κέντρα/ φαρμακοποιοί κα) και ιατρικών φορέων 
(ΕΔΔΥΠΠΥ κα) όσο και πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα για το ΕΔΔΥΠΠΥ η υπηρεσία «Patient Link» με την ονομασία «Προσωπικός Ια-
τρικός Φάκελος» είναι ένα σύνολο υπηρεσιών:

• για την άμεση και σύγχρονη επικοινωνία μεταξύ του ΕδδυΠΠυ με τους δήμους μέλη του, και των 
δήμων με τους δημότες,

• για τη διαμόρφωση & οργάνωση προσωπικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου για τους δημότες 
δΙΑ βΙΟυ, που περιέχει το ιατρικό ιστορικό που καταχωρεί κάθε δημότης, με τον πλέον ασφαλή 
τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων και ελέγχου πρόσβασης σε αυτά, 24 ώρες την ημέρα, 365 
ημέρες το χρόνο, και

• τη χρήση ενός προσωπικού ηλεκτρονικού ιατρικού ημερολόγιου για κάθε δημότη με δυνατότη-
τα αυτόματης υπενθύμισης μέσω e-mail.

Σκοπός της υπηρεσίας «Patient Link» είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο με όλους όσους δραστηρι-
οποιούνται στον ευρύτερο χώρο της υγείας, πχ ιατροί, διαγνωστικά κέντρα, ιατρικές μονάδες, κλι-
νικές, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς υγείας, καθώς και άλλες σχετικές επιχειρήσεις που παρέχουν 
τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους, με σκοπό την καλύτερη φροντίδα της υγείας του ανθρώπου.

«σημείο αναφοράς είναι ο άνθρωπος και η υγεία του»

το ΕδδυΠΠυ με την υπηρεσία «Προσωπικός Ιατρικός Φάκελος» μπορεί πλέον:

• να αναρτά ανακοινώσεις που θα είναι ορατές αυτόματα στους δημότες όλων των δήμων μελών 
του, και

• να επικοινωνεί άμεσα και αμφίδρομα με τους υπευθύνους υγείας των δήμων μελών του 

Ο κάθε δήμος-μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ με την υπηρεσία «Προσωπικός Ιατρικός Φάκελος» έχει πλέον 
στην διάθεσή του σύγχρονα εργαλεία με τα οποία μπορεί:

• Να παρέχει σε όλους τους δημότες σύγχρονες, καινοτόμες υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να 
οργανώσουν με τον καλύτερο τρόπο ότι σχετίζεται με την υγεία τους (άμεση ενημέρωση σε θέ-
ματα πρόληψης, συμμετοχή σε δράσεις υγείας, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ιατρικός φάκελος & ιατρικό ημερολόγιο 
με δυνατότητα υπενθύμισης),

• Να διαμορφώνει δυναμικά την δική του ηλεκτρονική σελίδα για την υγεία, ορατή μόνο στους 
δημότες του,

• Να αναρτά δυναμικά ανακοινώσεις για τους δημότες, ενημερώνοντας τους άμεσα μέσω e-mail 
για αυτές και παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την ανταπόκρισή τους, αναπτύσσοντας 
ταυτόχρονα ένα νέο κανάλι επικοινωνίας μαζί τους,

ΠΡΟσΩΠΙκΟσ ΙΑτΡΙκΟσ ΦΑκΕλΟσ
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• Να αναρτά δυναμικά ανακοινώσεις για τους επαγγελματίες υγείας της περιοχής του, ορατές μόνο 
σε αυτούς, διαμορφώνοντας με σύγχρονα εργαλεία το ιατρικό δίκτυο του δήμου 

• Να οργανώσει ακόμα καλύτερα τα δημοτικά ιατρεία χρησιμοποιώντας τον ιατρικό φάκελο για 
καταχώρηση ιατρικών δεδομένων,

• Να παρακολουθεί συγκεκριμένα ιατρικά περιστατικά ή γεγονότα χρησιμοποιώντας το ιατρικό 
ημερολόγιο

Ο κάθε δημότης πλέον μπορεί να αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία «Προσωπικός 
Ιατρικός Φάκελος» που του δίνουν τη δυνατότητα να έχει: 

• άμεση και συνεχή ενημέρωση από τον δήμο σε θέματα υγείας, όπως 
για παράδειγμα ανακοινώσεις για δράσεις προληπτικών εξετάσεων, 
ανακοινώσεις για προφύλαξη από εποχιακές ασθένειες κ.α.,

• το δικό του προσωπικό ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, στον οποίο 
μπορεί να καταχωρεί ο ίδιος τα ιατρικά δεδομένα που επιθυμεί, είτε συ-
νοπτικά είτε αναλυτικά, και

• το δικό του προσωπικό ηλεκτρονικό ιατρικό ημερολόγιο, στο οποίο 
μπορεί να καταχωρεί σημειώσεις/ ραντεβού/ ιατρικά δεδομένα ενεργοποιώντας επιλεκτικά και 
την δυνατότητα αυτόματης υπενθύμισης μέσω e-mail. 

Ο κάθε επαγγελματίας υγείας με την υπηρεσία «Προσωπικός Ιατρικός Φάκελος» μπορεί πλέον:

• να έχει άμεση σύγχρονη επικοινωνία με τον δήμο, και 

• να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις υγείας 

Συνοπτικά, ο δήμος μέσω του ΕδδυΠΠυ και της υπηρεσίας «Προσωπικός Ιατρικός Φάκελος» ανα-
βαθμίζει ριζικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες του στο χώρο της υγείας και οργανώ-
νει με σύγχρονο τρόπο όλες τις δράσεις που αφορούν την υγεία, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα ένα 
πρωτοπόρο, καινοτόμο και σύγχρονο προφίλ.

Σε μια εποχή που ο χώρος της υγείας έχει εγκαταλειφθεί τραγικά σε βάρος των ανθρώπων που 
ταλαιπωρούνται καθημερινά από τα αδιέξοδα της οικονομικής κρίσης, ο Δήμος μπορεί να αντιστα-
θεί με όραμα και δημιουργία, υλοποιώντας άμεσα συγκεκριμένες και συγκροτημένες δράσεις. Ο 
δήμος σήμερα με την υπηρεσία «Προσωπικός Ιατρικός Φάκελος» μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη ζωή των δημοτών, στο πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής τους, την υγεία.

Ο ρόλος αυτός θα ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το 2015 με την εκμετάλλευση των νέων λει-
τουργιών που προστίθενται. Η ̀ ΠΥΡΑΜΙΣ` σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ αναδιοργάνωσε τις ενότη-
τες ενημέρωσης & επικοινωνίας της υπηρεσίας, προσθέτοντας πολύπλευρη και συνεχή ενημέρωση 
προς τους δημότες και παράλληλα την μεγίστη δυνατή διαδραστικότητα μαζί τους.

η υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί σαν βασικό εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ του συντονιστή και 
των υπευθύνων των δήμων του ΕδδυΠΠυ, όπως ομόφωνα αποφασίστηκε στην συνάντηση εργα-
σίας στις 27/6/14, με σκοπό την βέλτιστη επικοινωνία και λειτουργία του δικτύου ΕδδυΠΠυ.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό το λογότυπο της υπηρεσίας αλλάζει και από «προσωπικός ιατρικός 
φάκελος» γίνεται «πύλη ενημέρωσης & επικοινωνίας για την υγεία μου» δίνοντας έτσι νέα διάστα-
ση στις παρεχόμενες υπηρεσίες με επίκεντρο τον δημότη.
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Πιο συγκεκριμένα:

στην αρχική σελίδα του δήμου, εκτός των υπόλοιπων βελτιώσεων, κάτω από την ενότητα «ΕΠΙ-
ΚΑΙΡΟ ΜΗΝΥΜΑ» διαμορφώνονται 3 στήλες με θέματα ενημέρωσης & επικοινωνίας.

στήλη 1η : Patient Link Observer

Η υπηρεσία Patient Link σε καθημερινή βάση θα ενημερώνει την στήλη με τις νέες ανακοινώσεις 
που αφορούν τους δημότες και αναρτώνται σε δημόσια sites (πχ Υπ.Υγείας, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΔΔΥΠΠΥ, 
κα). συνεπώς ο δήμος θα παρέχει χωρίς κανένα κόστος συνεχή ενημέρωση στους δημότες για ότι 
αφορά την υγεία τους, χωρίς οι δημότες να απαιτείται να επισκέπτονται καθημερινά τα παραπάνω 
sites για να βρουν την ανάρτηση που τους αφορά.

στήλη 2η: Ανακοινώσεις του δήμου και συνεργαζόμενων φορέων 

Για παράδειγμα, ο Δήμος, εκτός των δικών του ανακοινώσεων, μπορεί να επιτρέψει την αυτόμα-
τη εμφάνιση στην σελίδα του ανακοινώσεων του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου που αφορούν τους 
κατοίκους της περιοχής.

στήλη 3η: Παρουσίαση τΜηΜΑτΩΝ / υΠηΡΕσΙΩΝ του δήμου

Ο δημότης θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα για τα τμήματα και τις υπηρεσίες του Δήμου που 
τον ενδιαφέρουν, να βλέπει το ωράριο λειτουργίας, για παράδειγμα των δημοτικών ιατρείων, και 
εφόσον ο Δήμος το επιτρέψει να κλείνει ηλεκτρονικά ραντεβού.

Επιπλέον, στην αρχική σελίδα κάτω από το μενού επιλογών ο χώρος διατίθεται για προβολή χο-
ρηγών. ΄Ετσι ο Δήμος αποκτά ένα επιπλέον ισχυρό όπλο για να αυξήσει το πλήθος των δυνητικών 
χορηγών, προσφέροντας ακόμα περισσότερες υπηρεσίες υγείας στους δημότες.
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σε κάθε ανακοίνωση, εκτός της ανάρτησης και της αποστολής ενημερωτικού e-mail, προστίθε-
νται τα παρακάτω προαιρετικά στοιχεία διαδραστικότητας

1. συνομιλίας

2. Ψηφοφορίας

3. Αξιολόγησης 

Ο διαχειριστής του Δήμου έχει ανά πάσα στιγμή στην διάθεσή του στατιστικά στοιχεία και μπο-
ρεί οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνεί με τους δημότες (πχ αποστολή υπενθύμισης σε όσους δεν 
ανταποκρίθηκαν).

Επιπλέον με την δημιουργία «ομάδων» ο διαχειριστής μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη συ-
γκεκριμένων δράσεων, όπως εξέταση μαστογραφίας για γυναίκες άνω των 50 ετών ή εξέταση PSΑ 
για άνδρες άνω των 50 ετών

τι χρειάζεται να κάνει ο δήμος για να εφαρμόσει τον «Προσωπικό Ιατρικό Φάκελο»

1. τοποθετεί στο site του δήμου το ειδικό link που παρέχεται από την ΠΥΡΑΜΙΣ μέσω του οποίου 
οι δημότες υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για έκδοση κωδικών. Μέσω του ίδιου link οι δημότες 
πραγματοποιούν πρόσβαση στην υπηρεσία. Η πρόσβαση των δημοτών «κλειδώνεται» να πραγ-
ματοποιείται μόνο από το site του Δήμου, κάτι που αυξάνει κατακόρυφα την επισκεψιμότητα 
του και το κάνει ένα ισχυρό εργαλείο πολύπλευρης ενημέρωσης για τους δημότες.

2. Ενημερώνει τους δημότες για την υπηρεσία «Προσωπικός Ιατρικός Φάκελος» και τους υποδεικνύ-
ει τον τρόπο υποβολής αίτησης έκδοσης κωδικών

3. Παρακολουθεί τις αιτήσεις που υποβάλλονται και εκδίδει κωδικούς πρόσβασης για τους δημότες 
με αυτόματη αποστολή στο e-mail τους.

4. συντηρεί τον πίνακα αναρτήσεων στη σελίδα του Δήμου, δηλαδή αφαιρεί παλαιές και αναρτά 
νέες ενημερώνοντας αυτόματα μέσω e-mail τους δημότες.

5. Ενημερώνεται αυτόματα και συνεχώς στην σελίδα του και μέσω e-mail για αναρτήσεις του Εδ-
δυΠΠυ που τον αφορούν, και συμμετέχει σε forum.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τηλΕΪΑτΡΙκησ VODAFONE σε 100 περιοχές σε όλη την Ελλάδα

Είναι όμορφο να έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου
και να είσαι στον τόπο που αγαπάς

Η τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας βρίσκει εφαρμογή
στο χώρο της υγείας μέσω του δικτύου της Vodafone

Η Vodafone αξιοποιεί την τεχνολογία της και παρέχει τη δυνατότητα σε κατοίκους απομακρυ-
σμένων περιοχών, να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες 
υγείας, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο τους. Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της 
Vodafone υλοποιείται για 9η συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τε-
λεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οσοι επισκε-
φτούν το απομακρυσμένο ιατρείο μπορούν να πραγματοποιούν τις ιατρικές τους εξετάσεις, για 
παράδειγμα ένα καρδιογράφημα ή μια σπιρομέτρηση, οι οποίες αποστέλλονται, μέσω του δικτύου 
της Vodafone σε ειδικευμένους Ιατρούς στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Οι ειδικευμένοι Ιατροί παρέ-
χουν τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση άμεσα και γρήγορα με τον ίδιο τρόπο.

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής προάγει την προληπτική ιατρική και παράλληλα καλύπτει τους 
ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, καθώς παρέχει τη δυνατότητα συστηματικού ελέγχου της κατά-
στασης της υγείας τους, στον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας γεωγραφικούς ή άλλους περιορι-
σμούς. Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone εφαρμόζεται σε 100 απομακρυσμένες περιοχές 
της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. 

Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν επίσης το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων-Προαγωγής της Υγείας και η εταιρεία Vidavo.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το vodafone.gr/sustainability

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΑ ΠΡΟληΠτΙκησ ΙΑτΡΙκησ
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συΝΕΝτΕυΞη τυΠΟυ
τρίτη, 3 δεκεμβρίου 2013

τηλΕΪΑτΡΙκη:

Απόλυτη Ιατρική Εξειδικευμένη βοήθεια στα απρόσιτα Ιατρεία της πατρίδας μας

το ΕδδυΠυυ στην υπηρεσία των άγονων και απομακρυσμένων δήμων μελών

Την Τηλεϊατρική ως κεντρικό πυλώνα εξοικονόμησης ικανού μέρους των δαπανών Υγείας για το 
κράτος παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. 
Πατούλης σε Κοινή Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε από τη Vodafone, το ΕΔΔΥΠΠΥ, τη 
Vidavo και το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Kατά την ομιλία του, o Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΥΥ μίλησε για τη διεξαγωγή της τηλεϊατρικής που 
έχει η Vodafone με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς εδώ και 8 χρόνια και δήλωσε ότι η τηλεϊα-
τρική, με την άμεση συμβουλή εξειδικευμένων γιατρών από μακριά, συμβάλλει καθοριστικά στην 
τελική ιατρική διάγνωση για το γιατρό που είναι μόνος στο άγονο νησί και πρέπει να διαχειριστεί 
άμεσα και γρήγορα το περιστατικό χωρίς να κάνει λάθος εκτίμηση. «Η στήριξη αυτή παίζει σπουδαίο 
ρόλο στην αξιολόγηση της κρισιμότητας και στην τελική απόφαση της αερο-διακομιδής του αρρώστου, 
πράγμα που σημαίνει ότι το κράτος μπορεί να εξοικονομήσει το τεράστιο κόστος των αερο-διακομι-
δών που γίνονται αδιακρίτως λόγω έλλειψης εκπαιδευμένου ιατρικού δυναμικού στην εξειδικευμέ-
νη ιατρική φροντίδα. Βέβαια, το μεγάλο όφελος της τηλεϊατρικής δεν είναι ότι μειώνει το κόστος σε 
χρήμα, αλλά το κόστος σε ζωή, αφού στην πραγματικότητα, η εξειδικευμένη εκτίμηση του αρρώστου 
δρομολογεί και την έγκαιρη και άμεση παραπομπή του ή αερομεταφορά του, στις περιπτώσεις που 
υπάρχει ανάγκη»

Αναφορικά με την πολιτική Υγείας, ο κ.Πατούλης μίλησε για το Γιατρό Αιχμής που πρέπει να 
πλαισιώσει στη μεταρρύθμιση της υγείας, ως οικογενειακός γιατρός την άγονη γραμμή και όλες τις 
απομακρυσμένες περιοχές της πατρίδας, που όπως είπε «έχει δύο ιδιαιτερότητες, ως προς τη γεω-
γραφία της και ως προς το υψηλά εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό της».
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σε 100 περιοχές όλης της Ελλάδας το Πρόγραμμα της τηλεϊατρικής Vodafone αξιοποιεί την τεχνο-
λογία της κινητής επικοινωνίας και στηρίζει τους κατοίκους απομακρυσμένων και ακριτικών περι-
οχών στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της προληπτικής ιατρικής. Υλοποιείται 
για 8η συνεχή χρονιά σε ευρύ άξονα, από την Ορεστιάδα ως τη Γαύδο.

΄Οπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας Γ. Περσιάνης 
«................Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone έχει στόχο να βελτιώσει την καθημερινότητα των 
ανθρώπων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις.

Είναι ένα μοναδικό και πρωτοπόρο πρόγραμμα, αποτέλεσμα μιας πολυετούς και σημαντικής επέν-
δυσης, που αξιοποιεί, στον τομέα της υγείας, την τεχνολογία μας και τις απεριόριστες δυνατότητες που 
παρέχει το δίκτυό μας. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η τεχνολογία κινητής επικοι-
νωνίας μπορεί να συμβάλει στη στήριξη άλλων τομέων, όπως είναι εν προκειμένω ο τομέας τη υγείας.

............................... από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, η Vodafone συμβάλλει έμπρακτα στη δι-
αμόρφωση μιας εταιρικά υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας, δίνοντας έμφαση στη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και στον άνθρωπο. Η επιλογή μας να επενδύουμε στη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι στρατηγική 
και διαπερνά όλες τις δομές της εταιρείας μας.

Είναι στρατηγική επιλογή μας να δίνουμε βάρος στο «είναι» και όχι στο «φαίνεσθαι». Γι’ αυτό, μένου-
με πιστοί στη στρατηγική μας, χωρίς πυροτεχνήματα, χωρίς μεγάλες επικοινωνιακές καμπάνιες για τα 
πρόγραμμα που εφαρμόζουμε. Η επένδυση στα προγράμματά μας είναι ουσιαστική και όχι επικοινωνι-
ακή. Εχουν συνέπεια και συνέχεια στο χρόνο, έχουν όμως και την ευελιξία να τα στρέφουμε και να τα 
επικεντρώνουμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, η επέκτασή του σε εκα-
τό απομακρυσμένα σημεία σε όλη τη χώρα και η καθημερινή λειτουργία του είναι αποτέλεσμα της εξαιρε-
τικής συνεργασίας ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, που έχουν καταστήσει δυνατή την όσο το δυνατόν 
πληρέστερη αξιοποίησή του από και προς όφελος των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της 
χώρας μας. Και θα ήθελα από αυτό το βήμα, να ευχαριστήσω θερμά όλους για τη συμβολή τους.»

Από την πλευρά του ο Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Β. Αποστολόπουλος, δήλω-
σε: «Ο Ομιλος Ιατρικού Αθηνών, στα τριάντα χρόνια ζωής του, έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 
πλήθος προγραμμάτων που απευθύνονται σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, σε πολύτεκνες οικο-
γένειες, στους κατοίκους ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Επίσης, στηρίζει, σε 
μόνιμη βάση, πρωτοβουλίες, όπως τα Χωριά SOS και το Χαμόγελο του παιδιού και είναι αρωγός, όποτε 
έχει τη δυνατότητα, κάθε άλλης προσπάθειας που στοχεύει στη στήριξη της κοινωνίας που δοκιμάζε-
ται. Μία τέτοια αξιόλογη πρωτοβουλία είναι και το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, το οποίο 
υποστηρίζουμε από το 2008.»

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, χαιρετισμό απηύθυνε η Υφυπουργός Υγείας κ. Ζέττα 
Μακρή ενώ για το πρόγραμμα μίλησαν οι κ.κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
- Προαγωγής της Υγείας, Γλαύκος Περσιάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελ-
λάδας, βασίλης Αποστολόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Στην παρουσία-
ση συμμετείχε ο Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας Vidavo κ. Παντελής Αγγελίδης, ενώ παρευρέθησαν 
επίσης εκπρόσωποι των Υγειονομικών περιφερειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕτΡησησ ΟστΙκησ ΠυκΝΟτητΑσ

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2008 στους Δήμους Μέλη του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και αφορά 
κυρίως γυναίκες άνω των 45 – 50 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
ΔΩΡΕΑΝ μέτρηση οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας 
από ειδικευμένο προσωπικό και στη συνέχεια υπάρχει συνεργασία με 
ιατρό ορθοπαιδικό που κάνει την εκτίμηση των αποτελεσμάτων.

σκοπός του προγράμματος είναι να ανακαλύψουμε φαινομενικά υγιείς γυναίκες άνω των 45 
ετών οι οποίες πάσχουν από Οστεοπενία ή Οστεοπόρωση και διατρέχουν κίνδυνο αυτόματων κα-
ταγμάτων. βάσει της ιατρικής βιβλιογραφίας τα αυτόματα αυτά κατάγματα οδηγούν πολλούς από 
τους ανθρώπους με Οστεοπόρωση σε θάνατο μέσα σε διάστημα ενός έτους.

η σημασία του προγράμματος είναι να σωθούν πολλοί άνθρωποι από αυτόματο κάταγμα και 
ενδεχόμενο θάνατο.

• Για να αποτελέσει μία παραδειγματική δράση για την πολιτεία, ώστε να αναπτυχθούν Εθνικά 
Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου.

• Για να περάσει στο σύνολο του πληθυσμού το βασικό μήνυμα «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ»

Μεγάλη επιτυχία γνώρισε και το 2013 για 7η συνεχόμενη χρονιά σε 8 Δήμους Μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ.

• δηΜΟσ ΙΕΡΑΠΕτΡΑσ •
Μεγάλη συμμετοχή στις δωρεάν εξετάσεις μέτρησης οστικής μάζας

σε γυναίκες του δήμου Ιεράπετρας

Περισσότερες από 500 γυναίκες του Δήμου Ιεράπετρας 
εξετάστηκαν δωρεάν στο πλαίσιο πρόγραμμα μέτρησης 
οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας που 
εξελίχθηκε τις προηγούμενες μέρες στο Δήμο Ιεράπετρας.

Ο Δήμος Ιεράπετρας, στα πλαίσια της κοινωνικής πολι-
τικής και της προαγωγής της υγείας των δημοτών, σε συ-
νεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
– Προαγωγής Υγείας του οποίου είναι μέλος, συμμετείχε 
στο πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ μέτρησης οστικής πυκνότητας 
με υπερηχογράφημα πτέρνας με σκοπό την πρόληψη και 
έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης.

Οι μετρήσεις έγιναν στο χώρο του ΚΑΠΗ Ιεράπετρας, στα Φέρμα, στο Μύρτος , στο Δημοτικό 
Κατάστημα Μακρύ Γιαλού, στην Παχειά Αμμο και το Καββούσι, στις Μάλλες, στην Ανατολή και στο 
Δημαρχείο Ιεράπετρας.

Η εξέταση έγινε κυρίως σε γυναίκες άνω των 45 με 50 ετών και εξετάστηκαν κατά προτεραιότη-
τα γυναίκες που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση, έχουν προβλήματα θυρεοειδούς, κάνουν χρόνια 
χρήση κορτιζόνης και έχουν βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα γίνει εθελοντικά από τον ορθοπαιδικό κ. Γιάννη Δελη-
μπαλταδάκη και την παθολόγο κ. Ολγα Σπηλιαρώτη.

«Ηταν μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία που στέφθηκε από επιτυχία όπως αποδεικνύει η με-
γάλη συμμετοχή των ενδιαφερομένων γυναικών του Δήμου μας. Εμείς συνεχίζουμε μαζί με το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, μια σειρά από πρωτοβουλίες που συντελούν στην πρόληψη και την 
προαγωγή της Υγείας στους Δημότες μας, ειδικά σε μια περίοδο που η οικονομική δυσπραγία προκαλεί 
τεράστια προβλήματα και απαιτείται η μέριμνα του Δήμου και στήριξη προς τους Δημότες μας, ειδικά 
για το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής», επεσήμανε ο δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Σήφης Αναστασάκης.

7 χρόνια, 68.000 δωρεάν 
προληπτικοί έλεγχοι 

οστεοπόρωσης
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• δηΜΟσ ΖΑκυΝθΟυ •

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν από Πέμπτη 01/08 και ολο-
κληρώθηκαν την Παρασκευή 30/8, δίνοντας την ευ-
καιρία σε περίπου 200 γυναίκες να εξεταστούν. Τε-
χνικό προσωπικό του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων εκπαίδευσε προσωπικό του Δήμου 
Ζακύνθου πάνω στη χρήση του μηχανήματος Μέτρη-
σης Οστικής Μάζας το οποίο διατίθεται από το Εθνι-
κό Διαδημοτικό Δίκτυο. Με βάση τις μετρήσεις, οι 50 
από αυτές ξεκίνησαν να λαμβάνουν φαρμακευτική 
αγωγή, ενώ οι 40 εξ αυτών πρέπει να επαναλάβουν 
την εξέταση σε ένα εξάμηνο. Να σημειωθεί ότι οι 38 
γυναίκες δεν είχαν πραγματοποιήσει ποτέ αυτή την 

εξέταση ενώ θα έπρεπε να είχε γίνει λόγω ιστορικού. Οι μετρήσεις γίνονταν καθημερινά και απευ-
θύνονταν σε γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση, ή που κάνουν χρόνια χρήση κορτιζόνης, 
ή έχουν παθήσεις του θυρεοειδούς, ή έχουν οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης.

Ο δήμαρχος Ζακύνθου κ. Μποζίκης στυλιανός δήλωσε σχετικά: «Μετά την ολοκλήρωση των Δω-
ρεάν Οστικών Μετρήσεων στο Δήμο Ζακύνθου αισθάνομαι τη βαθύτατη και ειλικρινή υποχρέωση να 
σας ευχαριστήσω θερμά για την προσφορά του μηχανήματος μετρήσεως στο Δήμο μας, και συνεπώς 
την βοήθεια που προσφέρατε στο γυναικείο πληθυσμό του νησιού, που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν 
τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αυτήν την εξέταση. Πρέπει να σας προσθέσω με έμφαση ακόμη, 
ότι ευχαριστούμε θερμά τον κ. Παπασπυρόπουλο Σωτήρη και το προσωπικό του Εθνικού Διαδημοτι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων για την άψογη και άμεση συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου μας. Το 
σπουδαίο αυτό έργο που έχει αναλάβει το Διαδημοτικό Δίκτυο μας κάνει υπερήφανους και ευχόμαστε 
να συνεχιστεί».

Ο Πρόεδρος του δ.σ. του ΕδδυΠΠυ και δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Η 
προσπάθεια για προσφορά στον τομέα της υγείας είναι ανεξάντλητη. Η συνεργασία με τους δήμους – 
μέλη μας είναι ισχυρή και πολλά υποσχόμενη».

• δηΜΟσ Ι.Π. ΜΕσΟλΟΓΓΙΟυ •

Στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου πραγματο-
ποιήθηκαν Μετρήσεις Οστικής Πυκνότητας από το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγω-
γής Υγείας από 27/3/2013 έως 22/4/2013.

Η συμμετοχή των δημοτών ήταν μεγάλη. Συνολι-
κά εξετάσθηκαν 800 άτομα. Οι Μετρήσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν από την κ. δημοπούλου Παναγιώτα η 
οποία εκπαιδεύτηκε στο χειρισμό του συγκεκριμέ-
νου μηχανήματος.

Στους χώρους που πραγματοποιήθηκαν οι Μετρή-
σεις παρευρέθησαν οι εθελοντές ιατροί κ. Αγγελική 

Καρέτσου, Δερματολόγος, η κ. Ρόμπολα Αμαλία, Γενική Ιατρική, ο κ. Γκέκας Νικόλαος, Ορθοπαι-
δικός, ο κ. Μουρκούσης Νικόλαος, Παθολόγος και ο κ. Τσώλος Ιωάννης, Ορθοπαιδικός οι οποίοι 
έκαναν και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων.
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Ο δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του Εθνικού διαδημο-
τικού δικτύου υγιών Πόλεων – Προαγωγής υγείας κ. Γιώργος Πα-
τούλης τόνισε: «Με την ολοκλήρωση των μετρήσεων στο Δήμο Με-
σολογγίου χιλιάδες δημότες των Δήμων μελών του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας έχουν ελεγχθεί για οστεοπόρωση σε όλη τη χώρα. 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρόληψης που σημειώνει μεγάλη 
επιτυχία και θα συνεχίσει να υλοποιείται στους Δήμους μέλη του 
Δικτύου, διαθέτοντας ειδικευμένο προσωπικό αλλά και το ειδικό 
φορητό μηχάνημα υπερήχων μέτρησης οστικής πυκνότητας και 
πάντοτε με την εθελοντική συνεισφορά των συναδέλφων ορθοπαι-
δικών που ζουν και εργάζονται εκεί».

Ο δήμαρχος Μεσολογγίου κ. Παναγιώτης κατσούλης δήλωσε: 
«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συνεργάτες του Διαδη-
μοτικού Δικτύου Υγείας, που έδωσαν την ευκαιρία στις δημότισσες 
Λαγανά να πραγματοποιήσουν δωρεάν μετρήσεις οστικής πυκνό-
τητας, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη, ενημέρωση και πρώιμη 
διάγνωση της οστεοπόρωσης. Αποδεικνύεται επομένως έμπρακτα η σπουδαιότητα ύπαρξης και ίδρυ-
σης ενός φορέα όπως είναι το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και ανα-
μένουμε τις νέες του δραστηριότητες και πρωτοβουλίες».

• δηΜΟσ ΠυδΝΑσ - κΟλΙΝδΡΟυ •

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προ-
γράμματος ενημέρωσης και πρόληψης για την Οστε-
οπόρωση σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Πύδ-
νας - Κολινδρού που διήρκησε δέκα ημέρες.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 26 Απρι-
λίου 2013 - 30 Απριλίου 2013 στο Αιγίνιο στους χώρους 
των ΚΑΠΗ και συνεχίστηκαν στη Δ.Ε Πύδνας (Κίτρος 
– Αλώνια – Σφενδάμη) από 8 Μαΐου 2013 – 10 Μαΐου 
2013, στην Δ.Ε Κολινδρού (Παληάμπελα – Καστανιά – 
Ρυάκια Κολινδρός) από 13 Μαΐου 2013 – 15 Μαΐου 2013 
και στην Δ.Ε Μεθώνης (Μακρύγιαλος – Μεθώνη) από 
15 Μαΐου 2013 – 17 Μαΐου 2013.

Μετρήθηκαν συνολικά 917 άτομα (άνδρες και γυναίκες άνω των 45 ετών). Οι μετρήσεις έγιναν 
δωρεάν με υπερηχογράφημα και το πρόγραμμα διοργανώθηκε από την Κοινωνική Υπηρεσία Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού σε Συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγειών Πόλεων και υποστηρίχθηκε από το νοσηλευτικό προσωπικό των υπηρεσιών του 
ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ και των 5/μηνων με σύμβαση εργασίας.

Την προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος σε όλη του την διάρκεια υποστήριξε και 
επιμελήθηκε η Κοινωνική Υπηρεσία Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.
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• δηΜΟσ ΑΓΡΙΝΙΟυ •

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν από Τετάρτη 29/5 και ολο-
κληρώθηκαν Παρασκευή 28/6, δίνοντας την ευκαι-
ρία σε περίπου 3000 γυναίκες να εξεταστούν, 2000 
εκ των οποίων εξετάστηκαν στο Αγρίνιο στο χώρο 
του Κοινωνικού Ιατρείου, ενώ οι υπόλοιπες 1000 γυ-
ναίκες εξετάστηκαν στις 9 περιφερειακές Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου Αγρινίου: Στράτου, Νεάπολης, 
Αγγελοκάστρου, Αρακύνθου, Μακρυνείας, Θεστιέ-
ων, Παραβόλας, Παναιτωλικού, Παρακαμπυλίων. Οι 
μετρήσεις γίνονταν καθημερινά από 8π.μ. έως 6μ.μ 
και απευθύνονταν σε γυναίκες που βρίσκονται στην 
εμμηνόπαυση, ή που κάνουν χρόνια χρήση κορτιζό-

νης, ή έχουν παθήσεις του θυρεοειδούς, ή έχουν οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης. Τεχνικό 
προσωπικό του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων εκπαίδευσε προσωπικό του Δήμου 
Αγρινίου πάνω στη χρήση του μηχανήματος Μέτρησης Οστικής Μάζας το οποίο διατίθεται από το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο.

Για την υλοποίηση αυτής της δράσης συνεργάστηκαν οι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του 
Δήμου Αγρινίου, οι εθελοντές γιατροί, η νοσηλεύτρια και επισκέπτρια υγείας του Κοινωνικού Ια-
τρείου και οι ιατροί των Αγροτικών Ιατρείων.

Η κ. Μαργαρίτα σερπάνου, αρμόδια Αντιδήμαρχος δήλωσε: «Η υλοποίηση του Προγράμματος Μέ-
τρησης Οστικής Πυκνότητας σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τις γυναίκες του Δήμου μας να ανταποκρί-
νονται μαζικά. Η οστεοπόρωση θεωρείται «σιωπηλή νόσος», η θεραπεία της έγκειται στην πρόληψη. Η 
πρόληψη δεν είναι έργο μόνο των ειδικών αλλά αποτελεί υπόθεση όλων μας. Θέλω να επισημάνω την 
άριστη συνεργασία που είχαμε με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας και 
να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα στελέχη του για το δημιουργικό τους έργο. Στη σημερινή εποχή 
της οικονομικής κρίσης τέτοιες δράσεις ανακουφίζουν τους συμπολίτες μας. Οι συμμετέχουσες έμειναν 
ικανοποιημένες και εξέφρασαν την επιθυμία για επανάληψη του προγράμματος, αλλά και για την υλο-
ποίηση παρόμοιων δραστηριοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη της υγείας τους».

• δηΜΟσ κΟΡυδΑλλΟυ •

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν από Δευτέρα 16/9 και ολο-
κληρώθηκαν την Παρασκευή 4/10, δίνοντας την ευ-
καιρία σε 230 γυναίκες να εξεταστούν. Οι μετρήσεις 
γίνονταν καθημερινά και απευθύνονταν σε γυναίκες 
που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση, ή που κάνουν 
χρόνια χρήση κορτιζόνης, ή έχουν παθήσεις του θυ-
ρεοειδούς, ή έχουν οικογενειακό ιστορικό οστεοπό-
ρωσης. Σε γυναίκες η εξέταση των οποίων είχε θετικά 
ευρήματα, δόθηκαν ιατρικές συμβουλές από τον Ια-
τρό Ορθοπαιδικό κ. Μαραγκάκη που πρόσφερε εθε-
λοντικά τις υπηρεσίες του. Τεχνικό προσωπικό του 
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων εκπαί-
δευσε Νοσηλευτικό προσωπικό του Δήμου Κορυδαλ-
λού πάνω στη χρήση του μηχανήματος Μέτρησης 
Οστικής Μάζας το οποίο διατίθεται από το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο.

Ο Νοσηλευτής του Δημοτικού Ιατρείου Δήμου 
Κορυδαλλού κ. Σπύρος Κουταβάς

κατά τη διάρκεια των μετρήσεων.
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Τη δράση στήριξαν με την παρουσία τους τόσο η 
εντεταλμένη σύμβουλος των ΕΔΑΠΕ κ. Μαρία διακά-
του, όσο και η Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών κ. λαμπρινή Μάνου, η οποία, ως καθ΄ 
ύλην αρμόδια, αφού αναφέρθηκε στην αγαστή συ-
νεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, τόνισε την προτεραιότητα 
που δίνει η Δημοτική Αρχή σε δράσεις πρόληψης ενη-
μέρωσης κι ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στην 
προαγωγή της υγείας των δημοτών, διαβεβαιώνοντας 
παράλληλα, για την επανάληψη του προγράμματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος 
Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: « Όσο δύ-
σκολες κι αν είναι και συνεχίζουν να γίνονται οι οικο-
νομικές συγκυρίες, το Δίκτυο θα αντιμάχεται και θα 
ενισχύει τη δημόσια υγεία με τους μηχανισμούς προλη-
πτικού ελέγχου οι οποίοι έως τώρα αποδίδουν τα μέγιστα».

• δηΜΟσ βΕΡΟΙΑσ •

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν από Δευτέρα 21/10 και ολο-
κληρώθηκαν Παρασκευή 22/11, δίνοντας την ευκαιρία 
σε 950 γυναίκες να εξεταστούν, τόσο σε κατοίκους 
του κεντρικού Δήμου Βέροιας, όσο και στα Κοινοτικά 
Διαμερίσματα (Δοβρά, Αποστόλου Παύλου, Βεργί-
νας και Μακεδονίδος), που ανήκουν στο διευρυμένο 
Δήμο Βέροιας.

Τεχνικό προσωπικό του Εθνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων εκπαίδευσε προσωπικό του 
δήμου Βέροιας πάνω στη χρήση του μηχανήματος 
Μέτρησης Οστικής Μάζας το οποίο διατίθεται από 
το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο. Οι μετρήσεις γίνονταν 

καθημερινά και απευθύνονταν σε γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση, ή που κάνουν χρό-
νια χρήση κορτιζόνης, ή έχουν παθήσεις του θυρεοειδούς, ή έχουν οικογενειακό ιστορικό οστεο-
πόρωσης. Για την υλοποίηση του όλου προγράμματος ουσιαστική ήταν η συμβολή των στελεχών 
όλων των ΚΑΠΗ του Δήμου Βέροιας, του ΚΗΦΗ Βέροιας καθώς και των στελεχών όλων των Προ-
γραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι του ‘Καλλικρατικού’ Δήμου Βέροιας, όπως επίσης και πολλών εθελο-
ντών πολιτών. Το συντονισμό του όλου προγράμματος είχε η Κοινωνική Λειτουργός υπεύθυνη του 
Δημοτικού Ιατρείου Βέροιας κ. σοφία Γούτα με τη συνεργασία και της προϊσταμένης και υπεύθυνης 
των ΚΑΠΗ κ. Αρτέμιδος λευκοπούλου.

Η εθελοντική συμβολή της κ. Αθηνάς καπράρα, ενδοκρινολόγου, εθελόντρια ιατρός στο Δημο-
τικό Ιατρείο, ήταν ανεκτίμητη σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς ανέλαβε την αξιο-
λόγηση του συνόλου των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τη διαχείριση των περιστατικών 
που απαιτούσαν περαιτέρω παρέμβαση. Το πρόγραμμα έτυχε της στήριξης του Προέδρου του Ν.Π. 
ΚΑΠΑ κ. Παυλίδη στο οποίο ανήκει και το Δημοτικό Ιατρείο.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών
κ. Λαμπρινή Μάνου με το προσωπικό

των Δημοτικών Ιατρείων.
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Η δήμαρχος βέροιας κ. Χαρούλα Ουσουτζόγλου δή-
λωσε: «Σε μια εποχή κατά την οποία βιώνουμε την δρα-
ματική αποδόμηση των ιατρικών υπηρεσιών του ΕΣΥ, 
ο ρόλος και η αποστολή του Δημοτικού Ιατρείου, που 
με τόσο κόπο και μεράκι στήσαμε και λειτουργούμε 
στη Βέροια, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία. Στο 
πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής που εφαρμόζουμε τα 
τελευταία χρόνια, το Δημοτικό Ιατρείο με την συγκινη-
τική συνδρομή εθελοντών συμπολιτών μας Ιατρών και 
νοσηλευτών πετυχαίνει την υλοποίηση προγραμμάτων 
μέσα από τα οποία προσφέρονται ιδιαίτερα χρήσιμες 
ιατρικές υπηρεσίες στους πολίτες του Δήμου μας. Η 

ανταπό-κριση του κοινού στο πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη, 
όπως μεγάλες είναι οι ανάγκες των πολιτών για εξετάσεις προληπτικής ιατρικής σε μια εποχή που η πα-
ροχή τους από το σύστημα υγείας γίνεται ολοένα πιο δαπανηρή και χρονοβόρα. Συγχαίρω όλους όσους 
εργάστηκαν στο πρόγραμμα για το κοινό καλό».

Η συμμετοχή και η προσέλευση των πολιτών της Βέροιας στο πρόγραμμα ήταν αθρόα και τα 
σχόλιά τους ιδιαιτέρως θετικά για την όλη προσπάθεια και την οργάνωση του προγράμματος. Επί-
σης εξέφρασαν την επιθυμία τους να υπάρχουν και άλλα οργανωμένα προγράμματα προληπτικών 
ελέγχων από πλευράς μας, τα οποία υλοποιούν έναν από τους βασικούς στόχους του Δημοτικού 
Ιατρείου, που είναι η πρόληψη προβλημάτων υγείας στο γενικό πληθυσμό.

Ο Πρόεδρος του δ.σ. του ΕδδυΠΠυ και δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε σχετι-
κά: «Τα Προγράμματα του Δικτύου είναι βασισμένα στην προαγωγή υγείας και στην πρόληψη μέσα από 
την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση. Η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτά είναι συνεχής και αυξανόμενη».

• δηΜΟσ δΡΑΜΑσ •

 Οι μετρήσεις ξεκίνησαν από τη Δευτέρα 02/12/2013 έως τη Δευτέρα 16/01/2014 ο Δήμος Δράμας με 
το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας υλοποίησε δωρεάν πρόγραμμα ελέγχου 
και μέτρησης οστικής πυκνότητας σε 475 άτομα στο ΚΑΠΗ Δράμας, ΚΑΠΗ Ξηροποτάμου, ΚΑΠΗ 
Χωριστής, στο Δημοτικό Ιατρείο, και στις τοπικές Κοινότητες Καλλιφύτου, Μυλοποτάμου, Καλού 
Αγρού, Σιδηρονέρου, Λειβαδερού, Κουδουνίων, Μαυροβάτου, Μικροχωρίου, Μοναστηρακίου, Βα-
θύλακου, Αρκαδικού, Νέας Αμισού, Νέας Σεβάστειας και Νικοτσάρας.

Τεχνικό προσωπικό του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων εκπαίδευσε Νοσηλευτικό 
προσωπικό του Δήμου Δράμας πάνω στη χρήση του μηχανήματος Μέτρησης Οστικής Μάζας το 
οποίο διατίθεται από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο.O κ. κυριάκος Γρηγορίου Αντιδήμαρχος δρά-
μας δήλωσε σχετικά: «Ο Δήμος μας στηρίζοντας έμπρακτα τους πολίτες που βρίσκονται σε δυσμε-
νή θέση λόγω οικονομικών συγκυριών αξιοποίησε το πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητας που 
προσφέρει το ΕΔΔΥΠΠΥ παρέχοντας έτσι δωρεάν μετρήσεις σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες του 
πληθυσμού. Η συνεργασία με το Δίκτυο ήταν άριστη και ελπίζουμε να συνεργαστούμε και πάλι σύντομα 
καθώς η ζήτηση υπήρξε μεγάλη και ο σκοπός της εξέτασης πολύ σημαντικός για την ποιότητα ζωής των 
γυναικών».

Ο Πρόεδρος του δ.σ. του ΕδδυΠΠυ και δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Το 
Δίκτυο έχει ένα σαφή στόχο, αυτόν της προαγωγής της υγείας μέσω της πρόληψης. Είναι ιδιαίτερα ελπι-
δοφόρο να βρίσκουμε συμπαραστάτες σε αυτήν την προσπάθεια, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτω-
ση είναι οι δήμοι-μέλη μας».
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟληΨησ Ca ΜΑστΟυ

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

Είναι πλέον αποδεδειγμένο, ότι οι θάνατοι από τον καρκίνο του μαστού μειώνονται κατά 35% σε 
γυναίκες 50-69 χρονών που συμμετέχουν σε προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΔΔΥΠΠΥ δημιούργησε το Πρόγραμμα Πρόληψης του Καρκίνου του Μα-
στού για τις ευπαθείς ομάδες γυναικών, ώστε μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων μελών 
μας, να προσέρχονται για δωρεάν έλεγχο και δωρεάν επανέλεγχο, όπως ορίζουν τα ιατρικά πρω-
τόκολλα. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Αγ. Ανάργυροι», το 
Κέντρο Μαστού, το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και όλους τους δήμους μέλη του Δικτύου, προ-
σπαθήσαμε να προσφέρουμε σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες γυναικών ισότιμα τη δυνατότητα 
της ΠΡΟΛΗΨΗΣ, μέσα από τη διενέργεια εξετάσεων και τη συμμετοχή σε προγράμματα προαγωγής 
υγείας.

Διενεργήσαμε 2.500 μαστογραφίες σε ανασφάλιστες, άπορες και άνεργες γυναίκες 45 έως 60 
χρόνων σε 32 Δήμους. 516 από τις 2.108 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κρίθηκαν ύποπτες, δηλ. ποσοστό 24.4%, 
γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση των περιστατικών αυτών με υπέρηχο ή με εντο-
πιστική μαστογραφία όπου χρειάστηκε. Από τα περιστατικά που ελέγχθηκαν 31 γυναίκες είχαν 
παθολογικά ευρήματα, σε 7 εκ των οποίων ήταν ξεκάθαρο το Ca μαστού, ενώ 23 γυναίκες χρειά-
στηκαν βιοψία για την τελική επιβεβαίωση.

Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, 19 από τις 23 ωφελούμενες που υποβλήθηκαν σε βιοψία, εί-
χαν όντως ca μαστού, δηλαδή συνολικά 26 στις 2108 (ποσοστό 1,23%) από τις φαινομενικά υγιείς 
γυναίκες που ελέγχθηκαν στο πρόγραμμα παρουσίαζαν Ca μαστού χωρίς να το ξέρουν.

 Αυτή είναι η σημασία του προσυμπωματικού ελέγχου που σώζει ζωές. Εξετάσαμε μία ομάδα 
πληθυσμού που αν δε συμμετείχε στο πρόγραμμα, δε θα είχε την οικονομική δυνατότητα να ελεγ-
χθεί και να παραπεμφθεί έγκαιρα και έγκυρα από εξειδικευμέους εθελοντές συναδέλφους, τους 
οποιούς και θερμά ευχαριστούμε.

2.500 δωρεάν
μαστογραφίες
σε 28 δήμους
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συΝΕΝτΕυΞη τυΠΟυ
Παρουσίαση του Προγράμματος Πρόληψης του Εθνικού διαδημοτικού δικτύου υγείας

για την πρόληψη του καρκίνου του Μαστού

Με το μήνυμα «Προλαμβάνουμε τον Καρκίνο – Κερδίζουμε τη ζωή» παρουσίασαν σε Κοινή Συνέ-
ντευξη Τύπου που έγινε με αφορμή την 15η Οκτώβρη-Ημέρα Υγείας του Μαστού, το Εθνικό διαδη-
μοτικό δίκτυο υγείας και ο σύλλογος Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγ. Ανάργυροι, το Πρό-
γραμμα Δωρεάν Μαστογραφιών που υλοποιούν εδώ και ένα χρόνο για άπορες και ανασφάλιστες 

γυναίκες όλης της χώρας.

2.500 φαινομενικά υγιείς γυναίκες ηλικίας 40-69 
ετων, από 28 δήμους και από το Ιατρείο Κοινωνικής 
Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών συμ-
μετείχαν μέχρι τώρα στο πρόγραμμα και υποβλήθη-
σαν σε δωρεάν μαστογραφίες. Σε 26 από τις 2.500 
γυναίκες αποκαλύφθηκε η ύπαρξη κακοήθειας στο 
μαστό, πράγμα που σημαίνει ότι το 1,23% του πληθυ-
σμού που ελέγχθηκε προσωμπτωματικά, βρέθηκε να 
πάσχει από το Ca μαστού χωρίς να το γνωρίζει.

«Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες και αποτελεί την πρώτη αιτία 
θανάτου στις γυναίκες ηλικίας 45-60 ετών. Η πρώιμη διάγνωσή του σώζει πραγματικά ζωές και πολλές 
φορές ισοδυναμεί με πλήρη θεραπεία, όταν είναι γνωστό ότι ΜΙΑ στις δέκα γυναίκες παρουσιάζει Ca 
μαστού», δήλωσε ο Πρόεδρος του Εθνικού διαδημοτικού δικτύου υγείας και του Ιατρικού συλλόγου 
Αθηνών και δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γ.Πατούλης, ο οποίος μίλησε για το δέον της Πρόληψης στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, λέγοντας ότι: «Πιστεύουμε σε μια Πολιτική Υγείας για Υγιείς Πολίτες, μια Πολιτι-
κή υγείας που ξεκινά από την πρόληψη και γι αυτήν αγωνιζόμαστε καθημερινά. ΄Oταν η περίθαλψη δεν 
είναι ισότιμη για όλους τους πολίτες, τότε πρέπει η κοινωνική αλληλεγγύη να μπορεί να συμπληρώσει 
το κενό αυτό. Και στην αλληλεγγύη αυτή έχουμε χρέος να συμμετέχουμε όλοι οι Δήμοι της χώρας και 
όλοι οι Λειτουργοί της Υγείας».

Παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα, ο κ. Πατούλης ανέφερε ότι «Είναι πλέον αποδεδειγμένο, ότι οι 
θάνατοι από τον καρκίνο του μαστού μειώνονται κατά 35% σε γυναίκες 50-69 χρονών που συμμετέ-
χουν σε προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου. Μέσα από το Πανελλαδικό Πρόγραμμα Δωρεάν Μαστο-
γραφιών έχουν γίνει πάνω από 2.500 μαστογραφίες σε ανασφάλιστες, άπορες και άνεργες γυναίκες 
45 έως 60 χρόνων σε 28 Δήμους και στους ασθενείς του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, μέσα από ένα 
συνεχιζόμενο πρωτόκολλο ιατρικής παρακολούθησης, στο οποίο όλες οι ωφελούμενες επανεξετάζο-
νται και όσες παρουσιάζουν ύποπτα αποτελέσματα, παραπέμπονται. 516 από τις 2.500 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
κρίθηκαν ύποπτες, δηλ. ποσοστό 24.4%,γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση των περιστα-
τικών αυτών με υπέρηχο ή με εντοπιστική μαστογραφία όπου χρειάστηκε. Από τα περιστατικά που 
ελέγχθηκαν 31 γυναίκες είχαν παθολογικά ευρήματα, σε 7 εκ των οποίων ήταν ξεκάθαρο το ca μαστού, 
ενώ 23 γυναίκες χρειάστηκαν βιοψία για την τελική επιβεβαίωση. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, 19 
από τις 23 ωφελούμενες που υποβλήθησαν σε βιοψία, είχαν όντως Ca μαστου, δηλαδή συνολικά 26 στις 
2.500 (ποσοστό 1,23%) από τις φαινομενικά υγιείς γυναίκες που ελεγχθηκαν στο πρόγραμμα παρουσία-
ζαν Ca μαστού χωρίς να το ξέρουν». Ο κ. Πατούλης τόνισε ότι η όλη πεμπτουσία του προγράμματος 
ήταν ότι επρόκειτο για μία ομάδα πληθυσμού που αν δε συμμετείχε στο πρόγραμμα, δε θα είχε την 
οικονομική δυνατότητα να ελεγχθεί και να παραπεμφθεί έγκαιρα και έγκυρα, καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα «Αυτή είναι η σημασία του προσυμπωματικού ελέγχου που σώζει ζωές».

Η Πρόεδρος του συλλόγου Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγ. Ανάργυροι κ. Μαίρη Γρηγο-
ροπούλου, με τη σειρά της, δήλωσε ότι ως τώρα στο Κέντρο Μαστού του Νοσκομείου στην οδό Τί-
ρινθου 2 Πατήσια, έχουν πραγματοποιηθεί 35.000 μαστογραφίες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι 
το 34% των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστογραφία, δεν είχαν κάνει ποτέ καμία εξέταση μα-
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στού. Μιλώντας για το πρόγραμμα η κα Γρηγοροπούλου δήλωσε ότι: 
«Οι γυναίκες που υποβλήθηκαν σε μαστογραφία καλούνται για επανεξέ-
ταση κάθε 16-18 μήνες, ανάλογα με το ιστορικό τους», ενώ εξάροντας το 
εθελοντικό πνεύμα όλων των επιστημόνων που συμμετέχουν σε αυτή 
την προσπάθεια, κατέληξε λέγοντας: «Σε ένα περιβάλλον οικονομικής, 
αλλά κυρίως αξιακής και θεσμικής κρίσης, οι εθελοντικές πρωτοβουλίες 
μπορούν να μας θυμίσουν ότι η προσφορά στον συνάνθρωπο μπορεί να 
διαμορφώσει στην πράξη την ανοικτή κοινωνία των πολιτών που λαμβά-
νει πρόνοια για τους ασθενέστερους και τους μη προνομιούχους.»

Κατά την συνέντευξη Τύπου ο διευθυντής του Εθνικού διαδημο-
τικού δικτύου υγείας κ. σωτήρης Παπασπυρόπουλος μίλησε για τα 
Προγράμματα του Δικτύου με κεντρικό στόχο την Πρόληψη και την 
Προαγωγή της Υγείας στους 160 Δήμους Μέλη, αλλά και τη σημασία 
της έγκαιρης διάγνωσης σε κάθε εκστρατεία πρόληψης που διοργα-
νώνεται στις τοπικές κοινωνίες. Επόμενος στόχος στις εκστρατείες 

πρόληψης είναι το Πρόγραμμα Εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου και οι δωρεάν εξετάσεις χολη-
στερίνης που ξεκινά το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 21 Οκτωβρίου 2013.

Τέλος, για το Ιατρείο Μαστού του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής που συμμετείχε στο πρόγραμ-
μα, μίλησε ο υπεύθυνος χειρουργός του Ιατρείου Μαστού κ. Γρηγόρης Πεσματζόγλου, ο οποίος ανέ-
λυσε τα πρωτόκολλα παρακολούθησης από τη δευτερογενή πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, 
μέχρι την προεγχειρητική σταδιοποίηση και το διαγνωστικό αλγόριθμο που επιβάλλεται να ακο-
λουθούμε στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Στη Συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν: Από το Δήμο Ν. Ιωνίας, το μέλος του ΔΣ, Ε. Αμανατίδου, από 
το Δήμο Μεγάρων ο Αντιδήμαρχος Υγείας Λ. Παπαλευτέρης, από το Δήμο Βύρωνα ο Αντιδήμαρχος Χ. 
Γώγος, και από το Δήμο Αιγάλεω η Αντιδήμαρχος Δ. Σιγάλα, από το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος η Μ. Λε-
οντάρη, από το Δήμο Ζωγράφου ο Α. Βασιλείου και πολλοί εκπρόσωποι φορέων και άλλων Δήμων.
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βΑσΙκη υΠΟστηΡΙΞη ΖΩησ
ΕκΠΑΙδΕυση στηΝ κΑΡδΙΟΠΝΕυΜΟΝΙκη ΑΝΑΖΩΟΓΟΝηση (κΑΡΠΑ)

τι είναι η κΑΡΠΑ:
Η ΚΑΡΠΑ αποτελείται από δύο βασικές ενέργειες,

• τις θωρακικές συμπιέσεις για να αποκατασταθεί η κυκλοφο-
ρία του αίματος και

• τις αναπνοές διάσωσης για να μεταφερθεί το οξυγόνο στους 
πνεύμονες.

Η γρήγορη έναρξη αποτελεσματικής ΚΑΡΠΑ μπορεί να διπλασι-
άσει τις πιθανότητες επιβίωσης του θύματος.

σκοπός
Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή είναι από τις κυριότερες αιτίες θανάτου. Σε πολλές περιπτώσεις καρ-
διακής ανακοπής, ο θάνατος θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν είχε ξεκινήσει άμεσα ΚΑΡΠΑ από 
εκπαιδευμένους παρευρισκόμενους πολίτες.

στόχοι δράσης ΕδδυΠΠυ
• Ανοικτή εκπαίδευση του κοινού στη Βασική Υποστήριξη της ζωής σε ενήλικες και παιδιά.
• Δημιουργία ερεθισμάτων για αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα διάσωσης της ζωής.
• Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή σε εθελοντική ομαδική εργασία.

Μέθοδος υλοποίησης δράσεων ΕδδυΠΠυ
Η εκπαίδευση των πολιτών αφορά τη βασική υποστήριξη της ζωής σε ενήλικες και παιδιά καθώς 
και την αντιμετώπιση της πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. Η εξάσκηση των εκπαιδευομένων πραγ-
ματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες στο έδαφος, σε συνθήκες εξομοίωσης πραγματικού περι-
στατικού με τη χρήση προπλασμάτων (κούκλες) φυσικών διαστάσεων, ενώ η εκπαίδευση γίνεται 
σε ατομικό επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά. Περίπου 10-20 Εθελοντές εξειδι-
κευμένοι επιστήμονες-διασώστες της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ συμμετέ-
χουν σε κάθε εκδήλωση.

Η εκπαίδευση στους δημότες των ενδιαφερόμενων δήμων, πραγματοποιείται σε κεντρικές πλατείες 
ή άλλους χώρους μαζικής συνάθροισης. Στη Βασική Υποστήριξη Ζωής η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

• ΚΑΡΠΑ σε ενήλικους, παιδιά και βρέφη
• Αντιμετώπιση της πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά.

Η «Βασική Υποστήριξη της ζωής» περιλαμβάνει τη βασική γνώση και τις δεξιότητες που απαιτού-
νται για την αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. Αυτές μπορεί να είναι: μια απει-
λητική καρδιακή προσβολή, αιφνίδια κατάρρευση, σοβαρή αιμορραγία και πνιγμονή (σταμάτημα 
της αναπνοής από ξένο σώμα, που αποφράζει τη δίοδο του αέρα προς τους πνεύμονες). Επίσης 
μαθαίνει κανείς, πότε και πώς θα καλέσει ένα ασθενοφόρο ή άλλη ιατρική βοήθεια οπουδήποτε 
και αν βρίσκεται.

Φορέας Εκπαίδευσης
Φορέας της εκπαίδευσης είναι η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων (ΕΔΟΚ) μια μη κυβερνη-
τική ομάδα που υπάγεται στην Πολιτική Προστασία. Εκπαιδευτές είναι τα μέλη της ΕΔΟΚ με διαπί-
στευση στην παροχή Βασικής Εκπαίδευσης και Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής.

διανομή Ενημερωτικού Φυλλαδίου
Σε όλες τις εκδηλώσεις ΚΑΡΠΑ που πραγματοποιούμε στους Δήμους Μέλη παράλληλα με την εκ-
παίδευση διανέμουμε ενημερωτικό φυλλάδιο με τον αλγόρυθμο της ΚΑΡΠΑ σε όλους τους δημότες 
που εκπαιδεύονται.
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Ενήλικες 

1. Πλησιάζω με 
ασφάλεια 

2. Είσαι καλά ? 

3. Καλώ για βοήθεια 

2. Ήπιο τράνταγμα των 
ώμων – Είσαι καλά? 

4. Απελευθερώνουμε τον αεραγωγό 

5.Ελέγχο για αναπνοή   10 sec 
Βλέπω – Ακούω - Αισθάνομαι 

6. Απουσία 
αναπνοής - 
Κλήση στο ΕΚΑΒ 

7. Ξεκινώ  
30 θωρακικές 
συμπιέσεις  

8. Εφαρμόζω 
2 αναπνοές 
 

Συνεχίζω ΚΑΡΠΑ μέχρι: 
 να έρθει βοήθεια 
 να συνέλθει ο ενήλικας, το παιδί, το βρέφος 
να κουραστώ 

Παιδιά - Βρέφη 

1. Πλησιάζω με ασφάλεια 

3. Καλώ για βοήθεια 

4. Απελευθερώνουμε 
τον αεραγωγό 

5.Ελέγχο για αναπνοή    
10 sec Βλέπω – Ακούω - 
Αισθάνομαι 

6. Απουσία 
αναπνοής - 
Κλήση στο 
ΕΚΑΒ 

7. Ξεκινώ 30 
θωρακικές συμπιέσεις  

Σε παιδιά >12 ετών Σε βρέφος 

8. Εφαρμόζω 2 αναπνοές Σε παιδιά <12 ετών ασκούμε πίεση με 
την παλάμη του ενός χεριού μας. 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση - CPR  

Ενήλικες  - Αν έχει ακόμα συνείδηση Πνιγμονή από ξένο σώμα 
1.Ενθαρρύνουμε                                
να βήξει 

2. Δίνουμε 5 
χτυπήματα στη 
πλάτη, ανάμεσα 
στην ωμοπλάτη 

3. Κάνουμε 5 
κοιλιακές συμπιέσεις                     
(λαβή Heimlich) 

Στο μέσο της νοητής γραμμής από τον 
ομφαλό ως την ξιφοειδή απόφυση 

Ποτέ σε εγκυμονούσα 3ου τριμήνου 

Ενήλικας που έχει χάσει τις αισθήσεις του 
 

1. Δίνουμε 5 αναπνοές 

2. Δίνουμε 5 χτυπήματα 
στη πλάτη, ανάμεσα στην 
ωμοπλάτη 

3. Καθήμενοι  ιππαστί 
κάνουμε την λαβή Heimlich 

4. Κάνουμε ΚΑΡΠΑ (30-2) 

Παιδιά - Αν έχει ακόμα συνείδηση 

1. Δίνουμε 5 
χτυπήματα ανάμεσα 
στην ωμοπλάτη 

2. Δίνουμε 5 χτυπήματα στο 
στέρνο, παρόμοια με των 
θωρακικών συμπιέσεων της 
ΚΑΡΠΑ 

3. Ελέγχουμε το στόμα 
του παιδιού  

Δεν  προσπαθούμε να ψαρέψουμε στα τυφλά το ξένο σώμα μέσα στο στόμα του 
ενήλικα, του παιδιού, του βρέφους. 

4. Κάνουμε 
κοιλιακές 
συμπιέσεις 
ακριβώς, όπως 
και στον ενήλικα 

Αν το παιδί χάσει τις αισθήσεις του 

1.Απελευθερώνουμε τον αεραγωγό 

2.Ελέγχουμε  για αναπνοή 10 sec 
Βλέπω – Ακούω - Αισθάνομαι 

3. Δίνουμε  5 αναπνοές 

4.Γονατίζουμε στο ύψος των μηρών 
του,  κάνουμε συμπιέσεις με την 
παλάμη μας στο ίδιο σημείο που 
κάνουμε και για τον ενήλικα. 

5. Κάνουμε ΚΑΡΠΑ ( 30:2) 

1.Τοποθετούμε το βρέφος μπρούμυτα, στηρίζοντας τον 
κορμό του στον πήχη μας και την κεφαλή του στην 
παλάμη μας. ( Διατηρούμε ελαφρά κλήση προς τα κάτω) 

2.Χτυπάμε 5 φορές με το σκληρό της 
παλάμης μας, ανάμεσα από τις 
δύο ωμοπλάτες του βρέφους 

3.Προσπαθούμε να αφαιρέσουμε 
από τη στοματική κοιλότητα 
ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ 

4.Συμπιέζουμε 5 φορές το θώρακά 
του βρέφους με τα δύο δάκτυλα μας, 
ανάμεσα στο ύψος της νοητής 
γραμμής των θηλών του 
Αν δεν έχει τις αισθήσεις του 

1.Απελευθερώνουμε τον αεραγωγό 

2.Ελέγχουμε για αναπνοή 10 sec 
Βλέπω – Ακούω - Αισθάνομαι 

3. Δίνουμε 5αναπνοές 

4.Χτυπάμε 5 φορές με το σκληρό της παλάμης 
μας ανάμεσα στην ωμοπλάτη του βρέφους 

5.Συμπιέζουμε 5 φορές το θώρακά του 
βρέφους με τα δύο δάκτυλα μας, 
ανάμεσα στο ύψος της νοητής γραμμής 
των θηλών του  

6. Κάνουμε ΚΑΡΠΑ (30:2) 

ΒΡΕΦΟΣ - Αν έχει τις αισθήσεις του 
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• δηΜΟσ ΜΟσΧΑτΟυ-τΑυΡΟυ •

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου σε συνεργασία με το Εθνικό Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) 
και τους εξειδικευμένους επιστήμονες – διασώστες της Εθελο-
ντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ, διοργάνωσε Πρό-
γραμμα Ανοιχτής Εκπαίδευσης Πολιτών στην Καρδιοπνευμονι-
κή Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το Σάββατο 30/03/2013 στην πλα-
τεία Μεταμόρφωσης στο Μοσχάτο, από τις 9:00 έως τις 16:00 και 
σε αυτό συμμετείχαν περίπου 300 πολίτες όλων των ηλικιών.

Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκπαι-
δευτούν στην παροχή βασικής υποστήριξης της ζωής σε ενήλι-
κες και παιδιά, καθώς και στην αντιμετώπιση της πνιγμονής σε 
ενήλικες, παιδιά και βρέφη. Η εξάσκηση των εκπαιδευομένων 
πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες εξομοίωσης πραγματικού πε-
ριστατικού με τη χρήση προπλασμάτων (κούκλες) φυσικών δια-
στάσεων, ενώ η εκπαίδευση έγινε σε ατομικό επίπεδο για κάθε 
ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά. Στη δράση παρευρέθηκαν 
ο Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ, Σωτήρης Παπασπυρόπουλος και ο 
Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, ο οποίος χαιρέτησε τους παρευρισκομένους και 
συνεχάρη τους διοργανωτές για την προσπάθειά τους.

• δηΜΟσ κΑΙσΑΡΙΑΝησ •

Το Σάββατο 13 Απριλίου 2013 διεξήχθη στο Δήμο Καισαριανής 
το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογό-
νηση σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Η 
εκπαίδευση υλοποιήθηκε με την επιστημονική καθοδήγηση της 
ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων).

Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ βρίσκονταν στην κεντρι-
κή πλατεία του Δήμου Καισαριανής από τις 11.00 π.μ. έως 3.00 
μ.μ. με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοτών 

στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Εκατοντάδες πολίτες και υπάλληλοι του Δήμου 
Καισαριανής προσέγγισαν το σημείο εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν και να μάθουν 
τους τρόπους αντιμετώπισης μιας επικίνδυνης κατάστασης. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγ-
ματοποιήθηκε αναπαράσταση καρδιακού επεισοδίου και βασική υποστήριξη της ζωής για ενήλικες 
και παιδιά και αντιμετώπιση πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. Για την αναπαράσταση χρησιμοποι-
ήθηκαν ειδικά προπλάσματα (ανθρώπινα προσομοιώματα – 
«κούκλες») επί των οποίων έγινε η εκπαίδευση σε ατομικό επί-
πεδο για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά.

Το παρόν έδωσε ο αντιδήμαρχος Καισαριανής και εκπρόσω-
πος του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Δημήτρης Χασάπης καρδιολόγος, ο οποί-
ος συνεχάρη τους διασώστες για την προσφορά τους και το 
ΕΔΔΥΠΠΥ για την πρωτοβουλία ενώ παράλληλα εξέφρασε την 
επιθυμία να πραγματοποιηθεί ξανά η εκδήλωση.
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• δηΜΟσ κηΦΙσΙΑσ •

Το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 διεξήχθη στο Δήμο Κηφισιάς το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογό-
νηση σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Η 
εκπαίδευση υλοποιήθηκε με την επιστημονική καθοδήγηση της 
ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων).

Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ βρίσκονταν επί της οδού 
Κασσαβέτη του Δήμου Κηφισιάς από τις 11.00 π.μ. έως 3.30 μ.μ. 
με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοτών στην 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Εκατοντάδες πολίτες δημότες και επισκέπτες του 
Δήμου Κηφισιάς προσέγγισαν το σημείο εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν και να 
μάθουν τους τρόπους αντιμετώπισης μιας επικίνδυνης κατάστασης. Στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση καρδιακού επεισοδίου και βασική υποστήριξη της ζωής 
για ενήλικες και παιδιά και αντιμετώπιση πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. Για την αναπαράσταση 
χρησιμοποιήθηκαν ειδικά προπλάσματα (ανθρώπινα προσομοι-
ώματα – «κούκλες») επί των οποίων έγινε η εκπαίδευση σε ατο-
μικό επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά.

Τη σχεδίαση και το συντονισμό του προγράμματος στην Κη-
φισιά, ανέλαβε η Δημοτική Σύμβουλος και Καθηγήτρια Ιατρικής, 
Αγγελική Τριανταφύλλου-Πιτίδη, η οποία συνεχάρει τους διασώ-
στες για την προσφορά τους και το ΕΔΔΥΠΠΥ για την πρωτοβου-
λία ενώ παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία να πραγματοποιη-
θεί ξανά η εκδήλωση.

• δηΜΟσ ΠΑλΑΙΟυ ΦΑληΡΟυ •

Το Σάββατο 25 Μαϊου 2013 διεξήχθη στο Δήμο Παλαιού Φαλή-
ρου το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζω-
ογόνηση σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με το Εθνικό Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). 
Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε με την επιστημονική καθοδήγηση 
της ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων).

Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ βρίσκονταν στη Μαρίνα 
Φλοίσβου στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου από τις 10.00 π.μ. έως 
14.00 μ.μ. με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των δη-
μοτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Εκα-

τοντάδες πολίτες δημότες και επισκέπτες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου προσέγγισαν το σημείο 
εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν και να μάθουν τους τρόπους αντιμετώπισης μιας 
επικίνδυνης κατάστασης. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση 
καρδιακού επεισοδίου και βασική υποστήριξη της ζωής για ενήλικες και παιδιά και αντιμετώπιση 
πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. Για την αναπαράσταση χρησιμοποιήθηκαν ειδικά προπλάσματα 
(ανθρώπινα προσομοιώματα – «κούκλες») επί των οποίων έγινε η εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο 
για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά.
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Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο υπ. ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων του Δήμου Π. Φαλήρου και αναπλ. Μέλος ΔΣ του 
ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι: 
«ήταν μεγάλη η χαρά μας για την πρωτοφανή ανταπόκριση του 
κόσμου στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Π. Φαλήρου σε συ-
νεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και την ΕΔΟΚ. Ευχαριστούμε θερμά τους 
εθελοντές διασώστες της ΕΔΟΚ που με 6 απλά βήματα μας δίδαξαν 
πώς να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη κατάσταση απειλητική για 
τη ζωή του συνανθρώπου μας. Είναι πολύ σημαντικό να επαναλαμ-
βάνονται τέτοιες εκδηλώσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους πο-
λίτες να στέκονται αλληλέγγυοι σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών. Επιπλέον ευχαριστούμε και τη 
Μαρίνα Φλοίσβου για τη φιλοξενία και τη συνεργασία τους».

• δηΜΟσ ΝΕΑσ ΙΩΝΙΑσ •

Το Σάββατο 1 Ιουνίου 2013 διεξήχθη στο Δήμο Ν. Ιωνίας το πρό-
γραμμα εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 
σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαί-
δευση υλοποιήθηκε με την επιστημονική καθοδήγηση της ΕΔΟΚ 
(Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων).

Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ βρίσκονταν στην πλατεία 
Σημηριώτη στο Δήμο Ν. Ιωνίας από τις 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. 
με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοτών στην 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Εκατοντάδες πολίτες δημότες και επισκέπτες του Δή-
μου Ν. Ιωνίας προσέγγισαν το σημείο εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν και να μά-
θουν τους τρόπους αντιμετώπισης μιας επικίνδυνης κατάστασης. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση καρδιακού επεισοδίου και βασική υποστήριξη της ζωής για 
ενήλικες και παιδιά και αντιμετώπιση πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. Για την αναπαράσταση χρη-
σιμοποιήθηκαν ειδικά προπλάσματα (ανθρώπινα προσομοιώματα – «κούκλες») επί των οποίων 
έγινε η εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά.

Η Δημοτική Σύμβουλος Ν. Ιωνίας κ. Αμανατίδου Λίτσα εκπρο-
σωπώντας το Δήμο Ν. Ιωνίας στο ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ πραγματο-
ποίησε σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ το πρόγραμμα ΚΑΡΠΑ για 
δεύτερη φορά στο Δήμο Ν. Ιωνίας και δήλωσε ικανοποιημένη 
από τη συμμετοχή των δημοτών που ξεπέρασαν τα 500 άτομα, 
επιπλέον ευχαριστεί τους εθελοντές διασώστες της ΕΔΟΚ για 
την εθελοντική προσφορά τους.
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• δηΜΟσ σΠΑτΩΝ - ΑΡτΕΜΙδΑσ •

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 διεξήχθη στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμι-
δος το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζω-
ογόνηση σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με το Εθνικό Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). 
Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε με την επιστημονική καθοδήγηση 
της ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων).

Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ βρίσκονταν στην πλατεία 
Αγίας Μαρίνας στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος από τις 10.00 έως 
14.00 με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοτών 

στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δεκάδες πολίτες δημότες και επισκέπτες του Δή-
μου Σπάτων-Αρτέμιδος προσέγγισαν το σημείο εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν και 
να μάθουν τους τρόπους αντιμετώπισης μιας επικίνδυνης κατάστασης. Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση καρδιακού επεισοδίου και βασική υποστήριξη της ζωής 
για ενήλικες και παιδιά και αντιμετώπιση πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. Για την αναπαράσταση 
χρησιμοποιήθηκαν ειδικά προπλάσματα (ανθρώπινα προσομοιώματα – «κούκλες») επί των οποί-
ων έγινε η εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος κος Χρήστος Αντ. Μάρκου, ο Αντιδήμαρχος κος Αθανά-
σιος Μαργέτης, αρμόδιος Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, ο Αντιδήμαρχος κος Πέτρος 
Πουλάκης, η κα Σαρρή Δήμητρα και ο κος Γκιουλέκας Δημήτριος, 
μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμι-
δος, η νοσηλεύτρια των Δημοτικών Ιατρείων κα Καρκώνη Ελένη 
και η Προϊστάμενη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής κα Λεοντάρη 
Μαριέττα. Ο Αντιδήμαρχος κος Αθανάσιος Μαργέτης ευχαρίστη-
σε τους εθελοντές διασώστες της ΕΔΟΚ για την προσφορά τους 
και εξέφρασε την επιθυμία να επαναληφθεί η εκδήλωση προκει-
μένου να δοθεί η δυνατότητα να ενημερωθούν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι κάτοικοι του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος καθώς το 
ενδιαφέρον από την πρώτη αυτή εκδήλωση υπήρξε μεγάλο.

• δηΜΟσ κΟΡΙΝθΟυ •

Το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 διεξήχθη στο Δήμο Κορίνθου το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην καρ-
διοπνευμονική αναζωογόνηση σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε με την επιστημονι-
κή καθοδήγηση της ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων).

Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ βρίσκονταν στην πλατεία Περιβολάκια στο Δήμο Κορίνθου 
από τις 11.00 έως 15.00 με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοτών στην Καρδιοπνευ-
μονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δεκάδες πολίτες δημότες και επισκέπτες του Δήμου Κορίνθου 

προσέγγισαν το σημείο εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον να εκπαι-
δευτούν και να μάθουν τους τρόπους αντιμετώπισης μιας επι-
κίνδυνης κατάστασης. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγμα-
τοποιήθηκε αναπαράσταση καρδιακού επεισοδίου και βασική 
υποστήριξη της ζωής για ενήλικες και παιδιά και αντιμετώπιση 
πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. Για την αναπαράσταση χρησι-
μοποιήθηκαν ειδικά προπλάσματα (ανθρώπινα προσομοιώμα-
τα – «κούκλες») επί των οποίων έγινε η εκπαίδευση σε ατομικό 
επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά.
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Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Κορίνθου κ. Αλέ-
ξανδρος Πνευματικός, ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χασικίδης, ο 
Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, ο Πρόε-
δρος ΚΕΠΑΠ Κορίνθου κ. Παναγιώτης Λαμπρινός και ο Πρόεδρος 
Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Κορίνθου κ. Μάριος Σταματάκης.

• δηΜΟσ ΠΑλληΝησ •

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 διεξήχθη στο Δήμο Παλλήνης 
το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογό-
νηση σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Η 
εκπαίδευση υλοποιήθηκε με την επιστημονική καθοδήγηση της 
ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων).

Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ βρίσκονταν στην πλα-
τεία Αγ. Τρύφωνος στο Δήμο Παλλήνης από τις 10.00 π.μ. έως 
τις 14.00 μ.μ. με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των δη-

μοτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δεκάδες πολίτες δημότες και επισκέπτες 
του Δήμου Παλλήνης προσέγγισαν το σημείο εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν και 
να μάθουν τους τρόπους αντιμετώπισης μιας επικίνδυνης κατάστασης. Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση καρδιακού επεισοδίου και βασική υποστήριξη της ζωής 
για ενήλικες και παιδιά και αντιμετώπιση πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. Για την αναπαράσταση 
χρησιμοποιήθηκαν ειδικά προπλάσματα (ανθρώπινα προσομοιώματα – «κούκλες») επί των οποί-
ων έγινε η εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά.

Παρών στην εκπαίδευση ήταν ο Δήμαρχος Παλλήνης, κ. Αθα-
νάσιος Ζούτσος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τα μέλη της Εθελο-
ντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ, μίλησε για το σκοπό 
και τη σπουδαιότητα του προγράμματος, την απαραίτητη εκ-
παίδευση όλων μας στη βασική υποστήριξη στη ζωή σε ενήλικες 
και παιδιά και τη δημιουργία ερεθισμάτων για αναζήτηση πλη-
ροφοριών σε θέματα διάσωσης της ζωής.
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• δηΜΟσ κΑβΑλΑσ •

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013 διεξήχθη στο Δήμο Καβάλας το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογό-
νηση σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Η 
εκπαίδευση υλοποιήθηκε με την επιστημονική καθοδήγηση της 
ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων).

Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ βρίσκονταν στην πλατεία 
Καπνεργάτη στο Δήμο Καβάλας από τις 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. 
με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοτών στην 

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δεκάδες πολίτες δημότες και επισκέπτες του Δήμου 
Καβάλας προσέγγισαν το σημείο εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν και να μάθουν 
τους τρόπους αντιμετώπισης μιας επικίνδυνης κατάστασης. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγ-
ματοποιήθηκε αναπαράσταση καρδιακού επεισοδίου και βασική υπ οστήριξη της ζωής για ενήλι-
κες και παιδιά και αντιμετώπιση πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. Για την αναπαράσταση χρησιμο-
ποιήθηκαν ειδικά προπλάσματα (ανθρώπινα προσομοιώματα – «κούκλες») επί των οποίων έγινε η 
εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο κ. Παναγιώτης Ζητάκης, μέλος του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δημο-
τικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης, καθώς και ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Κωστής Σιμιτσής ο οποίος 
δήλωσε σχετικά: «100.000 άνθρωποι θα σώζονταν το χρόνο αν εκπαιδεύονταν περισσότεροι άνθρω-
ποι στην επανεκκίνηση της καρδιάς, τονίστηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογό-
νησης. Εχοντας υπόψη μας την παραπάνω επισήμανση, πρωτοβουλίες όπως αυτή που ανέλαβαν από 
κοινού ο Δήμος Καβάλας και το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο 
ώστε να εκπαιδευτεί πάνω στο θέμα της αντιμετώπισης μιας καρδιακής ανακοπής και όχι μόνο.

Την ανθρωπινή ζωή, αυτό το μοναδικό δώρο του Θεού, οφείλου-
με να την προστατεύουμε και να τη διαφυλάττουμε και προς αυτό 
το σκοπό πρωτοβουλίες όπως αυτή πραγματικά μπορεί να έχουν 
σωτήρια αποτελέσματα. Αρκεί να διαθέσουμε όλοι λίγο από το 
χρόνο μας για να ενημερωθούμε, ν’ ακούσουμε, να κατανοήσουμε, 
να εφαρμόσουμε όποτε και αν χρειαστεί. Ετσι, γινόμαστε δυνατό-
τεροι και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για εμάς και τους γύρω 
μας. Αξίζουν συγχαρητήρια στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας για τις 
δράσεις που υλοποιεί που είναι πάντα επίκαιρες».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Η 
ουσία και αυτού του προγράμματος του Δικτύου μας βασίζεται στην πρόληψη, η αναγκαιότητα της 
οποίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια τη ζωή».
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• δηΜΟσ ΞυλΟκΑστΡΟυ – ΕυΡΩστΙΝησ •

Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 διεξήχθη στο Δήμο Ξυλοκά-
στρου Ευρωστίνης το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην καρδιοπνευ-
μονική αναζωογόνηση σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με 
το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε με την επιστημονική κα-
θοδήγηση της ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων). 
Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ βρίσκονταν στο Δήμο Ξυλο-
κάστρου- Ευρωστίνης στο θέατρο «Αγγελος Σικελιανός» από τις 
10.00 έως 14.00 με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των δη-
μοτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Δεκάδες πολίτες δημότες και επισκέπτες του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης προσέγγισαν το 
σημείο εκδηλώνοντας ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν και να μάθουν τους τρόπους αντιμετώπισης 
μιας επικίνδυνης κατάστασης. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση 
καρδιακού επεισοδίου και βασική υποστήριξη της ζωής για ενήλικες και παιδιά και αντιμετώπιση 
πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά.

Για την αναπαράσταση χρησιμοποιήθηκαν ειδικά προπλά-
σματα (ανθρώπινα προσομοιώματα – «κούκλες») επί των οποί-
ων έγινε η εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο για κάθε ενδιαφερό-
μενο δημότη ξεχωριστά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσί-
ου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Δράσεις όπως αυτή της καρδι-
οπνευμονικής αναζωογόνησης είναι απόλυτα ταυτισμένες με την 
έννοια της πρόληψης. Η ανταπόκριση που δείχνει ο κόσμος επιβε-
βαιώνει την ανάγκη ύπαρξης τέτοιου είδους δράσεων».

• δηΜΟσ ηΡΑκλΕΙΟυ •

Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 διεξήχθη στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής το πρόγραμμα εκπαίδευ-
σης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε με 
την επιστημονική καθοδήγηση της ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων).

Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ βρίσκονταν στο κλειστό Γυμναστήριο επι των οδών Ζεφύ-
ρου 21 και Θησέως από τις 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των 
δημοτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Αρκετοί πολίτες δημότες και επισκέ-
πτες του Δήμου Ηρακλείου προσέγγισαν το σημείο εκδηλώνοντας ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν 
και να μάθουν τους τρόπους αντιμετώπισης μιας επικίνδυνης κατάστασης. Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση καρδιακού επεισοδίου και βασική υποστήριξη της 
ζωής για ενήλικες και παιδιά και αντιμετώπιση πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. Για την αναπαρά-
σταση χρησιμοποιήθηκαν ειδικά προπλάσματα (ανθρώπινα προσομοιώματα – «κούκλες») επί των 
οποίων έγινε η εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά.

Το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και συγκεκριμένα η 
Αντιδήμαρχος κα Γαλακτοπούλου-Σπετσιώτη ευχαριστεί την ομάδα επιστημόνων και διασωστών 
της ΕΔΟΚ για την προσφορά και την εκπαίδευση πολιτών ως προς τη βασική υποστήριξη της ζωής 
σε ενήλικες και παιδιά μέσα από το πρόγραμμα ανοιχτής Εκπαίδευσης Πολιτών στην Καρδιοπνευ-
μονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Το 
ενδιαφέρον του κόσμου για τέτοιες εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι μεγάλο και 
ενισχύει την ανάγκη της πρόληψης».
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• δηΜΟσ ΝΕστΟυ κΑβΑλΑσ •

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013 διεξήχθη στο Δήμο 
Νέστου Καβάλας το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην 
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε ενήλικες και 
παιδιά σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). 
Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε με την επιστημονική κα-
θοδήγηση της ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα 
Κρίσεων).

Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ βρίσκονταν 
στο Δήμο Νέστου Καβάλας με πρωτοβουλία του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία στο ΚΑΠΗ επί της οδού Μεραρχί-
ας 7 στη Χρυσούπολη από τις 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των 
δημοτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δεκάδες πολίτες δημότες του Δήμου 
Νέστου παρευρέθησαν εκδηλώνοντας ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν και να μάθουν τους τρόπους 
αντιμετώπισης μιας επικίνδυνης κατάστασης. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε 
αναπαράσταση καρδιακού επεισοδίου και βασική υποστήριξη της ζωής για ενήλικες και παιδιά και 
αντιμετώπιση πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. Για την αναπαράσταση χρησιμοποιήθηκαν ειδικά 
προπλάσματα (ανθρώπινα προσομοιώματα – «κούκλες») επί των οποίων έγινε η εκπαίδευση σε 
ατομικό επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά.

Την εκδήλωση προλόγισε η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία κ. Γατούλα Μαρία καλωσορίζοντας 
τόσο τους εκπαιδευτές όσο και το κοινό παρέχοντας παράλληλα και τις πολύτιμες ιατρικές της 
γνώσεις, κάνοντας εύστοχες παρεμβάσεις κατά την ώρα της εκπαίδευσης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Νέστου κ. Μιχαηλίδης Σάββας ο οποίος επικρότησε 
την όλη προσπάθεια τονίζοντας τη σπουδαιότητα του προγράμματος και το πόσο σημαντικό είναι 
να γνωρίζουμε όλοι μας τη βασική υποστήριξη της ζωής για ενήλικες και παιδιά. Επίσης την εκδή-
λωση τίμησε και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΔΥΠΠΥ παραρτήματος Αλεξανδρούπολης κ. Πανα-
γιώτης Ζητάκης, ο οποίος επικρότησε την όλη πρωτοβουλία του Δήμου μας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους παρευρισκόμενους να αποχωρούν «γεμάτοι» με το αίσθημα 
της εθελοντικής προσφοράς και κατανοώντας την αξία της ανθρώπινης ζωής και την υπεράσπιση 
αυτής με οποιοδήποτε τίμημα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ και 
Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατού-
λης δήλωσε: «Είναι σπουδαίο μέσα από δρά-
σεις να ενημερώνεται και να ευαισθητοποιεί-
ται ο κόσμος και είναι ακόμα πιο σημαντική 
η ανταπόκριση των συνανθρώπων μας σε 
αυτές τις δράσεις που έχουν σαν κύριο στό-
χο την πρόληψη και την προαγωγή υγείας».
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝηΜΕΡΩσησ κΑΙ ΠΡΟληΨησ κΑΡδΙΑΓΓΕΙΑκΟυ κΙΝδυΝΟυ
Οκτώβριος 2013 - Ιούνιος 2014

Σε 1.219 πολίτες 18 Δήμων Μελών Προληπτικές Εξετάσεις & Εκτίμηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου 
Μέσα σε 6 μήνες 806 πολιτες ελέγθηκαν δωρεάν 36,4% ανδρών σε επικινδυνότητα έχρηζαν

περαιτέρω διερεύνησης

Η σημασία της πρόληψης
Σήμερα στην Ευρώπη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα ευθύνονται για περισσότερους θανάτους απ’ 

ότι όλοι οι καρκίνοι μαζί. 
Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερα θανατηφόρα καρδιαγγειακά επεισόδια (τόσο εγκεφαλικά επει-

σόδια όσο και εμφράγματα) από τις λεγόμενες «χώρες χαμηλού κινδύνου της Νότιας Ευρώπης». Το 
γεγονός αυτό οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου ζωής και την επιδείνωση των παραγόντων κινδύ-
νου, όπως η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και το κάπνισμα και κατ΄επέκταση, η υπέρταση, η υπερχο-
ληστερολαιμία και ο διαβήτης. Πρόκειται για νοσήματα που έχουν κοινό παρανομαστή την παρουσία 
αθηροσκλήρωσης στα αγγεία του σώματος. Οταν προσβάλλονται οι αρτηρίες του εγκεφάλου και του 
τραχήλου έχουμε εκδήλωση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (ΑΕΕ), όταν προσβάλλονται οι αρ-
τηρίες της καρδιάς, έχουμε τη στεφανιαία νόσο και την εκδήλωση καρδιακών επεισοδίων, όπως π.χ. 
έμφραγμα μυοκαρδίου, στηθάγχη, καρδιακή ανεπάρκεια, αιφνίδιος θάνατος. 

Συνεπώς, η υλοποίηση προγραμμάτων, αφενός για την πρωτογενή πρόληψη και την αποφυγή 
της νόσου, αφετέρου για την έγκαιρη διάγνωση και την αποφυγή του θανατου, αποτελεί για το 
Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων - Προαγωγής υγείας (ΕδδυΠΠυ) πρώτιστη προτεραιότη-
τα σε εθνικό επίπεδο. 
18 Δήμοι μέλη του ΕΔΔΥΠΥΥ – Εκτίμηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου

Στα πλαίσια αυτά, το ΕΔΔΥΠΠΥ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο κοινωνικής και Προληπτικής Ια-
τρικής (ΙκΠΙ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Ιδρύματος 
Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ), υλοποίησε το Πρόγραμμα Πρόληψης και Ενημέρωσης του καρδιαγγειακού 
κινδύνου στους δήμους μέλη του. 

18 δήμοι της Αττικής και της περιφέρειας συμμετείχαν φέτος στο πρόγραμμα: οι Δήμοι Αγρινίου, 
Αιγάλεω, Αλεξάνδρειας, Βόλου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Δράμας, Ηλιούπολης, Ιεράπε-
τρας, Κορυδαλλού, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Νέας Προποντίδας, Ξάνθης, Ξυλόκαστρου – Ευρωστίνης, 
Πύδνας – Κολινδρού, Σικυωνίων, Σπάτων – Αρτέμιδας. 

Στόχος του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων και η κινητοποίησή του για την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψη. 
Υλοποίηση του προγράμματος

Ετσι, προγραμματίστηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις & ομιλίες σε κάθε δήμο, όπου έγινε αναφο-
ρά στις προστατευτικές και στις επικίνδυνες συμπεριφορές υγείας που σχετίζονται με τον καρδι-
αγγειακό κίνδυνο και τους παράγοντές του, ενώ παράλληλα άντρες και γυναίκες >40 ετών, κυρίως 
στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είχαν τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν προληπτικές εξετά-
σεις (μέτρηση χοληστερόλης, αρτηριακής πίεσης κλπ). Στη συνέχεια, μέσω της εφαρμογής του 
HeartScore, υπολογίστηκε βάσει των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και των παραγόντων ηλικί-
ας, φύλου και καπνίσματος, ο εξατομικευμένος κίνδυνος που διατρέχει ο πολίτης για να εμφανίσει 
κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα σε βάθος 10ετίας. 

Μέσα σε 10 μήνες εξετάστηκαν 1219 άτομα, 430 άνδρες και 789 γυναίκες. Στις περιπτώσεις που 
ο κίνδυνος υπερέβαινε το 5%, συστηνόταν στους δημότες να επισκεφτούν το γιατρό τους, για να 
λάβουν αναλυτικές και εξατομικευμένες οδηγίες πώς θα περιορίσουν τον κίνδυνο.

Ετσι, βάσει αυτού του score, οι δήμοι πέτυχαν ένα καθοριστικό για τη ζωή των πολιτών τους 
screening στην εντόπιση των ατόμων «υψηλού κινδύνου». 

Για τους δήμους-μελη που αιτήθηκαν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, το ΕδδυΠΠυ διοργάνωσε δω-
ρεάν εκπαιδευτική ημερίδα των εκπροσώπων κάθε δήμου (γιατροί, νοσηλεύτριες, επισκέπτες υγεί-
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ας, ψυχολόγοι και άλλες ειδικότητες), στην οποία, όλα τα στελέχη, είχαν τη δυνατότητα να εκπαιδευ-
τούν ως προς τη συμβουλευτική παρέμβαση στους εξεταζόμενους και την περαιτέρω καθοδήγησή 
τους. Η εκπαίδευση έγινε από τον κ. δημήτρη Ρίχτερ, Διευθυντή Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινι-
κής Αθηνών, Πρόεδρου της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας και τον κ. σωτήρη Παπασπυρόπουλο, 
Υγιεινολόγο-Ψυχίατρο, Διευθυντή του ΕΔΔΥΠΠΥ. Για τους εκπροσώπους των δήμων από απομακρυ-
σμένες περιοχές υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης της εκπαίδευσης μέσω SKYPE.

Στους περισσότερους δήμους το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου, εντάχτηκε 
στις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες τους, με προκαθορισμένη/ες ημέρα/ες, όπου οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να προβούν στον υπολογισμό του καρδιαγγειακού τους κινδύνου.  Οι εκπρόσωποι 
των δήμων που υλοποιούν το πρόγραμμα συγκεντρώνουν και αποστέλλουν σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα τα δεδομένα στο ΙΚΠΙ, προκειμένου να υπάρξει μετά την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος μια συνολική κατηγοριοποίηση του καρδιαγγειακού κινδύνου (χαμηλός, μέτριος, υψηλός, πολύ 
υψηλός κίνδυνος) με βάση το φύλο, τα ποσοστά και την ηλικία. 
Αποτελέσματα

Από τους άντρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, 112 (26%) παρουσιάζουν πολύ υψηλό κίνδυνο 
και 135 (31,4%) υψηλό κίνδυνο, ενώ 138 αντρες (32,1%) εμφανίζουν μέτριο κίνδυνο (>1% και ≤5%), και 
μόνο 45 (10,5%) χαμηλό κίνδυνο. Στο γυναικείο πληθυσμό, πολύ υψηλό κίνδυνο εμφανίζουν 31 γυ-
ναίκες (4%) και υψηλό 140 (17,7%), ενώ μέτριο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου εμφα-
νίζουν 293 άτομα (37,1%) και 325 γυναίκες (41,2%) ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου (≤1%). 

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων ανά 
φύλο στους δήμους που συμμετέχουν ή συμμετείχαν στο πρόγραμμα

δηΜΟσ ΑΝδΡΕσ ΓυΝΑΙκΕσ συΝΟλΟ σΧΟλΙΑ

ΑΓΡΙΝΙΟυ 0 0 0 Δεν έχει τρέξει το πρόγραμμα, με απόφαση της αντιδημάρχου, 
λόγω έμφασης σε άλλα προγράμματα

ΑΙΓΑλΕΩ 5 14 19 Εναρξη προγράμματος: 15/11/2013
ΑλΕΞΑΝδΡΕΙΑσ 

(ηΜΑθΙΑ) 0 0 0 Δεν έχει τρέξει το πρόγραμμα λόγω ύπαρξης άλλων προγραμ-
μάτων. Πιθανή περίοδος έναρξης: Τέλη Ιουνίου – Αρχές Ιουλίου

βΟλΟυ 5 52 57 ΄Εναρξη προγράμματος: Ιανουάριος 2014
βΡΙλησσΙΩΝ 6 19 25 Εναρξη προγράμματος: 7/1/2014
ΓΑλΑτσΙΟυ 5 12 17 Εναρξη προγράμματος: Ιανουάριος 2014
ΓλυΦΑδΑσ 12 19 31 Εναρξη προγράμματος: 27/11/2013

δΡΑΜΑσ 301 512 813 Εναρξη προγράμματος: Φεβρουάριος 2014

ηλΙΟυΠΟλησ 9 18 27 Εναρξη προγράμματος: 16/12/2013
Λήξη προγράμματος: 22/5/2014 (λόγω μικρής συμμετοχής)

ΙΕΡΑΠΕτΡΑσ 11 17 28 Εναρξη προγράμματος: Ιανουάριος 2014

κΟΡυδΑλλΟυ 15 21 36 Εναρξη προγράμματος: 12/5/2014
Λήξη προγράμματος: 13/6/2014

λυκΟβΡυσησ - 
ΠΕυκησ 0 0 0 Αναμένεται η έναρξη εντός του προσεχούς διαστήματος λόγω 

έλλειψης προσωπικού
ΝΕΑσ

ΠΡΟΠΟΝτΙδΑσ 30 53 83 Εναρξη προγράμματος: 25/11/2013

ΞΑΝθησ 0 0 0 Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρόγραμμα λόγω έλλειψης προσω-
πικού.

ΞυλΟκΑστΡΟυ 
- ΕυΡΩστΙΝησ 6 24 30 Το πρόγραμμα διεξήχθη σε 2 ημερομηνίες:

2/12/2013 και 13/12/2013
ΠυδΝΑσ -

κΟλΙΝδΡΟυ 0 0 0 Εναρξη προγράμματος: Φθινόπωρο 2014 (λόγω έλλειψης προ-
σωπικού)

σΙκυΩΝΙΩΝ 21 21 42 Εναρξη προγράμματος: 27/2/2014 
Λήξη Προγράμματος: 10/4/2014

σΠΑτΩΝ -
ΑΡτΕΜΙδΑσ 4 7 11 Εναρξη προγράμματος (Β΄Κύκλος): 21/5/2014

Λήξη Προγράμματος: 21/7/2014
συΝΟλΟ 430 789 1219
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟληΠτΙκησ ΙΑτΡΙκησ στΑ σΧΟλΕΙΑ

σε 2 χρόνια 20.000 μαθητές 32 Δήμων Μελών

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής στα σχολεία των Δήμων Μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

• δηΜΟσ ΠΑλληΝησ •
Πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα παιδιατρικού ελέγχου από το τμήμα Προστασίας & Προαγωγής 

της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Παλλήνης σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών γιατρών: κου Νικητόπουλου 
Κωνσταντίνου (ορθοπαιδικού) κας Βελτσίστα Αλεξάνδρας (παιδιάτρου) και κας Παντιώρα Αγγελι-
κής (παιδιάτρου). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προληπτικό παιδιατρικό, ορθοπαιδικό και οδοντια-
τρικό έλεγχο, από Εθελοντές Ιατρούς.

Στα τρία σχολεία που επιλέχθηκαν να συμμετά-
σχουν στο πρόγραμμα (4ο Δημοτικό Σχολείο Παλ-
λήνης , 1ο Γυμνάσιο Ανθούσας & 1ο Γυμνάσιο Γέρακα) 
δέχθηκαν και εξετάστηκαν 170 μαθητές. Επίσης ολο-
κληρώθηκε για τη φετινή σχολική χρονιά το πρό-
γραμμα ελέγχου σκολίωσης σε μαθητές Δ΄ & ΣΤ΄ των 
Δημοτικών σχολείων του Δήμου Παλλήνης το οποίο 
ξεκίνησε στις 11/10/2012. Το πρόγραμμα πραγματοποι-
ήθηκε σε συνεργασία του τμήματος Προστασίας και 
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας με τον εθελοντή ια-
τρό χειρουργό ορθοπαιδικό Μπαμπαλή Γεώργιο. Στη 

διάρκεια του προγράμματος εξετάστηκαν 754 μαθητές Δ΄ και ΣΤ΄ τάξεων και των 14 Δημοτικών 
σχολείων του Καλλικρατικού Δήμου Παλλήνης.

Ο Δήμος Παλλήνης ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές γιατρούς οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος που επισκέφθηκε το πρόγραμμα κατά τη διεξαγωγή 
του, αφού ευχαρίστησε τους Εθελοντές Ιατρούς δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την διε-
ξαγωγή του συγκεκριμένου προγράμματος πρόληψης και προαγωγής υγείας των παιδιών μας. Κάνουμε 
ως δημοτική αρχή υπεράνθρωπες προσπάθειες να διατηρήσουμε τις κοινωνικές δομές ζωντανές. Σε 
αυτή την προσπάθεια έχουμε αρωγούς τους εθελοντές γιατρούς, την υπεύθυνη και τους εργαζομένους 
στον τομέα της Δημόσιας υγείας του Δήμου μας τους οποίους ευχαριστούμε θερμά».
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• δηΜΟσ ΑΜΑΡΟυσΙΟυ •

την «κάρτα υγείας Μαθητή» σε δημοτικά και Γυμνάσια ξεκίνησε ο δήμος Αμαρουσίου σε συνεργα-
σία με το υπουργείο Παιδείας και το Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων Προαγωγής υγείας.

Παιδιατρικούς Προληπτικούς Ελέγχους ξεκίνησε σε Δημοτικά 
και Γυμνάσια ο Δήμος Αμαρουσίου, στα πλαίσια του προγράμ-
ματος «Ενημέρωση, Αγωγή και Πρόληψη της Υγείας των μαθητών» 
που υλοποιείται μετά την υπογραφή του συμφώνου συνεργα-
σίας του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ με το Υπουργείο Παιδείας. Μέσα από το 
πρόγραμμα αυτό, ο Πρόεδρος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και Δήμαρχος 
Αμαρουσίου και ο Υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Π. Παπαθε-
οδώρου ξεκινούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα την έκδοση της 
Κάρτας Υγείας Μαθητή με στόχο την ιατρική παρακολούθηση 
των μαθητών στα σχολεία, ιδιαίτερα των παιδιών που μεγαλώ-
νουν χωρίς σταθερή ιατρική παρακολούθηση.

Σκοπός της προληπτικής εξέτασης των μαθητών είναι η πρω-
τογενής και δευτερογενής πρόληψη για τη διασφάλιση υγιών 
παιδιών και εφήβων σε κάθε τοπική κοινωνία.

Με την ευκαιρία της έναρξης υλοποίησης του προγράμματος 
στο Δήμο Αμαρουσίου ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ κ. Πατούλης, σημεί-
ωσε: «Με την πολύτιμη συνεργασία και υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας βάζουμε τις βάσεις για τη 
διασφάλιση της μελλοντικής Υγείας των παιδιών μας. Στόχος μας είναι η δημιουργία Κάρτας υγείας για 
κάθε Μαθητή α) για την κατοχύρωση του απαραίτητου βασικού εμβολιασμού μέσα από την καταγρα-
φή της εμβολιαστικής κατάστασης των μαθητών, β) για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας μέσα 
από την υιοθέτηση υγιεινών προτύπων διατροφής με την υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίη-
σης μαθητών, καθώς και μέσα από την παρακολούθηση βάρους-ύψους και δείκτη μάζας σώματος του 
κάθε μικρού μαθητή. Παράλληλα, ξεκινούμε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαι-
ρη ανακάλυψη προβλημάτων υγείας που θα καταγράφονται μέσα από την εξέταση κυφοσκολίωσης, 
την ακρόαση των πνευμόνων και της καρδιάς, τη μέτρηση αρτηριακής πίεσης, τη μέτρηση οπτικής 
οξύτητας, τον έλεγχο στοματικής, υγιεινής κ.α.».

Οι παιδιατρικοί έλεγχοι υλοποιούνται από εθελοντές γιατρούς του Πολυϊατρείου του Δήμου Αμα-
ρουσίου, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και οδοντιάτρους του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
με την άδεια των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων, και πάντα μετά από τη γραπτή σύμφω-
νη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων. Μετά την εξέταση, η Κάρ-
τα Υγείας του Μαθητή θα παραδίδεται στο Γονέα ή Κηδεμόνα 
του μαθητή.

Τα σχολεία στα οποία πιλοτικά υλοποιείται το πρόγραμμα 
είναι τα: 3ο, 11ο και 18ο Δημοτικό Σχολείο, και 3ο και 5ο Γυμνάσιο 
Αμαρουσίου. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα υλοποιείται με την 
εθελοντική συμμετοχή των ιατρών: κ. Φλώκου (παιδίατρος), 
κ. Μοστρού (παιδίατρος), κ. Καρακοντινού (παιδίατρος), κ. Παρ-
τσινέβελου (ορθοπαιδικός), κ. Κωστοπούλου (οδοντίατρος), 
κ. Δούμα (οδοντίατρος). Γραμματειακή υποστήριξη κατά τις επι-
σκέψεις στα σχολεία προσφέρουν εθελοντικά οι εργαζόμενες 
στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου κυρίες Για-
κουμακάτου και Παπαδοπούλου.

Το 18ο Δημοτικό σχολείο, όπου διεξαγόταν το πρόγραμ-
μα, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του 
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. Γιώργος Πατούλης, ο οποίος επεσήμανε: «Είμαι 
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ιδιαίτερα ευχαριστημένος για τη μεγάλη ανταπόκριση 
και ευαισθητοποίηση των γονιών στο πρόγραμμα και 
άρα σε θέματα πρόληψης. Θα ήθελα από τα βάθη της 
καρδιάς μου να ευχαριστήσω τους εθελοντές ιατρούς 
για τον καθοριστικό τους ρόλο στη διεξαγωγή του προ-
γράμματος. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της υγείας 
των παιδιών μας μέσα από προγράμματα πρόληψης και 
προαγωγής της υγείας που συνδυάζουν τον εθελοντικό 
χαρακτήρα με τη γνώση, την εμπειρία και τις υποστη-
ρικτικές δομές ενός πιστοποιημένου εθνικού Δικτύου».

Για κάθε μαθητή που εξετάζεται, θα δημιουργείται 
μια κΑΡτΑ υΓΕΙΑσ ΜΑθητη, με τη μορφή πιστωτι-
κής κάρτας στην οποία θα αναγράφονται ονοματε-
πώνυμο και ΑΜΚΑ μαθητή (εφόσον υπάρχει, αλλιώς 
ημ/νία γέννησης) ώστε να υπάρχει ένας ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ που να αντιστοιχίζεται με το πληροφορικό 
σύστημα. Η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ θα αρχειοθετεί-
ται και σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να παραπέμπει 
σε ένα απλό πληροφοριακό σύστημα με τα παραπά-
νω στοιχεία και στο οποίο ο μαθητής θα αναγνωρί-
ζεται με βάση τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ που θα έχει 
στην ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ.

Τα σχολεία στα οποία πιλοτικά υλοποιείται το πρόγραμμα είναι τα 3ο, 11ο και 18ο Δημοτικό Σχο-
λείο, και 3ο και 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου. Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί 150 παιδιά. Οι παιδιατρικοί 
προληπτικοί έλεγχοι συνεχίζονται στο Δήμο Αμαρουσίου.

Το πρόγραμμα είναι ήδη σε εξέλιξη και στους Δήμους Βύρωνα, Γαλατσίου, Φιλαδέλφειας-Χαλκη-
δόνας, Μεταμόρφωσης, Αιγάλεω και Περιστερίου. Ακολουθούν οι Δήμοι Αγ. Αναργύρων-Καματε-
ρού, Χαϊδαρίου, Ραφήνας-Πικερμίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Παλαιού Φαλήρου.

Επιπλέον το πρόγραμμα ξεκινά και στην περιφέρεια σε 13 Δήμους-μέλη: Ανδρου, Σύρου, Τήνου, 
Ρόδου, Κω, Καρπάθου, Κέρκυρας, Λαγκαδά, Κατερίνης, Πύλου-Νέστορος, Κορίνθου και Τριπόλεως.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.
Γ. Πατούλης με τους εθελοντές γιατρούς,

από αριστερά η κ. Κ. Δούμα, οδοντίατρος,
ο κ. Α. Παρτσινέβελος, ορθοπαιδικός,

η κ. Γ. Μοστρού, παιδίατρος,
η Κ. Καρακοντίνου, παιδίατρος

και ο Διευθυντής του 18ου Δημοτικού σχολείου
κ.Π. Σαγρής
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«Ποδαράκια - Παπουτσάκια»
Πρόγραμμα Ερευνας - Ενημέρωσης και Πρόληψης

www.podarakia.gr
από το διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων-Προαγωγής υγείας

στο δήμο βύρωνα (υπ. Αντιδήμαρχος Πρόνοιας Χρίστος Γώγος)

Από 27.02.2013 έως 17.05.2013 έγιναν πιλοτικά σε τέσσερα σχολεία οι μετρήσεις για τα ποδαράκια 
ΚΑΙ τα παπουτσάκια των παιδιών στα πλαίσια τού προγράμματος «ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».

Κύρια αφορμή υλοποίησης του προγράμματος «Ποδαράκια - Παπουτσάκια» στο Δήμο Βύρωνα 
στάθηκε το γεγονός πως όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν:
• ότι τα περισσότερα παιδιά φοράνε παπούτσια σε άκρως ακατάλληλο μέγεθος, έως και 5 (ΠΕ-

ΝΤΕ!) νούμερα πιο μικρά απ’ ό,τι πρέπει!
• ότι τα ποδαράκια των παιδιών είναι τόσο εύκαμπτα που χωράνε με εντυπωσιακή «άνεση», ακό-

μη και σε υπερβολικά στενά παπούτσια. Τα παιδιά δεν υποφέρουν καθόλου και συνεπώς δε δι-
αμαρτύρονται! ΄Ετσι, οι γονείς παραμένουν εντελώς ανυποψίαστοι και αρνούνται να πιστέψουν 
ότι το δικό τους παιδί φοράει παπούτσια σε λάθος μέγεθος!

• ότι τα περισσότερα παπούτσια των παιδιών ΔΕΝ έχουν το μέγεθος που αναγράφεται στην ετικέ-
τα του προϊόντος αλλά είναι κατά πολύ μικρότερα!

 

΄Οπως τονίζει ο υπεύθυνος του προγράμματος, Αντώνης Χάσελμπεκ, από μία πρώτη εκτίμηση 
των μετρήσεων προκύπτει ότι:
• το 86% των παιδιών μας φόραγε παπούτσια σε ακατάλληλο μέγεθος (ως και τέσσερα νούμερα 

πιο μικρά απ΄ ό,τι πρέπει!)!
• το 32,9% των παιδιών φαίνεται να εμφανίζει ήδη βλαισότητα μεγάλου δακτύλου με απόκλιση >10 

μοιρών (Γυμνάσιο: 38.7%, Δημοτικό: 28.1%)!
• το 96,6% των υποδημάτων που εξετάστηκαν είναι ως και 4 νούμερα πιο μικρά απ΄ ό,τι δηλώνει η 

ετικέτα του προϊόντος!
• το 89,5% των παιδιών που φόραγε παπούτσια σε άκρως ακατάλληλο μέγεθος επέμενε πεισματι-

κά ότι το μέγεθος είναι σωστό και η εφαρμογή τέλεια!

Για την καλύτερη προστασία της μελλοντικής υγείας των παιδιών τους, οι γονείς έλαβαν Βιβλιά-
ριο Ποδομέτρησης με τα αποτελέσματα της ψηφιακής μέτρησης και τις απαραίτητες πληροφορίες.

΄Εντονο ενδιαφέρον για την υλοποίηση του προγράμματος «Ποδαράκια-Παπουτσάκια» εκ-
φράζουν πλέον όλο και περισσότεροι Δήμοι μετά και από τη τελευταία συνάντηση εργασίας του 
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.

Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στην ιστοσελίδα του προγράμματος στο www.podarakia.gr.

ΧΡΙστΟσ ΓΩΓΟσ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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δΩΡΕΑΝ συστηΜΑ τηλΕΕΙδΟΠΟΙησησ ΓΙΑ ηλΙκΙΩΜΕΝΑ κΑΙ ΜΟΝΑΧΙκΑ ΑτΟΜΑ
δηΜΟσ δΡΑΜΑσ

Την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 ο Δήμαρχος Δράμας και ο Γραμ-
ματέας του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων κ. Πανα-
γιώτης Ζητάκης παρουσίασαν το νέο πρόγραμμα τηλεειδοποίησης 
που απευθύνεται σε μοναχικά και ηλικιωμένα άτομα. Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε με τη διανομή των πρώτων μηχανισμών τηλεειδοποίησης 
στους κατόχους του μετά από υπόδειξη των Κοινωνικών Λειτουρ-
γών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στους κατόχους των μηχα-
νισμών να μην αισθάνονται φόβο και ανασφάλεια από την έλλειψη 
άμεσης ανθρώπινης παρουσίας (βοήθειας) στο σπίτι τους. Οι κάτοχοι 
των μηχανισμών μπορούν να ειδοποιούν πλέον το πλησιέστερο σε 
αυτούς πρόσωπο ζητώντας βοήθεια όταν παραστεί ανάγκη, πατώ-

ντας μόνο ένα κουμπί. Η δράση αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Δράμας με το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας και με την Μ.Κ.Ο. «Γραμμή της Ζωής».

Το συνολικό κόστος του εγχειρήματος το ανέλαβαν ο Σοροπτιμιστικός ́ Ομιλος Δράμας και η εται-
ρία Reycap.

ΠΟλυΪΑτΡΕΙΟ «ΙΠΠΟκΡΑτησ»

Χαμόγελο του Παιδιού: Νέο οδοιπορικό κινητού πολυϊατρείου «Ιπποκράτης»
με την υποστήριξη του Εθνικού διαδημοτικού δικτύου υγιών Πόλεων - Προαγωγής υγείας

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου στο Ζάππειο Μέγαρο 
με τη συμμετοχή του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), 
δόθηκε η εκκίνηση του νέου «οδοιπορικού» του κινητού πολυϊατρείου «Ιπποκράτης», του οργανι-
σμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, που φιλοδοξεί το 2013 να καλύψει τις ανάγκες σε παροχή προλη-
πτικής ιατρικής 18.000 παιδιών στην Ελλάδα.

Το ΕΔΔΥΠΠΥ στηρίζει το οδοιπορικό αυτό της προληπτικής ιατρικής σε 5 περιοχές της Ελλάδας, 
μέσα από το συντονισμό των δήμων μελών και την ευαισθητοποίση των δημοτών τους στον προ-
συμπτωματικό έλεγχο screening. O άρτιος εξοπλισμός της Κινητής Μονάδας με μηχανήματα παι-
διατρικά, παιδοκαρδιολογικα, ακουολογικά, οφθαλμολογικά και οδοντιατρικά, ιδιαίτερα και με 
δυνατότητα τηλεϊατρικής σύνδεσης με εξειδικευμένες μονάδες, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα 
ακόμη και στους πιο απομακρυσμένους δήμους μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ να έχουν ίση δυνατότητα στην 
παιδιατρική εξέταση όπως όλα τα άλλα παιδιά. Ο «Ιπποκράτης» δίνει τη δυνατότητα δωρεάν προ-
ληπτικών εξετάσεων σε παιδιά, με έμφαση σε αυτά που λόγω κοινωνικών, οικονομικών και άλλων 

δυσκολιών δεν έχουν την κατάλληλη παρακολούθη-
ση και φροντίδα.

Τη δράση του «Ιπποκράτη» θα ενισχύσουν και οι 
άλλες δύο κινητές μονάδες προληπτικής ιατρικής 
που διαθέτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Οφθαλμι-
ατρικής & Ωτορινολαρυγγολογίας και Παιδιατρικής & 
Οδοντιατρικής.

Το «ταξίδι» θα διαρκέσει έως τα τέλη του Δεκεμ-
βρίου 2013. Στο διάστημα αυτό, οι μονάδες θα επι-
σκεφθούν 5 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας, 
διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα με στόχο την παρο-
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χή υπηρεσιών σε περισσότερα από 18.000 παιδιά. 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής από το 2002, σε συνεργασία με 
τα συναρμόδια Υπουργεία, Υγείας και Παιδείας, την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους ιατρικούς συλλόγους 
σε όλη την Ελλάδα καθώς και με την υποστήριξη του 
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προα-
γωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 
από το 2002 έως και το 2012 έχουν συνολικά εξετα-
στεί 23.852 παιδιά σε όλη τη χώρα.

Ευχόμενος καλή επιτυχία στο οδοιπορικό υγείας 
του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ» που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα για την Κρήτη, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρό-
εδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και Πρό-
εδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Στη βαθειά οικονομική και 
ανθρωπιστική κρίση που ζούμε, η διατήρηση της υγείας των παιδιών μας είναι η πεμπτουσία της ζωή μας 
και της ύπαρξής μας. Αν η φτώχεια είναι μία φορά δύσκολη και η αρρώστια επίσης, ο συνδυασμός αρρώ-
στιας και φτώχιας είναι οδυνηρός για οποιονδήποτε συνάνθρωπό μας τον βιώνει. Το Εθνικό Διαδημοτι-
κό Δίκτυο Υγείας κάνει το 2013 πράξη τη στήριξη του κάθε δήμου μέλους του και του κάθε δημότη του με 
έναν κεντρικό σχεδιασμό: την καταπολέμηση της αρρώστιας και της φτώχιας σε κάθε τοπική κοινωνία. 
Κάθε δράση μας και κάθε πρωτοβουλία μας έχει στόχο τον πολίτη και στόχευση την υγεία του. Συγχαί-
ρουμε τον Πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού κο Γιαννόπουλο και την εταιρεία Johnson & Johnson για 
το πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής που ξεκινούν σε 5 περιοχές της Ελλάδας για να ελέγξουν 18.000. Το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας συμμετέχει σε αυτό το σπουδαίο εγχεί-
ρημα της πρώιμης διάγνωσης των παιδιατρικών και οδοντιατρικών προβλημάτων που θα συμβάλουν 
στην άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση πολλών νοσημάτων, πριν προλάβουν να εκδηλωθούν».

Κινητήριος δύναμη της φετινής διαδρομής του «Ιπποκράτη» είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανι-
σμός Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust. Χάρη στην οικονομική ενίσχυση του οργανι-
σμού διασφαλίσθηκαν οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος του 2013 για 
τον «Ιπποκράτη» και την παροχή των πολύτιμων υπηρεσιών του στα παιδιά.

Ο Πρόεδρος του δ.σ. του οργανισμού «το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. κώστας Γιαννόπουλος, από 
την πλευρά του δήλωσε: «Σήμερα, το κράτος πρόνοιας καταρρέει και η ελληνική οικογένεια αδυνατεί 
να καλύψει τις βασικές ανάγκες των παιδιών της. Τα αιτήματα που δεχόμαστε για παροχή προληπτι-
κής ιατρικής σε όλη την Ελλάδα αυξάνονται ραγδαία. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μόνο του, αδυνατεί 
να καλύψει όλες τις ανάγκες. Χάρη στη Johnson & Johnson συνεχίζουμε τη δράση μας, θέτοντας ακόμα 
υψηλότερους στόχους. Το 2012 εξετάσαμε συνολικά 6.999 παιδιά. Το 2013 θα εξετάσουμε περισσότερα 
από 18.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Υπερδιπλασιάζουμε, δηλαδή, τον αριθμό των παιδιών που θα 
βρεθούμε κοντά τους χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη της Johnson & Johnson, που στέκεται ουσιαστι-
κά δίπλα μας. Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία και την καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας!»
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ΠΡΟληΨη ΓΙΑ ΟλΟυσ

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013, στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δη-
μόσιας Υγείας πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση του «Προ-
γράμματος Παρεμβάσεων πρόληψης-προαγωγής υγείας σε υφιστάμενα 
δίκτυα στην Περιφέρεια Αττικής» του Ινστιτούτου κοινωνικής και Προ-
ληπτικής Ιατρικής, με σκοπό την ενημέρωση των φορέων-συνεργατών 
του προγράμματος για τους στόχους, τη μεθοδολογία και το χρονοδι-
άγραμμά του. Το πρόγραμμα «ΠΡΟληΨη ΓΙΑ ΟλΟυσ» έχει ως βασικό 
στόχο τη διενέργεια δωρεάν προληπτικών εξετάσεων αναφορικά με 
την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη, του καρκίνου και των καρ-
διαγγειακών νοσημάτων, κυρίως σε ανασφάλιστους και ανέργους. Τα 
νοσήματα αυτά προκαλούν συνολικά 35 εκ. θανάτους ετησίως, όμως, 
μπορούν να προληφθούν. Η αποτελεσματική φροντίδα και διαχείριση 
από τα αρχικά-πρώιμα στάδια της νόσου είναι καθοριστική.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι αφενός η εξυπηρέτηση 
ατόμων που αδυνατούν να καλύψουν τις προληπτικές εξετάσεις τους 
όπως είναι οι ανασφάλιστοι και οι άνεργοι και η ενημέρωση και η ευ-

αισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού για την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψη των 
προαναφερθέντων νοσημάτων με 40 ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν σε Δήμους ή και σε Νοσο-
κομεία των Δικτύων.

Το Πρόγραμμα παρουσίασε αναλυτικά στους φορείς η ηρώ σχορετσανίτη, Μέλος Επιστημονικής 
Επιτροπής Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. Οι δράσεις επικεντρώνονται στην Περιφέρεια Αττικής και θα βασίζονται 
στις υποδομές των Εθνικών Δικτύων Προαγωγής Υγείας - Εθνικό δίκτυο Νοσοκομείων και υπηρε-
σιών Προαγωγής υγείας (Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ.) και Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων-Προαγωγής 
υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) και θα ολοκληρωθούν τον Μάιο 2014. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη 
δημιουργία και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και ιστοσελίδας [prolipsigiaolous.gr], η οποία 
θα ενημερώνει για τις δράσεις αλλά και θα αναλύει θέματα προαγωγής της υγείας.

Στην εκδήλωση μίλησε ο Γιάννης τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Ια-
τρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. και 
Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ., για τον «Ρόλο των δικτύων Προαγωγής υγείας σε περίοδο οικονομικής κρίσης».

Ακολούθησαν ομιλίες του Γιώργου Πατούλη, Δημάρχου Αμαρουσίου, Προέδρου Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ., με 
τίτλο «Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πρόληψη και την προστασία της υγείας του τοπι-
κού πληθυσμού» και της Ολγας Οικονόμου, Διοικήτριας Γ.Ν.Α. «Σισμανογλείου - Αμαλία Φλέμιγκ», 
με τίτλο «η προσφορά του σύγχρονου νοσοκομείου στον τομέα της πρόληψης».

Ο κυριάκος σουλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. στην ομι-
λία του για την «Πρόληψη και προαγωγή της υγείας σε καιρό κρίσης: πολυτέλεια ή ανάγκη;» τόνισε 
την ιδιαίτερη σημασία της προστασίας της υγείας σε περιόδους κρίσης.

Ακολούθησαν ομιλίες σχετικά με τα επιμέρους νοσήματα: ο κ. Αριστοτέλης Μπάμιας, Παθολόγος-
Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών μίλησε για την «Πρόληψη και τον προσυμπτω-
ματικό έλεγχο κακοήθων νεοπλασιών», ο κ. δημήτρης Ρίχτερ, Καρδιολόγος, Μέλος Δ.Σ. ΕΛ.Ι.ΚΑΡ., 
Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας, Αντιπρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Μετα-
βολικών Νόσων, απηύθυνε ομιλία με τίτλο «Προστατεύω την καρδιά μου. Πόσο εύκολο είναι;» και 
ο κ. σταύρος Παππάς, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Συντονιστής/Διευθυντής Γ΄ Παθολογικής Κλινικής-
Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νικαίας Πειραιά «Ο Αγιος Παντελεήμων», μίλησε για τον «σακχαρώδη 
διαβήτη: ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας μπορεί να προληφθεί». Τέλος, ο κ. Ελευθέριος θηραί-
ος, Γενικός Ιατρός – WHO NCD/PHC Consultant, Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Κέντρο Υγείας Βάρης, Μέλος 
Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας μίλησε με θέμα «σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων 
πρόληψης χρονίων νοσημάτων στην Π.Φ.υ.».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. βασίλης κοντοζαμάνης, Διοικητής 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττι-
κής, ο οποίος τόνισε την αξία της Π.Φ.Υ. και εξέφρασε την υποστήριξή του στο πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Σας προσκαλούμε στην εναρκτήρια εκδήλωση του 
«Προγράμματος Παρεμβάσεων Πρόληψης-Προαγωγής υγείας 
σε υφιστάμενα δίκτυα στην Περιφέρεια Αττικής» 
του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (Ι.Κ.Π.Ι.) 
την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013, 10.00-13.00 στο 
Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής δημόσιας υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) 
(Λ. Αλεξάνδρας 196). 
Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο τη διενέργεια δωρεάν 
προληπτικών εξετάσεων αναφορικά με την πρόληψη του 
σακχαρώδους διαβήτη, του καρκίνου και των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων, κυρίως σε ανασφάλιστους και ανέργους. Παράλληλα, 
στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενημέρωση και η 
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού για την πρωτογενή 
και τη δευτερογενή πρόληψη των προαναφερθέντων νοσημάτων. 
Οι δράσεις θα επικεντρώνονται στην Περιφέρεια Αττικής και θα 
βασίζονται στις υποδομές των Εθνικών Δικτύων Προαγωγής Υγείας 
-Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας 
(Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ.) και Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-
Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)-. 
Στην εκδήλωση θα ενημερωθούν οι φορείς-συνεργάτες 
του προγράμματος για το σκοπό, τη μεθοδολογία και 
το χρονοδιάγραμμά του.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Πρόληψη 
γΙΑ όλόυΣ
ΠΕΜΠΤη 18 ΙόυλΙόυ 2013
10.00-13.00
ΑΜΦΙΘΕΑΤρό ΕΘΝΙΚηΣ 
ΣΧόληΣ δηΜόΣΙΑΣ υγΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με το ΙΚΠΙ, τηλ.: 210 7222727, e-mail: info@ispm.gr

Με την 
συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης www.ygeia-pronoia.gr

ΥποΥργείο Υγείας

www.espa.grwww.epanad.gov.gr

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” 

www.prosonolotahos.gr europa.eu

εΥρωπαϊκη ενωςη
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• δηΜΟσ ΑΜΑΡΟυσΙΟυ •

Ο δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων- Προαγω-
γής υγείας και το Ινστιτούτο κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙκΠΙ) συνδιοργάνωσαν τη Δεύ-
τερα 25/11/13 εκδήλωση-ομιλία στο δημαρχείο Αμαρουσίου με στόχο την ευαισθητοποίηση και την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον σακχαρώδη διαβήτη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον 
καρκίνο. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόληψη για Ολους», που 
υλοποιεί το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής.

Αρχικά περιγράφηκαν και αναλύθηκαν τα προαναφερθέντα νοσήματα, καθώς και οι προληπτι-
κές εξετάσεις που συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωσή τους (μέτρηση σακχάρου, χοληστερόλης, 
αρτηριακής πίεσης, δείκτη μάζας σώματος, μαστογραφία, τεστ Παπανικολάου, ανίχνευση αιμο-
σφαιρίνης στα κόπρανα), από την ιατρό κα Ιωάννα Νικολούτσου.

Στη συνέχεια ο ψυχολόγος κος στάθης Παπαχρήστου αναφέρθηκε στην πρωτογενή πρόληψη 
του σακχαρώδους διαβήτη, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των καρκίνων του παχέος εντέ-
ρου, του μαστού και του τραχήλου της μήτρας. Ειδικότερα, έγινε λεπτομερής παρουσίαση των 
παραγόντων κινδύνου για κάθε ένα από τα παραπάνω νοσήματα καθώς και των συμπεριφορών 
εκείνων που μέσω της υιοθέτησής τους (διακοπή καπνίσματος, φυσική άσκηση, κ.α.), είναι εφικτή 
η μείωση της επίπτωσής τους στο γενικό πληθυσμό. Τέλος, δόθηκαν πληροφορίες αναφορικά με 
τους σκοπούς του προγράμματος, τον επωφελούμενο πληθυσμό και τη διαδικασία διεξαγωγής 
των προληπτικών εξετάσεων για την πρόληψη των συγκεκριμένων νοσημάτων.

Το πρόγραμμα «Πρόληψη για Ολους» προσφέρει, επίσης, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τα 
παραπάνω νοσήματα σε άτομα ηλικίας 40-60 ετών και πραγματοποιείται σε νοσοκομεία της Αττι-
κής που συνεργάζονται με το ΙΚΠΙ. Το κόστος των εξετάσεων καλύπτεται από το ΙΚΠΙ και ο προλη-
πτικός έλεγχος είναι για τους δημότες δωρεάν και κατόπιν ραντεβού. Δικαίωμα συμμετοχής στις 
προληπτικές εξετάσεις έχουν οι ανασφάλιστοι (με ληγμένο βιβλιάριο και υπεύθυνη δήλωση) και οι 
μακροχρόνια άνεργοι (με κάρτα ανεργίας πάνω από 12 μήνες).

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στον δωρεάν προληπτικό 
έλεγχο είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια της επιστημονικής 
ομιλίας. Οι πολίτες που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στην ομιλία, αλλά πληρούν τα 
κριτήρια, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο του ΙΚΠΙ, 210-7222727.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Πρόληψη 
για Ολους» και στην ιστοσελίδα www.prolipsigiaolous.gr.



70

ΕκδηλΩσΕΙσ - ηΜΕΡΙδΕσ στΟυσ δηΜΟυσ ΜΕλη

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας πραγματοποίησε και το 2013 
μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων ποικίλης θεματολογίας για τους δημότες σε θέματα πρό-
ληψης για την Υγεία, με την υποστήριξη των εταιρειών PFIZER Ελλάς και LEO Pharma Ελλάς και τη 
συνεργασία της εξειδικευμένης εταιρείας New Event Generation. Πραγματοποιήθηκαν 40 Ενημερω-
τικές Εκδηλώσεις όπου συμμετείχαν συνολικά 60 διακεκριμένοι ιατροί ομιλητές (Παθολόγοι, Πνευ-
μονολόγοι, Παιδίατροι, Ουρολόγοι, Αγγειολόγοι - Αγγειοχειρουργοί, Δερματολόγοι, Ψυχολόγοι κ.α.) 
Τις ομιλίες παρακολούθησαν συνολικά περισσότεροι από 4.500 πολίτες. Για την ενημέρωση του 
Κοινού εκτυπώθηκαν και διανεμήθηκαν 67.000 Προσκλήσεις και 5.000 αφίσες.  Αναλυτικότερα:

ηΜΕΡΙδΕσ ΓΙΑ τΟυσ ΕΜβΟλΙΑσΜΟυσ ΕΝηλΙκΩΝ

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και οι δήμοι Ζωγράφου, Ελευσί-
νας, Ραφήνας-Πικερμίου, Φιλοθέης-Ψυχικού, δέλτα θεσσαλονικης, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Χαλκιδέων, 
καβάλας, Ξάνθης, λάρισας, Πειραιά, Γλυφάδας και Μοσχάτου-ταύρου, στα πλαίσια της συνεργασίας 
τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν με την 
υποστήριξη της εταιρείας Pfizer Ελλάς και τη συνεργασία της εξειδικευμένης εταιρείας New Event 
Generation, Ενημερωτική Εκδήλωση για το Κοινό των ΚΑΠΗ, αλλά και όλων των Δημοτών, με θέμα:

«Εμβολιασμοί Ενηλίκων: Αναγκαίοι όσο και για τα παιδιά;»

• δηΜΟσ ΖΩΓΡΑΦΟυ •
στο 1ο κΑΠη Ζωγράφου, την τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Το κοινό καλωσόρισε ο κος Γιώργος δημαρίδης, Γενικός 
Συντονιστής των ΚΑΠΗ του Δήμου Ζωγράφου, ο οποίος 
έκανε και το συντονισμό της Εκδήλωσης. Ο κος Δημαρίδης 
κατά την εισαγωγή του τόνισε τη συνεργασία του Δήμου 
Ζωγράφου με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων – Προαγωγής Υγείας και τη σημασία πραγματοποίησης 
αυτών των εκδηλώσεων για την προαγωγή της Υγείας και 
την πρόληψη μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης.

Την ομιλία πραγματοποίησε η Πνευμονολόγος - Φυματι-
ολόγος κα Ευγενία καρυανού, η οποία ανέλυσε διεξοδικά 
τη σημασία του εμβολιασμού των ενηλίκων για την πρόλη-
ψη σημαντικών παθήσεων, με πλέον σοβαρές και επικίν-

δυνες τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο. Πρόκειται για νόσους που απειλούν την υγεία παιδιών και 
ηλικιωμένων, καθώς και ευπαθών ομάδων ανεξαρτήτου ηλικίας, όπως οι διαβητικοί, καρδιοπα-
θείς, άτομα που πάσχουν από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), καπνιστές και ανοσο-
κατεσταλμένοι. Η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού επιβάλλεται για τις παραπάνω ομάδες καθώς 
προστατεύει τον οργανισμό από επικίνδυνες επιπλοκές όπως η πνευμονία.

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του Κοινού που προσήλθε 
και παρακολούθησε την ενημέρωση με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον. Ακολούθησε συζήτηση με την ομιλήτρια όπου οι Δη-
μότες είχαν την ευκαιρία να θέσουν πολλά ερωτήματα και 
να συζητήσουν αναλυτικά για θέματα που αφορούν στην 
πρόληψη σοβαρών νοσημάτων.

κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης είναι ότι και η γρίπη και 
ο πνευμονιόκοκκος είναι ασθένειες που προλαμβάνονται 
με τον εμβολιασμό, για αυτό και θα πρέπει όλοι οι ενήλικες 
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, καθώς και οι ηλικιωμέ-
νοι, σε συνεννόηση με το γιατρό τους να προστατευθούν 
κάνοντας το αντίστοιχο εμβόλιο.
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• δηΜΟσ ΕλΕυσΙΝΑσ •
στο 2ο κΑΠη Ελευσίνας,

την Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Συντονίστρια ήταν η κα Μαρία Αντωνάρα, Υπεύθυ-
νη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ελευ-
σίνας, η οποία καλωσόρισε το κοινό κηρύσσοντας 
την έναρξη της εκδήλωσης. Χαιρετισμούς απηύθυναν 
ο Αντιδήμαρχος κος βασίλης Αγριμάκης, Υπεύθυνος 
ΚΑΠΗ Ελευσίνας, καθώς και η κα σωσώ Νίκα, Συνήγο-
ρος του Δημότη και της Επιχείρησης.

Κατά την ομιλία του ο κος θεόδωρος δουβίτσας, 
Παθολόγος, παρουσίασε τις ασθένειες που δύναται 
να προληφθούν με εμβολιασμό, επικεντρώνοντας 
στη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο, καθώς είναι ιδιαί-
τερα σοβαρές και επικίνδυνες. Σύμφωνα με στοιχεία 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάθε χρόνο παγκοσμίως πεθαίνουν πάνω από 500.000 άν-
θρωποι από γρίπη, και 1.600.000 από την πνευμονιοκοκκική νόσο. Ο ομιλητής επισήμανε τα χαρα-
κτηριστικά των δύο ασθενειών, τις επιπτώσεις τους, και στη συνέχεια πληροφόρησε το κοινό πως 
μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν παιδιά και ηλικιωμένοι, καθώς και ευπαθείς ομάδες ανεξαρτήτου 
ηλικίας, όπως οι διαβητικοί, καρδιοπαθείς, άτομα που πάσχουν από Χρόνια Αποφρακτική Πνευ-
μονοπάθεια (ΧΑΠ), καπνιστές και ανοσοκατεσταλμένοι. Ο εμβολιασμός αποτελεί την καλύτερη 
πρόληψη, καθώς προστατεύει τον οργανισμό από επικίνδυνες επιπλοκές όπως η πνευμονία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον ομιλητή, όπου το κοινό 
έθεσε ερωτήσεις, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις επιπτώσεις των εν λόγω ασθενειών καθώς και σε 
θέματα πρόληψης.
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• δηΜΟσ ΡΑΦηΝΑσ - ΠΙκΕΡΜΙΟυ •
στο κΑΠη Ραφήνας,

την Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Συντονιστής της Εκδήλωσης ήταν ο κος σωτήρης 
Ξηρόκωστας, Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Ραφήνας-Πι-
κερμίου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ». Ο κος Ξηρόκω-
στας ευχαρίστησε το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγι-
ών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας καθώς και όλους τους 
συντελεστές της διοργάνωσης για την πολύ χρήσιμη 
και ενδιαφέρουσα εκδήλωση ενημέρωσης των κατοί-
κων της περιοχής. Τόνισε τη σημασία της προστασίας 
μέσω του εμβολιασμού, ενώ επεσήμανε πρόσφατα 
περιστατικά συνανθρώπων μας που δεν είχαν λάβει 
ούτε το αντιγριπικό ούτε το αντιπνευμονιοκοκκικό 
εμβόλιο και χρειάστηκε λόγω σοβαρών επιπλοκών, 
να νοσηλευτούν στην εντατική, ενώ είχαμε και περι-

πτώσεις ασθενών που έχασαν τη ζωή τους.

Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κος Γιώργος Χριστόπουλος, Ειδικός Πνευμονολόγος και Δήμαρ-
χος Ραφήνας-Πικερμίου, ο οποίος σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ανέπτυξε διεξοδικά τα 
χαρακτηριστικά της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου, αναφερόμενος στα αίτια, τα συμπτώματα 
και τις σοβαρές συνέπειές τους για τον οργανισμό παιδιών και ηλικιωμένων. Τόνισε την ανάγκη προ-
στασίας του πληθυσμού μέσω του εμβολιασμού, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζουμε 
τον τεράστιο αριθμό των 3 εκατομμυρίων θυμάτων (απώλειες ζωής ή αναπηρίες) ετησίως, από τις 
σοβαρές επιπλοκές της γρίπης και της πνευμονιοκοκκικής νόσου. Ο κος Χριστόπουλος επεσήμανε 
επίσης, ότι απαραίτητος είναι ο εμβολιασμός και για τις ευπαθείς ομάδες ανεξαρτήτου ηλικίας, όπως 
οι διαβητικοί, καρδιοπαθείς, άτομα που πάσχουν από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), 
καπνιστές και ανοσοκατεσταλμένοι. Και τα δύο εμβόλια καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό και η συζήτηση ολοκληρώθηκε με το μήνυμα «Ο εμβολια-
σμός σώζει ζωές». Ολοι θα πρέπει να θωρακίζουν την Υγεία τους μέσω του εμβολιασμού, πάντα με 
τη συμβουλή και καθοδήγηση του ειδικού γιατρού.
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• δηΜΟσ ΦΙλΟθΕησ - ΨυΧΙκΟυ •
στο Πνευματικό κέντρο «σπυροπούλειο» του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού,

την τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Συντονίστρια της Εκδήλωσης ήταν η κα Νέλλη λά-
βδα, Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ) Δήμου 
Φιλοθέης – Ψυχικού. Κατά την εισαγωγή η κα Λάβδα 
ευχαρίστησε το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων-Προαγωγής Υγείας για τη διοργάνωση και 
τόνισε τη σημασία της έγκυρης ενημέρωσης του κοι-
νού για την προαγωγή της πρόληψης για την υγεία. 
Παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κος Δημήτρης Γαλάνης, καθώς και η 
Αντιπρόεδρος του ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 
κα Αννα Κούμπα.

Την ενημέρωση για τους Εμβολιασμούς Ενηλίκων πραγματοποίησε ο κος κωνσταντίνος Χαλκιάς, 
Παθολόγος. Ο κος Χαλκιάς ανέπτυξε διεξοδικά την ανάγκη εμβολιασμού τόσο των ηλικιωμένων 
όσο και νεότερων ηλικιακών ομάδων για τη θωράκιση του οργανισμού από σοβαρές ασθένειες 
που απειλούν την υγεία, όπως η γρίπη, η πευμονιοκοκκική νόσος και άλλα σημαντικά νοσήματα. 
Σοβαρές είναι οι επιπλοκές από τις ασθένειες αυτές, με πιο επικίνδυνη την πνευμονία, εξαιτίας της 
οποίας καταγράφεται παγκοσμίως μεγάλος αριθμός θυμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι 
ηλικιωμένοι, τα παιδιά, καθώς και οι ευπαθείς ομάδες όπως καπνιστές, διαβητικοί, καρδιοπαθείς 
κ.α. Ο εμβολιασμός υπό τις οδηγίες πάντα του ειδικού ιατρού, αποτελεί το αποτελεσματικότερο 
μέσο πρόληψης. Τόσο το εμβόλιο της γρίπης όσο και του πνευμονιόκοκκου είναι δωρεάν καθώς 
καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση κατά την οποία το κοινό είχε την ευκαιρία να λάβει 
απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα και να κατανοήσει την αναγκαιότητα της πρόληψης μέσω 
του εμβολιασμού.
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• δηΜΟσ δΕλτΑ θΕσσΑλΟΝΙκησ •
στο συνεδριακό κέντρο σίνδου, στο δήμο δέλτα θεσσαλονίκης,

την Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2013

Η κα Μαρία Γιάτσογλου, Δημοτική Σύμβουλος του 
Δήμου Δέλτα, καλωσόρισε το κοινό και συντόνισε 
την Εκδήλωση. ΄Οπως είπε η κα Γιάτσογλου, η Εκ-
δήλωση αποτελεί μια προσπάθεια ενημέρωσης των 
πολιτών σχετικά με σημαντικά θέματα υγείας, αλλά 
και αποπεριθωριοποίησης της τρίτης ηλικίας. Οπως 
δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά «Το σώμα μπορεί να 
γερνάει, η ψυχή ποτέ».

Κατά την ομιλία της η Γενικός Οικογενειακός Ια-
τρός κα Αφροδίτη κασιμιάδου, τόνισε τη σημασία 
της πρόληψης των λοιμώξεων του αναπνευστικού 
μέσω εμβολιασμού, παραπέμποντας το κοινό στη 

ρήση του Ιπποκράτη «Το προλαμβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν εστί». Επικεντρώνοντας στους ιούς 
της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου παρουσίασε τα αίτια, τους τρόπους μετάδοσης και τους κιν-
δύνους που εγκυμονούν. Οι εν λόγω νόσοι απειλούν την υγεία παιδιών, ηλικιωμένων και ευπαθών 
ομάδων ανεξαρτήτου ηλικίας, όπως οι διαβητικοί, καρδιοπαθείς, άτομα που πάσχουν από Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), καπνιστές και ανοσοκατεσταλμένοι. Ο εμβολιασμός ως μέ-
θοδος πρόληψης, επιβάλλεται για τις παραπάνω ομάδες καθώς προστατεύει τον οργανισμό από 
επικίνδυνες επιπλοκές όπως η πνευμονία.

Την εκδήλωση ολοκλήρωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση του κοινού με την Ομιλήτρια, 
όπου οι Δημότες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να συζητήσουν δίνοντας ιδιαίτερο 
βάρος στο σωστό προγραμματισμό του εμβολιασμού.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η κα Δήμητρα Κουκούλη, Πρόεδρος Δημοτικού Διαμερίσματος 
Ν. Μελγάρων, ο κος Απόστολος Κανάκας, Πρόεδρος Δημοτικού Διαμερίσματος Χαλάστρας, ο κος 
Θεόδωρος Δαλακούρας, Πρόεδρος Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα και ο κος 
Ιωάννης Ζήσης, Αντιδήμαρχος Δήμου Δέλτα και Υπεύθυνος Τεχνικών Εργων.
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• δηΜΟσ ΜΑΝδΡΑσ - ΕΙδυλλΙΑσ •
στο 1ο κΑΠη Μάνδρας, στο δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας,

τη δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Ο συντονιστής κ. Γιώργος σαμπάνης, Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας-Ειδυλλίας, καλωσό-
ρισε το κοινό σε αυτή την ενημερωτική εκδήλωση η 
οποία αποτελεί καρπό της συνεργασίας μεταξύ του 
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. και των τοπικών αρχών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Μάν-
δρας – Ειδυλλίας, κος Γεώργιος δρίκος, καθώς και εκ-
πρόσωποι της Δημοτικής Αρχής. Κατά το χαιρετισμό 
του ο κος Δρίκος ευχαρίστησε όλους τους συντελε-
στές της εκδήλωσης και κυρίως το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. για 
την προσπάθειά του για την πρόληψη των παθήσε-
ων και τον προσυμπτωματικό έλεγχο των ευπαθών 

ομάδων, μέσα από την προώθηση ολοκληρωμένων ενεργειών και πολιτικών Υγείας.

Την ενημέρωση για τους Εμβολιασμούς Ενηλίκων, πραγματοποίησε η κα Παναγιώτα Μπάφα, Γε-
νικός Ιατρός, Επιμελήτρια Α’, Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, Συνεργάτης ΕΚΑΒ. Η κα Μπάφα παρουσί-
ασε όλα τα εμβόλια ενηλίκων εμμένοντας σε αυτά της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου. σοβαρές 
είναι οι επιπλοκές από τις ασθένειες αυτές, με πιο επικίνδυνη την πνευμονία, εξαιτίας της οποίας 
καταγράφονται παγκοσμίως πάνω από 1.600.000 θύματα. Τα εμβόλια γρίπης και πνευμονιόκοκ-
κου είναι προτεινόμενα για όλους τους πολίτες 50 και πλέον ετών και αποζημιούμενα 100% από τα 
ασφαλιστικά ταμεία.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν οι κ.κ. Ιωάννα-σοφία Ζερβακάκου και Ειρήνη κατσουλιέρη, Επισκέ-
πτριες Υγείας του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, οι οποίες ανέλυσαν τον τρόπο δράσης των εμβολίων, 
τονίζοντας πως όσο αυξάνεται ο αριθμός των άνοσων – εμβολιασμένων ατόμων, επιτυγχάνεται 
καλύτερη προστασία από τα λοιμώδη νοσήματα, δημιουργείται «τείχος ανοσίας» και εμποδίζεται 
η εξάπλωση της νόσου.
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• δηΜΟσ ΧΑλκΙδΕΩΝ •
στο θέατρο «ΠΑΠΑδηΜητΡΙΟυ», στη Χαλκίδα,

την τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Παραβρέθηκε πλήθος κατοίκων της Χαλκίδας, εκ-
πρόσωποι της δημοτικής αρχής και του τοπικού τύ-
που. Ο συντονιστής κ. Γεώργιος βοσκός, Ειδικός Καρ-
διολόγος, Αντιδήμαρχος Υγείας & Πρόνοιας Δήμου 
Χαλκιδέων, καλωσόρισε το κοινό και ευχαρίστησε 
τους παραβρισκόμενους για την παρουσία τους, κα-
θώς και όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης.

Την ενημέρωση για τους Εμβολιασμούς Ενηλίκων, 
πραγματοποίησε ο κος βασίλειος Πεππές, Παθολό-
γος, ο οποίος παρέθεσε ενδιαφέροντα στοιχεία για 
την ιστορική διαδρομή των εμβολίων και τα οφέλη 

που έχουν αυτά προσφέρει στην εξάλειψη σημαντικών ασθενειών. Παρουσίασε τους απαραίτη-
τους σήμερα εμβολιασμούς που αφορούν στους ενήλικες, μέσω των οποίων προφυλάσσονται 
ειδικά οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως καπνιστές, ηλικιωμένοι, πάσχοντες από χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα κ.α.

Ο ομιλητής επίσης, εστίασε στη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο, ασθένειες με απειλητικές συχνά 
επιπλοκές για την υγεία. Αναφέρθηκε ακόμη στον τρόπο δράσης των εμβολίων και παρουσίασε 
σημαντικά επιδημιολογικά στοιχεία των νόσων αυτών, επισημαίνοντας τη σημασία της αύξησης 
του αριθμού των άνοσων – εμβολιασμένων ατόμων, για την καλύτερη προστασία του πληθυσμού.

Τέλος, σχετικά με την επιφυλακτικότητα που παρατηρείται ορισμένες φορές έναντι των εμβολι-
ασμών, ο κος Πεππές επεσήμανε ότι χρειάζεται κοινωνική έρευνα για τους παράγοντες που επηρε-
άζουν τη λήψη των αποφάσεων για τους εμβολιασμούς, παράλληλα με κάθε προσπάθεια για την 
εκπαίδευση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τα οφέλη των εμβολίων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πλήθος ερωτήσεων που έθεσε το κοινό στον ομιλητή και ενδια-
φέρουσα συζήτηση, που καταδεικνύει την ανάγκη ενημέρωσης που υπάρχει σε ό,τι αφορά στους 
εμβολιασμούς.
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• δηΜΟσ κΑβΑλΑσ •
στο Γ΄ κΑΠη καβάλας,

την τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Το κοινό καλωσόρισε η κα Αναστασία κανέλλα, Δι-
ευθύντρια ΚΑΠΗ Δήμου Καβάλας, η οποία έκανε και 
το συντονισμό της Εκδήλωσης. Η κα Κανέλλα ευχαρί-
στησε το κοινό που ανταποκρίθηκε θετικά στην πρό-
σκληση και παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον 
την ενημέρωση σχετικά με τους εμβολιασμούς ενηλί-
κων. Παραβρέθηκε επίσης ο κος Ανέστης Δημητριά-
δης, Μέλος του Δ.Σ. των ΚΑΠΗ Δήμου Καβάλας.

Ομιλητής της Εκδήλωσης ήταν ο δρ. Ξενοφών κρο-
κίδης, Παθολόγος, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Καβάλας, ο οποίος, αφού ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι οι δύο παρεμβάσεις με τη μεγαλύτερη επίπτωση 

στη δημόσια υγεία διεθνώς είναι το καθαρό νερό και τα εμβόλια, εστίασε στο πρόβλημα της αμφι-
σβήτησης, της δυσκολίας στην πρόσβαση και της παράλειψης των επαναληπτικών δόσεων των 
εμβολίων, με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού των εμβολιασμένων ατόμων τα τελευταία 
χρόνια.

Στη συνέχεια ο κος Κροκίδης ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο οι εμβολιασμοί δημιουργούν το 
απαραίτητο τείχος προστασίας από σοβαρές και επικίνδυνες για την υγεία ασθένειες όπως η γρίπη 
και ο πνευμονιόκοκκος. Ιδιαίτερα θα πρέπει να φροντίζουν για τον έγκαιρο εμβολιασμό τους οι ευ-
παθείς ομάδες, όπως τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, καθώς και οι καπνιστές, άτομα με χρόνιες 
αναπνευστικές παθήσεις, διαβήτη κ.α. ανεξαρτήτου ηλικίας.

Η ομιλία ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις του κοινού και το σημαντικό συμπέρασμα ότι ο εμβολια-
σμός αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές προληπτικές παρεμβάσεις της ιατρικής και ο εμβο-
λιασμός των ενηλίκων είναι εξίσου αναγκαίος με των παιδιών.
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• δηΜΟσ ΞΑΝθησ •
στο κεντρικό κΑΠη Ξάνθης,

την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κος Φίλιππος 
Φιλίππου, Χειρουργός Δημοτικός Σύμβουλος Ξάν-
θης. Ο κος Φιλίππου καλωσόρισε και ευχαρίστησε 
το κοινό που παραβρέθηκε και παρακολούθησε με 
μεγάλο ενδιαφέρον την ενημερωτική ομιλία. Τόνισε 
τη σημασία της πρόληψης μέσω των εμβολιασμών, 
ένα σοβαρό θέμα που αφορά όλους, ενώ ευχαρίστη-
σε το Διαδημοτικό Δίκτυο για την πρωτοβουλία της 
διοργάνωσης της σημαντικής αυτής ενημερωτικής 
εκδήλωσης, καθώς και τον ομιλητή δρ. βασίλειο Πα-
παδόπουλο, Παθολόγο, Μοριακό Βιολόγο-Γενετιστή.

Ο κος Παπαδόπουλος ξεκίνησε την ομιλία του για 
τους εμβολιασμούς των ενηλίκων αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο εμβολιασμός δε σταματάει 
στον παιδίατρο. Πολλά σοβαρά νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό αφορούν ενήλικες, 
ενώ οι σοβαρότερες επιπτώσεις των προλήψιμων νοσημάτων αφορούν ενήλικες με ήδη επιβαρυ-
μένη υγεία. Στη συνέχεια παρουσίασε τα εμβόλια που προβλέπει το εθνικό πρόγραμμα εμβολια-
σμών τα οποία προστατεύουν από σοβαρά νοσήματα όπως η γρίπη, ο πνευμονιόκοκκος, η μηνιγ-
γιτηδόκοκκος, ο τέτανος κ.α.

Επισήμανε επίσης, ότι τα εμβόλια είναι απαραίτητα τόσο για την ατομική προστασία, όσο και για 
την προστασία της κοινότητας, καθώς κάθε άτομο που εμβολιάζεται, εμποδίζει τη μετάδοση του 
συγκεκριμένου νοσήματος. Οταν ένα κρίσιμο ποσοστό του πληθυσμού εμβολιαστεί, είναι αδύνα-
τη η εμφάνιση επιδημίας, ενώ τα μη εμβολιασμένα άτομα μπορούν να εμφανίσουν νόσο μόνο ως 
σποραδικά κρούσματα. ΄Ετσι, μεταξύ άλλων, διασφαλίζεται η καλή δημόσια υγεία, ελάττωση των 
δαπανών για την υγεία και προστασία από σοβαρά λοιμώδη νοσήματα.

Τα εμβόλια, τονίστηκε τέλος, είναι δωρεάν, αποτελεσματικά και ασφαλή. Οι παρενέργειες εί-
ναι σπάνιες, ενώ ο κίνδυνος νόσησης από τα σοβαρά νοσήματα από τα οποία προστατεύουν είναι 
πολύ πιο σημαντικός. Χαρακτηριστικό είναι το συμπέρασμα ότι τα εμβόλια δεν κοστίζουν, κοστίζει 
η αμέλεια και η ημιμάθεια. Η ομιλία ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις του κοινού προς τον ομιλητή.
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• δηΜΟσ λΑΡΙσΑσ •
στο «Χατζηγιάννειο» Πνευματικό κέντρο λάρισας,

την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κος Μάρκος 
Μπανιός, Μικροβιολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Λα-
ρισαίων και Πρόεδρος ΔΗΚΕΛ, ο οποίος καλωσόρισε 
και ευχαρίστησε το κοινό για την παρουσία του.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κος Γεώργιος 
καλφούντζος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, ο 
οποίος ανέπτυξε το θέμα της Πρόληψης στους ενή-
λικες μέσω του εμβολιασμού. Εστίασε στην πρόλη-
ψη της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου, δύο πολύ 
σοβαρά και επικίνδυνα νοσήματα. η γρίπη είναι ένας 
εξαιρετικά μεταδοτικός ιός, που καταβάλει τον οργα-

νισμό και οι επιπλοκές της μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο. Κινδυνεύουν ιδιαίτερα οι άνθρωποι 
άνω των 60 ετών και ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος για την προστασία των ιδίων αλλά και του 
περιβάλλοντός τους. Ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα «κακό» μικρόβιο, ανθεκτικό στα αντιβιοτικά, 
που επίσης προκαλεί συχνά το θάνατο και απειλεί τόσο τα μικρά παιδιά όσο και τους ενηλίκους 
άνω των 50 ετών. Και στην περίπτωση αυτή ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος για τη δημιουργία 
του απαραίτητου τείχους προστασίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Μεγάλο κίνδυνο από τις 
δύο αυτές νόσους αντιμετωπίζουν επίσης οι χρόνιοι καπνιστές, οι διαβητικοί, όσοι έχουν χρόνια 
αναπνευστικά προβλήματα, οι καρδιοπαθείς και οι ανοσοκατεσταλμένοι ανεξαρτήτου ηλικίας.

Τέλος, ο κος Καλφούντζος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των εμβολίων, καθώς προλαμβάνουν 
σοβαρά και θανατηφόρα νοσήματα, εξοικονομούν χρήματα για το σύστημα υγείας, είναι ασφαλή 
(τα περισσότερα γίνονται και στα παιδιά). Επίσης, ο εμβολιασμός βοηθά στην χρησιμοποίηση λι-
γότερων αντιβιοτικών και στην μείωση της αντοχής, ενώ είναι ψέμα ότι τα εμβόλια μεταδίδουν το 
νόσημα που προλαμβάνουν!

Η ομιλία ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις του κοινού προς τον ομιλητή.
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• δηΜΟσ ΠΕΙΡΑΙΑ •
στο δ1 κΑΠη καμινίων στον Πειραιά,
την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Το κοινό ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και πε-
ρισσότεροι από 120 δημότες της περιοχής παρακο-
λούθησαν την πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ενη-
μέρωση για την πρόληψη μέσω των εμβολιασμών 
στους ενήλικες.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κος Νικόλαος 
σταυριανέας, Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, ο οποίος καλωσόρισε και ευχαρίστησε 
το κοινό για την παρουσία του, τη Δημοτική Αρχή, το 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, καθώς και όλους τους 
συντελεστές της διοργάνωσης. Παραβρέθηκε επίσης, 

και απηύθυνε χαιρετισμό η κα Ευαγγελία σαρρή, Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών Σταθμών και Μέ-
ριμνας Ενηλίκων, Πρόεδρος των ΚΑΠΗ Πειραιά.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα Γεωργία Γεωργακοπούλου, Ενδοκρινολόγος, η οποία μί-
λησε για την Πρόληψη μέσω του εμβολιασμού στους ενήλικες από σημαντικά και επικίνδυνα νο-
σήματα. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο, δύο πολύ σοβαρά νοσήματα 
με επικίνδυνες επιπλοκές για τον οργανισμό όπως η πνευμονική εμβολή. Ιδιαίτερα προσεκτικοί 
πρέπει να είναι παιδιά και ενήλικες άνω των 50-60 ετών καθώς και ευπαθείς ομάδες όπως οι χρό-
νιοι καπνιστές, οι διαβητικοί, όσοι έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, οι καρδιοπαθείς και 
οι ανοσοκατεσταλμένοι ανεξαρτήτου ηλικίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με στοιχεία του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πάνω από 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως 
από την γρίπη και περισσότερο από το 90% των θανάτων οφείλεται στην πνευμονία. η πρόληψη 
μέσω του εμβολιασμού είναι η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη μέθοδος προστασίας τόσο 
ατομικά όσο και σε επίπεδο γενικού πληθυσμού. τα εμβόλια είναι εξίσου σημαντικά για τα παιδιά 
όσο και για τους ενήλικες, για αυτό και θα πρέπει να φροντίζουμε με τη συμβουλή και καθοδήγηση 
του γιατρού μας για τον έγκαιρο και συνεπή εμβολιασμό μας.

Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις προς την ομιλήτρια και έτσι το κοινό είχε την ευκαι-
ρία να καταγράψει ακόμα περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές.
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• δηΜΟσ ΓλυΦΑδΑσ •
στο κΑΠη Αγίου τρύφωνα στη Γλυφάδα,

την τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Η εκδήλωση σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία καθώς 
πλήθος δημοτών και μελών των ΚΑΠΗ της Γλυφάδας 
παρακολούθησαν την πολύ ενδιαφέρουσα και επί-
καιρη ενημέρωση για την πρόληψη μέσω των εμβο-
λιασμών στους ενήλικες.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κος δημήτρης 
τσακίρης, Αντιπρόεδρος του Κ.Α.Π.ΠΑ. Δήμου Γλυφά-
δας. Εκ μέρους του Δημάρχου κου κώστα κόκκορη, 
παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό η κα Αννα-
Φωτεινή σάκκου, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Γλυφάδας. Επίσης, παραβρέθηκε και απηύθυνε 

χαιρετισμό ο κος Γιώργος Αγγελόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Γλυφάδας.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κος Γεώργιος Γκρίνης, Ειδικός Παθολόγος, ο οποίος μίλησε για 
την Πρόληψη μέσω του εμβολιασμού στους ενήλικες από σημαντικά και επικίνδυνα νοσήματα. Χα-
ρακτηριστικά ανέφερε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πάνω από 
500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως από την γρίπη και περισσότερο από το 90% 
των θανάτων οφείλεται στην πνευμονία. Η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού είναι η ασφαλέστερη 
και αποτελεσματικότερη μέθοδος προστασίας τόσο ατομικά όσο και σε επίπεδο γενικού πληθυ-
σμού. Ο κος Γκρίνης εστίασε στη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο, δύο πολύ σοβαρά νοσήματα με 
επικίνδυνες επιπλοκές για τον οργανισμό. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι παιδιά και ενήλι-
κες άνω των 50-60 ετών καθώς και ευπαθείς ομάδες όπως οι χρόνιοι καπνιστές, οι διαβητικοί, όσοι 
έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, οι καρδιοπαθείς και οι ανοσοκατεσταλμένοι ανεξαρτή-
του ηλικίας. Είναι σημαντικό οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι ευπαθείς ομάδες να μην παραλείπουν 
τον εμβολιασμό με την καθοδήγηση του γιατρού τους, καθώς έτσι δημιουργείται το απαραίτητο 
τείχος προστασίας.

Το κοινό υπέβαλε πολλές ερωτήσεις και κατά τη συζήτηση που ακολούθησε δόθηκαν χρήσιμες 
συμβουλές και οδηγίες από τον ομιλητή.
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• δηΜΟσ ΜΟσΧΑτΟυ - τΑυΡΟυ •
στο κΑΠη της δημοτικής Ενότητας ταύρου,

την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Το κοινό καλωσόρισε η υπεύθυνη του ΚΑΠΗ του 
Ταύρου κα βάσω καλοβυρνά, ενώ χαιρετισμό απηύ-
θυνε η Δημοτική Σύμβουλος και Υπεύθυνη Προγραμ-
μάτων Υγείας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου κα σταματία 
Γκουγκουλούλη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επί-
σης, η Αντιδήμαρχος κα βασιλική καραβία, ο Αντι-
πρόεδρος του ΔΟΠΑΚΑ Μοσχάτου-Ταύρου κος τάκης 
βιβλιοδέτης, καθώς και ο κος Αντώνης Αποστόλου, 
Μέλος ΔΣ ΔΟΠΑΚΑ.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα Παναγιώτα 
σουπίδου, Γενική Ιατρός, η οποία ανέπτυξε το θέμα 
της Πρόληψης μέσω του εμβολιασμού στους ενήλι-

κες από σημαντικά και επικίνδυνα νοσήματα. Εστίασε στη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο και τις 
σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να παρουσιάσουν (π.χ. πνευμονική εμβολή), ιδίως οι ομάδες υψη-
λού κινδύνου. Στις ομάδες αυτές ανήκουν τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών, οι 
έγκυες γυναίκες, καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας ανεξαρτήτου 
ηλικίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο πα-
γκοσμίως από την γρίπη και άνω από το 90% των θανάτων οφείλεται στην πνευμονία.

Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό κατά την οποία απαντήθηκαν ερωτήσεις και απορίες, και δό-
θηκαν χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές καθημερινότητας. βασικό συμπέρασμα της ημερίδας είναι 
ότι η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος ενάντια σε σοβαρά και 
επικίνδυνα για τη ζωή νοσήματα.

Ο εμβολιασμός και ο έλεγχος της υγείας σε συνδυασμό με την άσκηση και την ισορροπημένη δια-
τροφή, εξασφαλίζει καλύτερη ζωή.



83

ηΜΕΡΙδΕσ ΓΙΑ τΟυσ ΠΑΙδΙκΟυσ ΕΜβΟλΙΑσΜΟυσ

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και οι δήμοι κρωπίας, ηρα-
κλείου Αττικής, Παλλήνης, Αγίας βαρβάρας, Αιγάλεω, Γαλατσίου, Αμαρουσίου, Αγ. Αναργύρων-κα-
ματερού, Ζωγράφου, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών 
σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν με την υποστήριξη της εταιρείας Pfizer Ελλάς και τη 
συνεργασία της εξειδικευμένης εταιρείας New Event Generation, Ενημερωτική Εκδήλωση για τους 
Γονείς των Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών, αλλά και για όλους τους Δημότες, με θέμα:

«η σπουδαιότητα των Παιδικών Εμβολιασμών: Οι απαραίτητοι εμβολιασμοί για το παιδί σας»

• δηΜΟσ κΡΩΠΙΑσ •
στο 2ο δημοτικό βρεφονηπιακό σταθμό του δήμου κρωπίας,

τη δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Ο κος Νίκος Γιαννάκος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας, καλωσόρισε τους Γονείς 
στο φιλόξενο χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού, καθώς και την ομιλήτρια κα Μαρία Παπαμιχάλη, 
την οποία ευχαρίστησε για την παρουσία της και τη βοήθεια που παρέχει στο Σταθμό για τη φρο-
ντίδα και προφύλαξη των παιδιών.

Η κα Μαρία Παπαμιχάλη, Παιδίατρος ΙΚΑ Κορωπίου, Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής ΙΑΣΩ, 
κατά την ομιλία της παρουσίασε το τι είναι τα εμβόλια και πόσο απαραίτητος είναι ο εμβολιασμός 
για την προστασία των παιδιών, αλλά και του πληθυσμού γενικότερα από σοβαρές και πολλές φο-
ρές επικίνδυνες ασθένειες. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο εμβολιασμός είναι η πιο απλή και δυνατή 
στρατηγική προαγωγής της υγείας, καθώς σώζει ζωές παιδιών σε όλο τον κόσμο, ενώ προσέφε-
ρε σημαντική μείωση στην ανθρώπινη θνητότητα και θνησιμότητα. τα εμβόλια σώζουν 3-4 εκατ. 
ζωές ετησίως και προστατεύουν 750.000 παιδιά από επερχόμενες αναπηρίες. Τέλος, επισημάνθηκε 
η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού, όταν αυτός γίνεται μαζικά, σε σωστή δοσολογία, στην 
κατάλληλη ηλικία και με αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, πάντα με την καθοδήγηση 
του παιδιάτρου.

Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με σειρά ερωτήσεων από το κοινό, το οποίο είχε την ευκαιρία να συ-
ζητήσει με την ομιλήτρια και να καταγράψει σημαντικά μηνύματα και πληροφορίες σχετικά με την 
προστασία της υγείας των παιδιών αλλά και της οικογένειας γενικότερα, μέσω του εμβολιασμού.
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• δηΜΟσ ηΡΑκλΕΙΟυ ΑττΙκησ •
στον 1ο βρεφικό, 2ο, 3ο, 6ο Νηπιακό σταθμό του δήμου ηρακλείου Αττικής,

την τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Το κοινό καλωσόρισε η κα Γεωργία σταματάκη, 
Προϊσταμένη Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρα-
κλείου Αττικής, η οποία έκανε και το συντονισμό της 
Εκδήλωσης. Η κα Σταματάκη ευχαρίστησε το Εθνι-
κό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας για την πρωτοβουλία αυτής της πολύ σημαντι-
κής ενημέρωσης, τους παρόντες εκπροσώπους της 
Δημοτικής Αρχής, καθώς και όλους τους συντελεστές 
της διοργάνωσης. Τέλος, ευχαρίστησε τους Επιστή-
μονες Ομιλητές για τη συμμετοχή και την πολύτιμη 
πληροφόρηση που παρέχουν προς τους Γονείς.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής ο κος Παντελής βλασσόπουλος, ο 
οποίος κατά το χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία του Δήμου με το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. 
στην ενημέρωση των Δημοτών. Τόνισε επίσης, την προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διατήρη-
ση του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου. Επίσης, παρα-
βρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό, ο κος ηλίας Μπάρμπας, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος του Οργανι-
σμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Ο πρώτος ομιλητής κος ηλίας Μπούζιος, Παιδίατρος, Επιμελητής Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ», παρουσίασε 
το θέμα των απαραίτητων Εμβολιασμών για τα παιδιά. Ο κος Μπούζιος τόνισε ότι ο εμβολιασμός 
είναι αναμφίβολα ο απλούστερος και ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατεύσουμε τα παιδιά από 
σοβαρές παιδικές ασθένειες. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει 
στον κόσμο από μία ασθένεια που θα μπορούσε να προληφθεί από ένα ασφαλές και αποτελε-
σματικό εμβόλιο. Το Εθνικό Πρόγραμμα συνιστά τον εμβολιασμό για την πρόληψη 17 νοσημάτων, 
ενώ τα εμβόλια ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα είναι για όλους δωρεάν. Τέλος, επισημάνθηκε 
η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού, όταν αυτός γίνεται μαζικά, σε σωστή δοσολογία, στην 
κατάλληλη ηλικία και με αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, πάντα με την καθοδήγηση 
του παιδιάτρου.

Η κα Ελένη κουλούτζου, Ψυχολόγος, ανέπτυξε το δεύτερο θέμα της Εκδήλωσης, αναφερόμε-
νη στη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στην Προσχολική Ηλικία. Τόνισε τη σημασία της συνάντησης 
αυτής, καθώς δίνει στους Γονείς την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν και να ταξινομήσουν το πλήθος 
των πληροφοριών που προσλαμβάνουν καθημερινά για το θέμα, κυρίως από το Διαδίκτυο. Με τη 
σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μπορούν οι γονείς να καθοδη-
γήσουν τη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών τους.

H κα Κουλούτζου εστίασε με άμεσες συμβουλές στο πώς πρέπει 
οι γονείς να διαχειρίζονται το μπάνιο και των ύπνο των παιδιών, 
τονίζοντας τη σημασία της μετάδοσης στα παιδιά της αντίληψης ότι 
το σώμα μας είναι προσωπική υπόθεση, αφορά μόνο εμάς και δεν 
πρέπει να το εκθέτουμε σε κοινή θέα. Τέλος, προέτρεψε τους γονείς 
να απαντούν με ειλικρίνεια και θάρρος στις ερωτήσεις των παιδιών 
τους, προκειμένου να μην καταστέλλουν τη φυσική περιέργεια των 
παιδιών η οποία αποτελεί εναρκτήριο παράγοντα μάθησης.

Η ενημερωτική Εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πολύ ενδιαφέρου-
σα συζήτηση μεταξύ των Γονέων και των δύο ομιλητών, όπου τέ-
θηκαν πλήθος ερωτήσεων, στοιχείο που καταδεικνύει το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον του κοινού για παρόμοιες ενέργειες ενημέρωσης.
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• δηΜΟσ ΠΑλληΝησ •
στο «Οινοποιείο Πέτρου», στην Παλλήνη,

την τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο Παιδίατρος – Νεο-
γνολόγος κος Χάρης Αλεξανδράτος, ο οποίος αναφέρθη-
κε εισαγωγικά στην Πρόληψη, ως προϋπόθεση για την 
Προαγωγή της Υγείας και στο σπουδαίο επίτευγμα της 
ανακάλυψης των Εμβολίων. Περιέγραψε τον τρόπο λει-
τουργίας των εμβολίων, ενώ επεσήμανε ότι τα εμβόλια 
είναι πράγματι απαραίτητα και ότι αν σταματήσουμε να 
εμβολιαζόμαστε νοσήματα τα οποία τώρα προλαμβά-
νονται και είναι πλέον σπάνια, όπως η πολιομυελίτιδα 
και η ιλαρά, θα επανεμφανιστούν. Τόνισε ότι τα εμβόλια 
είναι πολύ ασφαλή, με παροδικές και ήπιες αντιδράσεις, 
αμελητέες μπροστά στο ενδεχόμενο εμφάνισης επικίν-
δυνων για τη ζωή νοσημάτων. Επίσης, ανέφερε ότι είναι 
λάθος να πιστεύουμε ότι τα νοσήματα που προλαμβά-
νονται με εμβολιασμό έχουν σχεδόν εξαλειφθεί και άρα 
ο εμβολιασμός είναι περιττός, καθώς οι μολυσματικοί 
παράγοντες που τα προκαλούν συνεχίζουν να «κυκλο-
φορούν» σε αρκετά μέρη του κόσμου και μπορούν εύ-
κολα να διαπεράσουν τα γεωγραφικά σύνορα και να 
μολύνουν οποιονδήποτε δεν είναι προστατευμένος.

Στην Εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Παλλήνης κος Αθανάσιος 
Ζούτσος, καθώς και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής. Η κα Πόπη Ζινέλη, Δημοτική Σύμβουλος του 
Δήμου Παλλήνης, έκανε το συντονισμό της Εκδήλωσης.

Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με το μήνυμα ότι είναι επιτακτική ανάγκη για όλους όσους εμπλέ-
κονται στην προσφορά υπηρεσιών υγείας και πρόληψης να συνεχίσουν να προσφέρουν ακριβή, 
αντικειμενική και κατανοητή πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους κάποιων λοιμωδών νοση-
μάτων και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο εμβολιασμός στην αντιμετώπιση ή ακόμη και στην 
εξάλειψη αυτών.
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• δηΜΟσ ΑΓΙΑσ βΑΡβΑΡΑσ •
στο δημοτικό Παιδικό σταθμό «η σβούρα» στην Αγία βαρβάρα,

την τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Στην Εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό οι κ.κ. σοφία σαββίδου και Ειρήνη Αν-
δρουλάκη, Δημοτικοί Σύμβουλοι. Η κα Ελένη σερμέα, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Δή-
μου Αγίας Βαρβάρας, Συντονίστρια της Εκδήλωσης, 
καλωσόρισε και ευχαρίστησε για την παρουσία τους 
τόσο το πολυάριθμο κοινό, όσο και τους ομιλητές κ. 
Γεώργιο καλογερόπουλο, Παιδίατρο και κ. Εντα Γονή 
– Γρίβα, Παιδίατρο, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μπολό-
νια, Συνεργάτης Παιδιατρικών Τμημάτων ΙΑΣΩ, Ευρω-
κλινικής, ΜΗΤΕΡΑ.

Κατά την πρώτη ομιλία, ο κος καλογερόπουλος, εξήγησε το τι είναι τα εμβόλια, τονίζοντας ότι 
πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του αιώνα και ότι μας προφυλάσσουν από σο-
βαρά νοσήματα. Το όφελος από τους εμβολιασμούς είναι τεράστιο, όχι μόνο για την προστασία 
της Υγείας του πληθυσμού, αλλά και για τη γενική οικονομική κατάσταση, καθώς επιβαρύνεται 
λιγότερο το δημόσιο σύστημα υγείας. Παρουσίασε αναλυτικά τα απαραίτητα εμβόλια και τις ασθέ-
νειες από τις οποίες προφυλάσσουν και έδωσε σημαντικές απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα των 
γονέων όπως η ασφάλεια των εμβολίων, καθησυχάζοντας έτσι τυχόν ανησυχία για ανεπιθύμητες 
παρενέργειες. Τέλος, ο κος Καλογερόπουλος επεσήμανε ότι είναι σημαντικό τα εμβόλια να γίνονται 
στην ώρα τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των παιδιάτρων.

Στη συνέχεια η κα Γρίβα παρουσίασε το θέμα των Αλλεργιών, τα αλλεργικά νοσήματα και τις 
επιπτώσεις τους στον οργανισμό, τους παράγοντες κινδύνου και τα αναγκαία προληπτικά μέτρα 
για τα παιδιά. Εδωσε χρήσιμες πρακτικές συμβουλές προφύλαξης από τις εποχικές, διατροφικές, 
δερματικές αλλεργίες, καθώς και τα τσιμπήματα των εντόμων. Στο δεύτερο σκέλος της ομιλίας της 
η κα Γρίβα αναφέρθηκε στις αναγκαίες προφυλάξεις ενόψει καλοκαιρινής περιόδου, με συμβουλές 
και οδηγίες για τα τσιμπήματα, τη συμπεριφορά στην ύπαιθρο, τη διατροφή, την προστασία από 
τον ήλιο, από αλλεργίες των ματιών, χτυπήματα, εγκαύματα και μικροατυχήματα.

Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα στο κοινό και τους ομι-
λητές, όπου οι γονείς είχαν την ευκαιρία να καταγράψουν σημαντικές πληροφορίες για όλα τα θέ-
ματα της ημερίδας.
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• δηΜΟσ ΑΙΓΑλΕΩ •
στον 9ο Παιδικό σταθμό του δήμου Αιγάλεω,

την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Η κα διονυσία σιγάλα, Αντιδήμαρχος Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αιγάλεω, Συ-
ντονίστρια της Εκδήλωσης, καλωσόρισε και ευχαρίστησε για την παρουσία τους τόσο τους παρα-
βρισκόμενους, καθώς και τον ομιλητή της εκδήλωσης κ. Γεώργιο καλογερόπουλο, Παιδίατρο.

Ο κος καλογερόπουλος, τόνισε τη σπουδαιότητα των παιδικών εμβολιασμών για την προστασία 
τόσο των παιδιών όσο και του γενικότερου πληθυσμού από σοβαρά νοσήματα. Επεσήμανε δε, ότι 
ο εμβολιασμός είναι απόλυτα ασφαλής και δεν ενέχει κανένα κίνδυνο αποδυνάμωσης του ανοσο-
ποιητικού όπως λανθασμένα πιστεύεται από ορισμένους γονείς. Ανέφερε ακόμη, ότι σύμφωνα με 
μελέτες, τα εμβολιασμένα παιδιά αποκτούν καλύτερη προστασία από τις λοιμώξεις σε σχέση με 
τα ανεμβολίαστα, ενώ τόνισε τη σημασία της απόκτησης αντισωμάτων μέσω της επαφής των παι-
διών με τη φύση. Τέλος, παρέθεσε ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία για την ιστορία και την εξέλιξη 
των εμβολίων, τονίζοντας ότι χάρις σε αυτά, έχουν πλέον εκλείψει σοβαρές και επικίνδυνες για τη 
ζωή ασθένειες. Το γεγονός αυτό δε θα πρέπει να το παραγνωρίζουν οι γονείς και να φροντίζουν 
με τη συνεργασία και καθοδήγηση του παιδιάτρου για τον εμβολιασμό των παιδιών τους. ΄Ετσι 
επιτυγχάνεται η διατήρηση του ποσοστού των εμβολιασμένων ατόμων σε υψηλό επίπεδο και ο 
πληθυσμός παραμένει προφυλαγμένος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις που έθεσαν οι γονείς στον ομιλητή.
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• δηΜΟσ ΓΑλΑτσΙΟυ •
στον Ζ΄ Παιδικό σταθμό του δήμου Γαλατσίου,

την τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Συντονιστής της Εκδήλωσης ήταν ο κος Αθανάσιος Μπούρας, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβου-
λος για θέματα Υγείας Δήμου Γαλατσίου. Ο κος Μπούρας μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρ-
χου κου κυριάκου τσίρου και ευχαρίστησε το Διαδημοτικό Δίκτυο για την ενημερωτική αυτή εκδή-
λωση, η οποία έδωσε την ευκαιρία στους γονείς να καταγράψουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με τον παιδικό εμβολιασμό και τη σημασία του στην προστασία τόσο των παιδιών όσο και του 
περιβάλλοντός τους, από σοβαρά και επικίνδυνα για την υγεία νοσήματα. Παραβρέθηκε επίσης και 
απηύθυνε χαιρετισμό η κα Γεωργία κιτσίνη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος της Κοινωνικής Υπη-
ρεσίας και Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κος Μάριος Ανδρέου, Παιδίατρος, ο οποίος αναφέρθηκε στα 
νεότερα δεδομένα σε ό,τι αφορά τα εμβόλια παιδιών και εφήβων και επισήμανε τους κινδύνους 
που αντιμετωπίζουν τα μη εμβολιασμένα άτομα, από νοσήματα όπως η γρίπη, ο πνευμονιόκοκ-
κος, ο κοκκύτης κ.α. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα εμβόλια σώζουν 3 εκατ. ζωές ετησίως και προστα-
τεύουν 750.000 παιδιά από επερχόμενες αναπηρίες. Αναφέρθηκε ακόμη στο φόβο μερικών γονέων 
να εμβολιάσουν το παιδί τους γιατί υπάρχει η πιθανότητα επιπλοκών, λέγοντας ότι οι επιπλοκές 
που μπορεί να υπάρξουν είναι σπανιότατες και ακόμη πιο σπάνιες είναι εκείνες που μπορεί να δημι-
ουργήσουν μη αναστρέψιμο πρόβλημα στο παιδί. Από την άλλη πλευρά όμως, αν δεν εμβολιαστεί 
το παιδί και αρρωστήσει, τότε ο κίνδυνος των επιπλοκών είναι μεγάλος και η πιθανότητα θανάτου 
υπαρκτή. Τέλος, ο κος Ανδρέου τόνισε ότι για να είναι αποτελεσματικό ένα εμβόλιο πρέπει να γί-
νεται μαζικά ο εμβολιασμός, στη σωστή δοσολογία και στην κατάλληλη ηλικία, αλλά και να τηρού-
νται αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα όταν χρειάζεται επανάληψη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις που έθεσαν οι γονείς στο γιατρό και με το συμπέρα-
σμα ότι ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση για τη δημιουργία του απα-
ραίτητου τείχους προστασίας του πληθυσμού.
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• δηΜΟσ ΑΜΑΡΟυσΙΟυ •
στον Παιδικό σταθμό εργατικών κατοικιών στο Μαρούσι,

την τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας ο κος Γιώργος Πα-
τούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ και Πρό-
εδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καλωσόρισε και ευχαρί-
στησε για την παρουσία τους, τους Δημότες του Αμαρουσίου 
που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση του Δήμου, 
τον έγκριτο ιατρό ομιλητή κο κωνσταντίνο Νταλούκα, Παι-
δίατρο, Πρόεδρο της Ενωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παι-
διάτρων Αττικής, το συντονιστή κο Νικόλαο κάββαλο, Πρό-
εδρο του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης 
του Δήμου Αμαρουσίου, καθώς και όλους τους συντελεστές 
της διοργάνωσης.

Κατά την εισαγωγή του ο κος Γιώργος Πατούλης επισήμα-
νε: «Στόχος είναι να γίνει σε όλους κατανοητό ότι η υπόθεση 
της Υγείας ξεκινάει από τη διατήρηση της καλής υγείας και όχι 
από τη θεραπεία. Η αυστηρή τήρηση των εθνικών εμβολιαστι-
κών προγραμμάτων διασφαλίζει τη Δημόσια Υγεία. Ολα τα παι-
διά έχουν δικαίωμα στο βασικό παιδικό εμβολιασμό, ενώ οι 
παιδικοί εμβολιασμοί αποτελούν τη βάση της πρόληψης κάθε 
κοινωνίας. Ο εμβολιασμός αποτελεί μία από τις ασφαλέστερες 

ιατρικές πράξεις και η ασφάλεια του εμβολιασμένου παιδιού είναι πολύ μεγαλύτερη από την έκθεση 
του ανεμβολίαστου παιδιού στα θανατηφόρα νοσήματα. Ο Παιδικός Εμβολιασμός αποτελεί παγκό-
σμια επένδυση, καθώς σε αυτόν οφείλεται η εξάλειψη σοβαρών ασθενειών. ΄Οσο περισσότερα παιδιά 
είναι εμβολιασμένα, τόσο ασφαλέστερος είναι ο γενικός πληθυσμός» Ο κος Πατούλης, συνεχίζοντας, 
αναφέρθηκε στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χάραξη Εθνικής Εμβολιαστικής Πολιτικής, 
μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης του τοπι-
κού πληθυσμού για την πρόληψη επιδημιών, εμβολιασμού στον ανασφάλιστο παιδικό πληθυσμό 
και βελτίωσης της ποιότητας ζωής όλων των παιδιών του Δήμου. Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας διε-
νεργεί προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης, εκστρατείες εμβολιαστικές, εστιάζοντας στα παιδιά 
και τους ενήλικες ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών και στον ανασφάλιστο πληθυσμό σε 
όλη τη χώρα για την εμβολιαστική κάλυψη της κάθε κοινότητας. στόχοι του ΕδδυΠΠυ είναι ο έλεγ-
χος της νοσηρότητας και της θνησιμότητας ασθενειών που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, 
ο εμβολιασμός περισσότερων πολιτών (από βρέφη ως ηλικιωμένους) με το μεγαλύτερο εύρος εμ-
βολίων, ο συντονισμός προγραμμάτων εμβολιασμού για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και η 
εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια.

Στη συνέχεια ο κος κωνσταντίνος Νταλούκας, ξεκινώντας την ομιλία του, ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ότι καμία εναλλακτική ιατρική μέθοδος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον εμβολιασμό. Για πολ-
λές από τις νόσους που καλύπτουν τα εμβόλια δεν υπάρχει γνωστή ιατρική θεραπεία και βοήθεια, 
συνεπώς ο ασθενής ή πεθαίνει ή μένει με βαριά αναπηρία. Παρουσίασε τις ασθένειες από τις οποί-
ες προστατεύουν οι εμβολιασμοί που γίνονται σήμερα στα παιδιά, οι περισσότερες από τις οποίες 
μπορεί να παρουσιάσουν σοβαρές και επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές (π.χ. διφθερίτιδα, τέτανος, 
κοκκύτης, μηνιγγιτιδόκοκκος, γρίπη, ερυθρά κ.α. Επισήμανε ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή, ενώ στην 
περίπτωση που σταματήσουν οι εμβολιασμοί, πολύ σύντομα θα επανέλθουν όλες οι νόσοι για τις 
οποίες εμβολιάζουμε σήμερα τα παιδιά. Ανέφερε μάλιστα, παραδείγματα επιδημιών που ξέσπασαν 
σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, όπου μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των εμβολιασμών.
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Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κος Νταλούκας τόνισε ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν 
οι εμβολιασμοί, καθώς πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος μια μικρή επιδημία να πάρει ανεξέλεγκτες δι-
αστάσεις, ενώ οφείλουμε να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που για ιατρικούς λόγους δεν 
μπορούν να εμβολιαστούν και θα πρέπει οι γύρω τους να είναι εμβολιασμένοι ώστε να μην τους 
μεταδώσουν κάποιο σοβαρό νόσημα. Ακόμη, πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο όταν δεν είμαστε 
εμβολιασμένοι, να κολλήσουμε σε κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό μια ασθένεια που μπορεί στη χώρα 
μας να μην υπάρχει και να γίνουμε έτσι η αιτία να εξαπλωθεί.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις που έθεσαν οι γονείς και με το συμπέρασμα ότι ο εμβολι-
ασμός είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση για τη δημιουργία του απαραίτητου τείχους 
προστασίας του πληθυσμού.

Στην ενημερωτική εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Ελένη λέκκα και 
κος Αθανάσιος βελλής, καθώς και ο Διευθυντής του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας κος σωτήρης Πα-
πασπυρόπουλος, Ιατρός Υγιεινολόγος-Ψυχίατρος.
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• δηΜΟσ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓυΡΩΝ - κΑΜΑτΕΡΟυ •
στον 3ο βρεφονηπιακό σταθμό δημοτικής Ενότητας Αγ. Αναργύρων,

την τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Συντονίστρια της Εκδήλωσης ήταν η κα Χριστίνα 
Ζατέ, Διευθύντρια Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού, η οποία καλωσόρι-
σε το κοινό και ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές 
της διοργάνωσης. Παραβρέθηκε και απηύθυνε χαι-
ρετισμό η κα Μαρία Παπαναγιωτάκη, Αντιδήμαρχος 
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Επόπτρια 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Αγ. Αναργύρων – 
Καματερού.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα κατερίνα 
καράλη, Παιδίατρος, η οποία παρουσίασε τον ορισμό 
των εμβολίων και ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία 

σχετικά με την εξέλιξη των εμβολίων. Τόνισε ότι το όφελος από τους εμβολιασμούς είναι πολλα-
πλό, καθώς προστατεύονται τα παιδιά και οι ευπαθείς ομάδες από σοβαρά νοσήματα, δημιουργεί-
ται συλλογική ανοσία γιατί όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται σε μια ορισμένη κοινότητα, 
τόσο η νόσος δεν μπορεί να εξαπλωθεί. Ετσι, μειώνονται οι πιθανότητες να νοσήσουν οι έγκυες και 
τα έμβρυά τους, οι ασθενείς με σοβαρά χρόνια νοσήματα, οι καρδιοπαθείς, οι υπερήλικες, οι καρ-
κινοπαθείς υπό ανοσοκαταστολή. Ανέφερε τέλος, ότι με την εξαίρεση της χρήσης πόσιμου νερού, 
κανένα άλλο μέσο (συμπεριλαμβανομένων και των αντιβιοτικών) εκτός από τα εμβόλια δεν είχε 
τόσο σημαντική επίδραση στη μείωση της θνησιμότητας. Οι εμβολιασμοί εξαφάνισαν ή περιόρισαν 
σημαντικά ορισμένα πολύ σοβαρά μεταδοτικά νοσήματα (ευλογιά, διφθερίτιδα, πολιομυελίτιδα) 
και αποτελούν ένα από τα δέκα εξαιρετικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα στον τομέα της δημόσιας 
υγείας. στην εποχή μας υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια παιδιά εμβολιάζονται μέσα στον πρώτο 
χρόνο της ζωής τους και τα εμβόλια προλαμβάνουν 3 εκατομμύρια θανάτους παιδιών ετησίως.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πλήθος ερωτήσεων που έθεσαν οι γονείς στην ομιλήτρια, γεγο-
νός ενδεικτικό του ενδιαφέροντος και της ανάγκης που υπάρχει στο κοινό για ενημέρωση σε τόσο 
σημαντικά θέματα υγείας.
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• δηΜΟσ ΖΩΓΡΑΦΟυ •
στον Παιδικό σταθμό Ζωγράφου (πρώην ΙΦσΑ),

την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Τους γονείς καλωσόρισε και ευχαρίστησε για την παρουσία τους ο κος Αλέξιος βασιλείου, Ωτο-
ρινολαρυγγολόγος Παίδων-Ενηλίκων, Δημοτικός Σύμβουλος Ζωγράφου. Ο κος Βασιλείου αναφέρ-
θηκε στη σημαντικότητα της ενημέρωσης ως προς την ασφάλεια και αναγκαιότητα των εμβολια-
σμών στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες, για την πρόληψη από σημαντικά και επικίνδυνα για την 
υγεία νοσήματα. Στην ημερίδα παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ζωγράφου κος κωνσταντίνος καλλίρης.

Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η κα Μαρία σταματίου, Παιδίατρος. Η κα Σταματίου τόνισε ότι 
ο εμβολιασμός είναι η πιο απλή και δυνατή στρατηγική για την προαγωγή της υγείας και την προ-
στασία της ζωής παιδιών και ενηλίκων σε όλο τον κόσμο. O εμβολιασμός προσέφερε σημαντική 
μείωση στην ανθρώπινη θνητότητα και θνησιμότητα, καθώς τα εμβόλια σώζουν 3-4 εκατ. ζωές 
ετησίως και προστατεύουν 750.000 παιδιά από επερχόμενες αναπηρίες. Εξαιτίας του εμβολιασμού 
εξαφανίστηκαν ή σχεδόν εξαλείφθηκαν νοσήματα – μάστιγες των προηγούμενων αιώνων όπως η 
ευλογιά, η διφθερίτιδα και η πολιομυελίτιδα. Επίσης, επισήμανε ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και 
τυχόν επιπλοκές που πολλοί γονείς φοβούνται, είναι εξαιρετικά σπάνιες,, κατά κανόνα ήπιες και 
μικρής διάρκειας. Ωστόσο, για τα ανεμβολίαστα παιδιά που αρρωσταίνουν, ο κίνδυνος θανάτου ή 
αναπηρίας είναι υπαρκτός. Διευκρίνισε ακόμη, ότι τα εμβόλια δεν έχουν σχέση με την εμφάνιση 
αυτισμού ή άλλων νοσημάτων. Οι μαζικοί εμβολιασμοί προστατεύουν όχι μόνο το κομμάτι των 
εμβολιασμένων ατόμων αλλά και τον μη εμβολιασμένο πληθυσμό και έτσι διασφαλίζεται η μη δια-
σπορά της νόσου. Τέλος, η γιατρός επισήμανε ότι ένα εμβόλια για να είναι αποτελεσματικό πρέπει 
να γίνεται μαζικός εμβολιασμός, στη σωστή δοσολογία και σε πλήρη σχήματα, στην κατάλληλη 
ηλικία και με αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις ανάμεσα στο κοινό και την ομιλήτρια.
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ηΜΕΡΙδΕσ ΓΙΑ τΟ ΝΕυΡΟΠΑθητΙκΟ ΠΟΝΟ, τηΝ ΑΝΟΙΑ, τηΝ ΑκΡΑτΕΙΑ ΟυΡΩΝ

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και οι δήμοι Αλμυρού, Ελευ-
σίνας, δράμας, Έδεσσας, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Παλλήνης, βάρης-βούλας-βουλιαγμένης, Μάν-
δρας-Ειδυλλίας, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε 
θέματα υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν με την υποστήριξη της εταιρείας Pfizer Ελλάς και τη 
συνεργασία της εξειδικευμένης εταιρείας New Event Generation, Ενημερωτική Εκδήλωση για τα 
μέλη των ΚΑΠΗ, αλλά και για όλους τους Δημότες, με θέμα:

«Ενημερωθείτε για την υγεία σας, Ζήστε καλύτερα!»

• δηΜΟσ ΑλΜυΡΟυ •
Νευροπαθητικός Πόνος - Άνοια - Ακράτεια Ούρων: στο κΑΠη Αλμυρού,

την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Συντονιστής της Εκδήλωσης, ήταν ο κος Ιωάννης καρα-
τσώκης, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλμυρού, ο 
οποίος καλωσόρισε το Κοινό και ευχαρίστησε όλους τους 
συντελεστές της Εκδήλωσης καθώς και τους Ιατρούς ομιλη-
τές που πραγματοποίησαν την ενημέρωση κ.κ. δημήτριο 
καλοχριστιανάκη, Νευρολόγο και Αθανάσιο Ζαχαρίου, 
Χειρουργό Ουρολόγο. Παραβρέθηκε επίσης και απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Υπεύθυνος ΚΑΠΗ 
Αλμυρού κος δημήτριος τσούτσας.

Ο Νευρολόγος κος δημήτριος καλοχριστιανάκης ανα-
φέρθηκε στο θέμα της Ποιότητας Ζωής και Αξιοπρέπειας 

στην Τρίτη Ηλικία, εστιάζοντας στο Νευροπαθητικό Πόνο και στην ΄Ανοια. Αρχικά ανέλυσε τον ορι-
σμό, τα αίτια και τους τρόπους αντιμετώπισης του νευροπαθητικού πόνου, ο οποίος απασχολεί εξί-
σου άνδρες και γυναίκες, κυρίως μέσης και τρίτης ηλικίας και επηρεάζει αρνητικά την καθημερινό-
τητά τους. Τόνισε ότι η ποιότητα ζωής είναι ανεκτίμητη και σε κάθε περίπτωση ο Νευροπαθητικός 
Πόνος πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη συμβουλή και καθοδήγηση του ιατρού. Στη συνέχεια, ανα-
φέρθηκε στην Ανοια, η οποία επίσης αφορά εξίσου και τα δύο φύλα, παρουσιάζοντας την κλινική 
εικόνα, τους τρόπους διάγνωσης, την εξέλιξη της νόσου, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής 
της. Τέλος, έδωσε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του φροντιστή, τονίζο-
ντας ότι σημαντικότερο από την φαρμακευτική αντιμετώπιση είναι ένας καλά εκπαιδευμένος και 
συνεργάσιμος φροντιστής, σε συνδυασμό με τη συχνή επικοινωνία με το γιατρό.

Στη συνέχεια ο Χειρουργός Ουρολόγος κος Αθανάσιος Ζαχα-
ρίου, παρουσίασε το θέμα της Ακράτειας ούρων. Ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ότι αν και η ακράτεια ούρων αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, πάνω από 
οκτώ στους δέκα πάσχοντες δε λαμβάνουν θεραπεία γιατί δεν 
αναζητούν καν ιατρική συμβουλή. Το αποτέλεσμα αυτής της 
κακής πρακτικής είναι πως το σύνδρομο της υπερδραστήριας 
κύστης οδηγεί τους πάσχοντες στην κοινωνική απομόνωση και 
την κατάθλιψη. Σοβαρές επιπτώσεις παρουσιάζονται κυρίως 
στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή, καθώς και στον ύπνο, 
αλλά και στη σεξουαλική δραστηριότητα των ασθενών. Τέλος, 
αναφέρθηκε στα σύγχρονα δεδομένα για την αντιμετώπιση και 
θεραπείας της ακράτειας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση ανάμεσα στο κοινό 
και τους ομιλητές, κατά τη διάρκεια της οποίας απαντήθηκε σει-
ρά ερωτημάτων και δόθηκαν καίριες και χρήσιμες συμβουλές.
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• δηΜΟσ ΕλΕυσΙΝΑσ •
υπερδραστήρια κύστη – Ακράτεια ούρων: στο 2ο κΑΠη Ελευσίνας,

την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013.

Συντονίστρια της Εκδήλωσης, ήταν η κα Μαρία 
Αντωνάρα, Υπεύθυνη του Τμήματος Κοινωνικής Πο-
λιτικής Δήμου Ελευσίνας, η οποία καλωσόρισε το Κοι-
νό και την ιατρό ομιλήτρια κα Ματίνα βλάχου, MD, 
F.E.B.U., Χειρουργό Ουρολόγο – Ανδρολόγο και ευχα-
ρίστησε όλους τους συντελεστές της Εκδήλωσης για 
τη διοργάνωση αυτή.

Η κα Βλάχου κατά την ομιλία της, παρουσίασε τους 
διαφορετικούς τύπους της Ακράτειας ούρων, τις επι-
πτώσεις της στην υγεία και την κοινωνική ζωή των 
ασθενών, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής 
της. Ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι 1 στους 5 Ελληνες 

πάσχει από Ακράτεια ούρων, 33% των γυναικών >65 ετών έχουν ακράτεια ούρων, ενώ 26% των γυ-
ναικών >18 ετών έχουν παρουσιάσει κάποια στιγμή της ζωής τους ακράτεια. Μεγάλο ποσοστό των 
ασθενών δεν επισκέπτονται το γιατρό ή δεν περιγράφουν στο γιατρό τους τα συμπτώματα, παρό-
λο που σε ποσοστό 80% η Ακράτεια ούρων είναι θεραπεύσιμη ή μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. 
Το μήνυμα της συνάντησης ήταν η σπουδαιότητα της επικοινωνίας με το γιατρό, το ότι δεν πρέπει 
να εγκαταλείπουμε ποτέ την προσπάθεια, καθώς η Ακράτεια είναι ένα παλαιό πρόβλημα με νέες 
λύσεις.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα στο κοινό και την ομιλήτρια, 
όπου δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές καθημερινής πρακτικής και απαντήθηκαν ερωτήματα σχετικά 
με την επίδραση της ακράτειας γενικότερα στην υγεία του οργανισμού.
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• δηΜΟσ δΡΑΜΑσ •
Ακράτεια Ούρων - Νευροπαθητικός Πόνος: στο δημαρχείο δράμας,

την τετάρτη, 25 σεπτεμβρίου 2013

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των κατοίκων της 
Δράμας οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρό-
σκληση αποτυπώνοντας το ενδιαφέρον αλλά και την 
ανάγκη που υπάρχει για ενημέρωση σε σημαντικά 
θέματα υγείας. Το κοινό καλωσόρισε η Δημοτική Σύμ-
βουλος και Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας κα Χρυσή σιδερά, Συντονίστρια της Εκδήλω-
σης, ενώ εκ μέρους του Δήμου απηύθυνε χαιρετισμό 
ο Αντιδήμαρχος κος κυριάκος Γρηγορίου.

Ο χειρουργός ουρολόγος κος Ιωάννης δάντζερας, 
ενημέρωσε το κοινό για το θέμα της ακράτειας ού-

ρων, ένα πρόβλημα που εμφανίζεται αρκετά συχνά σε άνδρες και γυναίκες της τρίτης ηλικίας. Η 
ακράτεια επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής στην καθημερινή προσωπική, οικογενειακή και 
κοινωνική δραστηριότητα των πασχόντων. Αν και δεν είναι απειλητική για τη ζωή, μπορεί να οδη-
γήσει σε κοινωνική αυτοαπομόνωση με καταλυτικές επιπτώσεις στον ψυχισμό. Χαρακτηριστικό 
είναι το στοιχείο ότι Διεθνώς μόλις 1% των ασθενών καταφεύγει σε ιατρική βοήθεια, παρόλο που 
πρόκειται για μία νόσο αντιμετωπίσιμη. Τέλος, ο κος Δάντζερας τόνισε ότι πρέπει να γίνει κοινή 
συνείδηση ότι η ακράτεια αντιμετωπίζεται και έχουν γίνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυν-
ση και σίγουρα θα γίνουν και άλλα στο μέλλον, καθώς τα προβλήματα ποιότητας ζωής κατέχουν 
πλέον σημαντικό ρόλο στο κεφάλαιο της υγείας.

Στη συνέχεια ο Γενικός Ιατρός κος κωνσταντίνος καΐρης αναφέρθηκε στο πρόβλημα του νευρο-
παθητικού πόνου ο οποίος προκαλείται από βλάβη ή δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος, 
ταλαιπωρεί αρκετά τους ασθενείς και δυσκολεύει την καθημερινότητά τους. Εστιάζοντας στον 
χρόνιο νευροπαθητικό πόνο στη μέση, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι περισσότερο από το 50% των 
ασθενών με χρόνιο νευροπαθητικό πόνο στη μέση δΕΝ ΑΝΑΖητΟυΝ ιατρική βοήθεια, ενώ το με-
γαλύτερο ποσοστό των ασθενών, στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, δεν ζήτησε ιατρική βοήθεια 
γιατί θεώρησε ότι τα συμπτώματά του δεν ήταν αρκετά σοβαρά. Τέλος, παρουσίασε σημαντικές 
οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις σχετικά με το θέμα, καθώς παρατηρείται ένα αυξανόμενο 
ενδιαφέρον σχετικά με τον νευροπαθητικό πόνο και τον χρόνιο νευροπαθητικό πόνο στη μέση 
αλλά η διαχείριση των νόσων αυτών συνεχίζει να είναι μια πρόκληση έως σήμερα καθώς δεν υπάρ-
χουν κοινά αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές για τη θεραπεία του. Επίσης, το επιδημιολογικό 
και οικονομικό αντίκτυπο του πόνου στη μέση για τους ασθενείς, τα εθνικά συστήματα υγείας και 
την κοινωνία είναι σημαντικό, καταδεικνύοντας ότι ο πόνος στη μέση είναι ένα σοβαρό πρόβλημα 
υγείας με σημαντικό οικονομικό βάρος.

Ακολούθησε συζήτηση των ομιλητών 
με το κοινό κατά την οποία απαντήθηκαν 
ερωτήματα και δόθηκαν χρήσιμες συμ-
βουλές για την καθημερινή διαβίωση τόσο 
για τους ασθενείς με ακράτεια όσο και για 
τους πάσχοντες από χρόνιο νευροπαθητι-
κό πόνο.
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• δηΜΟσ ΕδΕσσΑσ •
Ακράτεια Ούρων - Νευροπαθητικός Πόνος: στο Πολιτιστικό κέντρο δήμου Έδεσσας,

την τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Το κοινό καλωσόρισε η Δημοτική Σύμβουλος και 
Υπεύθυνη Θεμάτων Υγείας του Δήμου Εδεσσας κα 
Ευτυχία ταμβίσκου, Διευθύντρια ΜΕΘ Νοσοκομείου 
Εδεσσας, η οποία ήταν και η Συντονίστρια της Εκδή-
λωσης. Η κα Ταμβίσκου παρουσίασε το ρόλο και τους 
σκοπούς του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, 
ενώ ιδιαίτερα αναφέρθηκε στον εμπνευστή των προ-
γραμμάτων κοινωνικής ιατρικής σε επίπεδο Δήμων 
κο Γιώργο Πατούλη, Πρόεδρο του Δικτύου και Δήμαρ-
χο Αμαρουσίου. Ευχαρίστησε επίσης όλους τους συ-
ντελεστές της Εκδήλωσης, καθώς και τους εξαιρετι-

κούς ομιλητές που ανέπτυξαν τη θεματολογία.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Εδεσσας, κος δημήτρης Γιάννου, ο οποίος 
απηύθυνε και το χαιρετισμό της Δημοτικής αρχής, ενώ παραβρέθηκαν πολλοί εκ των Δημοτικών 
Συμβούλων της Εδεσσας.

Το πρώτο θέμα παρουσίασε ο κος Μιχαήλ σταλίκας, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, 
F.E.B.U., ο οποίος αναφέρθηκε στους τύπους και στα αίτια της ακράτειας ούρων καθώς και τα νε-
ότερα δεδομένα για την αντιμετώπισή της. Πρόκειται για ένα σημαντικό νόσημα που διαταράσσει 
σημαντικά την καθημερινότητα των ηλικιωμένων και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε κατάθλι-
ψη. το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι η ακράτεια ούρων αντιμετωπίζεται και θα πρέπει οι ασθενείς να 
απευθύνονται στο γιατρό τους και να αποφεύγουν την αυτοαπομόνωση.

Στη συνέχεια ο κος Γεώργιος Ρίζος, Νευρολόγος, ενημέρωσε το κοινό για το σοβαρό πρόβλημα 
του νευροπαθητικού πόνου και τις σοβαρές επιπτώσεις του στην κοινωνική, οικογενειακή αλλά και 
εργασιακή ζωή των πασχόντων. στην Ελλάδα είναι 200.000 περίπου οι ασθενείς που υποφέρουν 
από νευροπαθητικό πόνο, ενώ σε 75 εκατομμύρια υπολογίζονται παγκοσμίως. Υπάρχουν διάφοροι 
τρόποι αντιμετώπισης όπως φαρμακευτική αγωγή, επεμβατικές θεραπείες, θεραπείες ψυχολογι-
κής υποστήριξης κ.α. Συχνά όμως οι ασθενείς δε συμβουλεύονται το γιατρό τους και λαμβάνουν 
παυσίπονα ή καταφεύγουν σε απλή ξεκούραση χωρίς τελικά να λαμβάνουν ουσιαστική βοήθεια.

Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις προς τους ομιλητές όπου μεταξύ άλλων επισημάνθη-
κε η σημασία της συνέχισης της ενημέρωσης του κοινού με παρόμοιες εκδηλώσεις στο μέλλον, για 
καλύτερη Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας που είναι και ο κύριος στόχος του Εθνικού Διαδημο-
τικού Δικτύου Υγείας.
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• δηΜΟσ ΑΜΠΕλΟκηΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝησ •
Ακράτεια Ούρων - Νευροπαθητικός Πόνος: στο Α΄ κΑΠη Μενεμένης,

την τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013.

Τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου αλλά και οι κάτοι-
κοι της περιοχής ανταποκρίθηκαν θετικά και παρα-
κολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την ενημέρωση. 
Παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης κος λάζαρος κυρίζο-
γλου, καθώς και Αντιδήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου και εκπρόσωποι από τον τοπικό τύπο.

Την πρώτη ομιλία για την Ακράτεια Ούρων πραγμα-
τοποίησε ο κος Παύλος Γκρίτσιος, Χειρουργός Ουρο-
λόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ. Ο κος Γκρίτσιος αναφέρθηκε 
στον ορισμό και στις μορφές της ακράτειας ούρων, 
που αν και εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες, 

ωστόσο απασχολεί και ένα σημαντικό ποσοστό ανδρών. Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις της νόσου 
στην ποιότητα ζωής και στην καθημερινότητα των ασθενών, ωστόσο το αισιόδοξο μήνυμα είναι 
ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης και θεραπείας. Οι ασθενείς θα πρέπει να ξεπερνούν 
τη συστολή που συνοδεύει συνήθως τη νόσο, να αναζητούν βοήθεια από τον ειδικό και να μην επι-
τρέπουν στην ακράτεια να δυσκολεύει τις κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητές τους.

Στη συνέχεια ο κος Νικόλαος βαλάνος, Ορθοπαιδικός, Εντεταλμένος Σύμβουλος Υγείας του Δή-
μου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, παρουσίασε τα νεότερα δεδομένα όσον αφορά το νευροπαθη-
τικό πόνο, ένα πρόβλημα με ολοένα αυξανόμενο ποσοστό πασχόντων. Ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που επηρεάζονται από τον πόνο στη μέση καθιστά τη νόσο 
σημαντικό βάρος τόσο για τους ασθενείς όσο και για την κοινωνία. Επίσης, συχνά οι ασθενείς δεν 
καταφεύγουν στο γιατρό αλλά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το νευροπαθητικό πόνο με παυσί-
πονα ή ξεκούραση, χωρίς έτσι να βρίσκουν λύση στο πρόβλημά τους.

Ακολούθησε συζήτηση του κοινού με τους δύο ομιλητές, όπου απαντήθηκαν ερωτήματα και το-
νίστηκε η σημασία της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης για την προαγωγή της υγείας και την 
πρόληψη.
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• δηΜΟσ ΠΑλληΝησ •
Ακράτεια Ούρων: στο κΑΠη της δημοτικής Ενότητας Γέρακα,

την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρε-
τισμό ο Δήμαρχος Παλλήνης, κος Αθανάσιος Ζούτσος. 
Συντονίστρια ήταν η κα Πόπη Ζινέλη, Δημοτική Σύμ-
βουλος, η οποία κατά την εισαγωγή τόνισε τη σημα-
ντικότητα της ενημέρωσης για την πρόληψη και προ-
στασία της Υγείας.

Οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρό-
σκληση των διοργανωτών και παρακολούθησαν με 
μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία που πραγματοποίησε 
ο κος δημήτριος δρακόπουλος, Χειρουργός Ουρολό-
γος – Ανδρολόγος για την Ακράτεια Ούρων, ένα σο-

βαρό πρόβλημα που απασχολεί μεγάλο αριθμό γυναικών αλλά και σημαντικό ποσοστό ανδρών.

Ο κος Δρακόπουλος ανέφερε ότι η ακράτεια ούρων είναι ένα σύμπτωμα το οποίο πάντα οφεί-
λεται σε κάποια παθολογική κατάσταση. Επηρεάζει αρνητικά σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνι-
κή, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή των πασχόντων, επιβαρύνοντας σοβαρά την ψυχολογία 
τους. Παρουσίασε επίσης, τα είδη της ακράτειας, τα αίτια, τους τρόπους διάγνωσης, αλλά και τους 
τρόπους αντιμετώπισης.

το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι για την ακράτεια ούρων υπάρχει λύση μέσω φαρμακευτικής αγω-
γής και ειδικών ασκήσεων και όπου απαιτείται, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με μια ελάχιστα επεμ-
βατική χειρουργική πράξη. Οι ασθενείς θα πρέπει να επισκέπτονται άμεσα τον ειδικό ουρολόγο 
ώστε να λαμβάνουν βοήθεια και να προλαμβάνουν τις δυσάρεστες συνέπειες της ακράτειας ούρων.

Το κοινό υπέβαλε σειρά ερωτημάτων στον ομιλητή εστιάζοντας σε θέματα σχετικά με την πρό-
ληψη της ακράτειας, το ρόλο της διατροφής, της ηλικίας, καθώς και παθήσεων που πιθανόν υπάρ-
χουν στον οργανισμό, λαμβάνοντας έτσι πολύ χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές.
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• δηΜΟσ βΑΡησ - βΟυλΑσ - βΟυλΙΑΓΜΕΝησ •
Ακράτεια Ούρων: στο κΑΠη βούλας,

την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Συντονίστρια της Εκδήλωσης ήταν η κα κυριακή 
βασιλείου, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας & 
Προαγωγής Δημόσιας Υγείας του Δήμου Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης, ενώ παραβρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό η κα Μαρία σίνα Χόβρη, Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολι-
τισμού.

Την ενημερωτική ομιλία για την ακράτεια ούρων 
πραγματοποίησε ο κος δημήτριος δρακόπουλος, Χει-
ρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, ο οποίος εστίασε 
στα είδη, τα αίτια, τους τρόπους διάγνωσης καθώς 

και τους τρόπους αντιμετώπισης της ακράτειας. Πρόκειται για ένα πρόβλημα με σοβαρές ψυχολο-
γικές επιπτώσεις καθώς οι πάσχοντες περιορίζουν ή διακόπτουν διάφορες δραστηριότητες όπως 
η άθληση, τα ταξίδια κ.α.. Επίσης, απουσιάζουν συχνά από την εργασία τους και έχουν μειωμένη 
παραγωγικότητα, αναγκάζονται να φορούν ειδικά ρούχα ως μέσο προφύλαξης, ενώ διακατέχο-
νται από φόβο, ενοχή και έλλειψη αυτοεκτίμησης. Στις γυναίκες το φαινόμενο της ακράτειας είναι 
συχνότερο σε σχέση με τους άνδρες, ενώ όπως επισήμανε ο κος Δρακόπουλος σχεδόν πάντα το 
σύμπτωμα της ακράτειας οφείλεται σε κάποια παθολογική κατάσταση.

Η ακράτεια ούρων ωστόσο αντιμετωπίζεται μέσω ειδικών ασκήσεων, φαρμακευτικής αγωγής ή 
και χειρουργικά όπου απαιτείται. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προτροπή οι πάσχοντες να ζη-
τούν αμέσως τη βοήθεια του ειδικού ουρολόγου ώστε να λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια και να 
μην οδηγούνται στην αυτοαπομόνωση ή και σε κατάθλιψη ορισμένες φορές εξαιτίας της ακράτειας.
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• δηΜΟσ ΜΑΝδΡΑσ - ΕΙδυλλΙΑσ •
Ακράτεια Ούρων - Νευροπαθητικός Πόνος: στο 1ο κΑΠη Μάνδρας,

την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013.

Η εκδήλωση είχε ιδιαίτερη επιτυχία καθώς πλήθος μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου, αλλά και πολλοί 
δημότες προσήλθαν και παρακολούθησαν την ενημέρωση σχετικά με την ακράτεια ούρων και το 
νευροπαθητικό πόνο. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας 
κος Γεώργιος δρίκος, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κος 
Γεώργιος Σαμπάνης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Την πρώτη ομιλία για την Ακράτεια Ούρων και την Υπερδραστήρια Κύστη πραγματοποίησε η 
κα Ματίνα βλάχου, MD, F.E.B.U., Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος. Η κα Βλάχου αναφέρθηκε 
στους διαφορετικούς τύπους της Ακράτειας ούρων, τις επιπτώσεις τους στην υγεία και την κοι-
νωνική ζωή καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισής τους. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο 
πρόβλημα καθώς 1 στους 5 Ελληνες πάσχει από ακράτεια ούρων, 33% των γυναικών άνω των 65 
ετών έχουν ακράτεια ούρων, ενώ 26% των γυναικών άνω των 18 ετών έχουν παρουσιάσει ακράτεια 
κάποια στιγμή της ζωής τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι, παρόλο που το 80% της ακράτειας ούρων 
μπορεί να θεραπευτεί ή να βελτιωθεί σημαντικά, οι ασθενείς δεν περιγράφουν τα συμπτώματά 
τους στο γιατρό, αλλά και οι γιατροί δεν ρωτούν τους ασθενείς τους για ακράτεια όσο συχνά θα 
έπρεπε ώστε να τους παροτρύνουν να μιλήσουν για το πρόβλημα.

Στη συνέχεια η κα Ελένη καββαδία, Νευρολόγος, ενημέρωσε το κοινό για το Νευροπαθητικό 
Πόνο. Παρουσίασε τον ορισμό, τα αίτια, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του Νευροπαθητικού 
Πόνου, τους τρόπους διάγνωσης, εκτίμησης της έντασής του και αντιμετώπισης. Εστίασε ακόμη 
και ανέλυσε τη διαβητική νευροπάθεια, μια ιδιαίτερα επώδυνη κατάσταση για τους διαβητικούς. 
Και στην περίπτωση του νευροπαθητικού πόνου οι ασθενείς δεν καταφεύγουν πάντα στο γιατρό 
και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον πόνο με παυσίπονα ή ξεκούραση. Με αυτόν τον τρόπο δε 
λαμβάνουν ουσιαστικά βοήθεια και δε βρίσκουν λύση στο πρόβλημά τους. θα πρέπει οι ασθενείς 
να επισκέπτονται άμεσα στο γιατρό, καθώς η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
την πορεία της υγείας τους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το μήνυμα της μεγάλης σημασίας της έγκαιρης και έγκυρης ενη-
μέρωσης του κοινού για την προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσμού.
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ηΜΕΡΙδΕσ ΓΙΑ τη ΦλΕβΙκη θΡΟΜβΩση

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και οι δήμοι Ελευσίνας, Αμα-
ρουσίου, καλλιθέας, Παλλήνης, ηλιούπολης, Ξάνθης, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την 
έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν με την υποστήριξη 
της εταιρείας LEO Ελλάς και τη συνεργασία της εξειδικευμένης εταιρείας New Event Generation, 
Ενημερωτική Εκδήλωση για όλους τους Δημότες, με θέμα:

«Φλεβική θρόμβωση: όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε»

• δηΜΟσ ΕλΕυσΙΝΑσ •
στο κτίριο του τμήματος κοινωνικής Πολιτικής, δήμου Ελευσίνας,

την Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Η συντονίστρια κα Μαρία Αντωνάρα, Υπεύθυνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ελευ-
σίνας, κατά την εισαγωγή της, καλωσόρισε το κοινό σε αυτή την ενημερωτική εκδήλωση η οποία 
πραγματοποιήθηκε με σκοπό την πρόληψη και προστασία των πολιτών από την επικίνδυνη νόσο 
της Φλεβικής Θρόμβωσης, μέσα από την ενημέρωσή τους από καταρτισμένους επιστήμονες. Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ελευσίνας κος Γιώργος τσουκαλάς, καθώς και εκπρόσωποι 
Τοπικών Συλλόγων και Φορέων.

Ο κος Μάριος δασκαλόπουλος, Αγγειοχειρουργός – Ενδαγγειοχειρουργός, Διευθυντής Αγγειο-
χειρουργικής Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», ξεκινώντας την ομιλία του, ευχαρίστη-
σε το Δήμο Ελευσίνας, για την πρόσκληση που απηύθυνε προς την Ομάδα Φλεβικής Θρόμβωσης 
του «Θριασίου» Νοσοκομείου, για την πραγματοποίηση αυτής της ενημερωτικής ομιλίας. Ο κος 
Δασκαλόπουλος παρουσίασε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Φλεβικής Θρόμβωσης, τα αίτια 
πρόκλησής της, τους τρόπους προστασίας από τις σοβαρές επιπτώσεις και την επικινδυνότητα 
της ασθένειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Περισσότεροι από 370.000 θάνατοι σχετίζονται με τη 
Φλεβική Θρόμβωση κάθε χρόνο στην Ε.Ε».

Στην ενημέρωση συμμετείχε και η κα Αικατερίνη Πούλου, Ειδικευόμενη Γενικής Χειρουργικής στο 
Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», η οποία ανέλυσε το ρόλο της μεταφοράς αίματος από την 
περιφέρεια στην καρδιά, καθώς και το φλεβικό δίκτυο κάτω άκρων, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στους 
προδιαθεσικούς παράγοντες και τις ενδείξεις που πρέπει να μας οδηγήσουν σε άμεση εξέταση.

Το κοινό παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ενημέρωση και είχε την ευκαιρία να θέσει 
σημαντικές ερωτήσεις στους Ομιλητές σχετικά με τη σωστή χρήση αντιπηκτικών, τους απαραίτη-
τους περιοδικούς ελέγχους και εξετάσεις, καταγράφοντας έτσι χρήσιμες συμβουλές προφύλαξης 
από την ασθένεια.
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• δηΜΟσ ΑΜΑΡΟυσΙΟυ •
στο δημαρχείο Αμαρουσίου,
την τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

τη σπουδαιότητα της ενημέρωσης και της ευαι-
σθητοποίησης των πολιτών στην πρόληψη, αλλά και 
στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της Φλεβικής 
θρόμβωσης, η οποία μπορεί να γίνει απειλητική για 
τη ζωή του ασθενούς, τόνισαν έγκριτοι επιστήμονες 
στην ημερίδα.

Ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας ο Δήμαρχος 
Αμαρουσίου, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών και Πρόεδρος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ κος Γιώργος Πα-
τούλης, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους έγκριτους 
Επιστήμονες Ομιλητές κ.κ. Πέτρο Μουστόγιαννη, Αγ-
γειολόγο – Αγγειοχειρουργό, Συνεργάτη Νοσοκομεί-

ου «Υγεία» και δρ. σωτήρη Γιαννακάκη, Αγγειοχειρουργό, Επιμελητή Α΄, Αγγειοχειρουργική Κλινική, 
Νοσοκομείο ΚΑΤ, όλους τους παραβρισκόμενους και τους συντελεστές της Εκδήλωσης.

Κατά την εισαγωγή του ο κος Πατούλης, τόνισε: «Η Επιστημονική αυτή συνάντηση έχει σαν στόχο 
την ενημέρωση του Κοινού με σκοπό την Πρόληψη και διατήρηση της καλής Υγείας, προτού χρειαστεί 
να καταφύγουμε στη θεραπεία. Αυτός είναι και ο στόχος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και για αυτό οργανώνει σειρά ενημερωτικών ομιλιών ανά την Ελλάδα, που 
γίνονται ταυτόχρονα ή και μεμονωμένα στους Δήμους μέλη του Δικτύου. Η ενημέρωση για τη Φλεβική 
Θρόμβωση, αφορά όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, όχι μόνο από άποψη αισθητικής, αλλά σε σχέ-
ση με τη Ζωή και την καλή Υγεία».

Κατά την πρώτη ομιλία, ο κος Πέτρος Μουστόγιαννης, παρουσίασε σημαντικές πληροφορίες και 
δεδομένα ως προς την πρόληψη και διάγνωση της Φλεβικής Θρόμβωσης. «Είναι μια κατάσταση, 
κατά την οποία διαταράσσεται η ροή του αίματος στο Φλεβικό Σύστημα, με αποτέλεσμα το σχηματι-
σμό θρόμβου και τον κίνδυνο Πνευμονικής Εμβολής. Συχνότερα η Φλεβική Θρόμβωση εντοπίζεται στις 
φλέβες των κάτω άκρων και της λεκάνης, ενώ σπανιότερα σε άλλες θέσεις. 93% των σχετικών με τη 
Φλεβική Θρόμβωση θανάτων ετησίως, είναι αποτέλεσμα αιφνίδιας Πνευμονικής Εμβολής ή μη διαγνω-
σμένης Φλεβικής Θρόμβωσης, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 12% της συνολικής ευρωπαϊκής θνησιμότη-
τας σχετίζεται με τη Φλεβική Θρόμβωση. Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης Φλεβικής Θρόμβωσης απο-
τελούν ενδεικτικά χειρουργικές επεμβάσεις, τραύματα, κατάκλιση, εγκυμοσύνη κ.α., ενώ θα πρέπει 
να αποφεύγεται γενικότερα η πολύωρη ακινησία, ιδιαίτερα σε παχύσαρκους ανθρώπους. Απαραίτητη 
είναι η διάγνωση της νόσου μέσω εργαστηριακών εξετάσεων, η εγρήγορση και αυξημένη υποψία των 
ιατρών όλων των ειδικοτήτων, καθώς και η καλή επικοινωνία μεταξύ ασθενών και ιατρών για την 
αξιολόγηση συμπτωμάτων όπως πόνος, οίδημα, ερύθημα, ευαισθησία, πυρετός κ.α.»

Στη συνέχεια ο δρ. σωτήρης Γιαννακάκης, ανέπτυξε τους τρόπους αντιμετώπισης και θεραπείας 
της Φλεβικής Θρόμβωσης των κάτω άκρων, οι οποίοι εστιάζουν στην αποφυγή των κινδύνων που 
απειλούν τον οργανισμό, μέσω της ακινησίας, της χρήσης ελαστικών καλτσών, της κατάλληλης 
φαρμακευτικής αγωγής ή/και της χειρουργικής επέμβασης. Παρουσίασε επίσης όλα τα νεότερα δε-
δομένα όσον αφορά την έρευνα φαρμακευτικών σκευασμάτων. «Κατά τη φαρμακευτική αγωγή, 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται -όπως τόνισε- στη χρήση άλλων φαρμάκων και στη διατροφή του 
ασθενούς, καθώς ορισμένα τρόφιμα μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά της θεραπείας. 
Ο ασθενής πρέπει να είναι σε διαρκή επαφή με το γιατρό του και να τον ενημερώνει για κάθε αλλαγή 
στη γενικότερη κατάσταση της υγείας του ή νέο φάρμακο που λαμβάνει και να ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες και συμβουλές του. Ταυτόχρονα, οφείλει να ενημερώνει κάθε γιατρό που επισκέπτεται, ότι 
λαμβάνει αντιπηκτική θεραπεία.»
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Τέλος, ο κος Γιαννακάκης, έδωσε μία σειρά από πρακτικές συμβουλές καθημερινής διαβίωσης 
προς τους ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική θεραπεία, όπως να προσέχουν ιδιαίτερα και να 
αποφεύγουν τους μικροτραυματισμούς που μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία, τα τσιμπήματα 
εντόμων, τις απότομες αλλαγές στη δίαιτά τους και τις δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέ-
σουν μελάνιασμα ή τραυματισμό (π.χ. αθλήματα επαφής).

Ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με το κοινό το οποίο παρακολούθησε με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον την ενημέρωση και υπέβαλε σειρά ερωτημάτων προς το πάνελ.

Ο κος Γιώργος Πατούλης, συνοψίζοντας κατά το κλείσιμο της Ενημερωτικής Εκδήλωσης για τη 
Φλεβική Θρόμβωση, τόνισε «τη σπουδαιότητα της ενημέρωσης του κοινού όχι για την απόκτηση 
ιατρικών γνώσεων, αλλά για την κατανόηση της ανάγκης για καλή επικοινωνία και στενή σχέση με 
το γιατρό μας, περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά μας ως μέσο πρόληψης, αλλά και στην ευ-
αισθητοποίηση στο να διακρίνουμε τις ενδείξεις της Φλεβικής Θρόμβωσης ώστε να καταφεύγουμε 
άμεσα στον ειδικό. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση για ανάλογες ενημερωτικές ομιλίες 
στο μέλλον, με στόχο πάντα τη διατήρηση της καλής Υγείας και την Πρόληψη.»

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο κος Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Ιατρός Υγιεινολόγος – Ψυχία-
τρος, Διευθυντής του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, οι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι κ.κ. Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης, Νικόλας Αλεπούς, η Δημοτική Σύμβουλος κα Ρένα 
Χαλιώτη, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης, καθώς και πλήθος δημοτών και κατοίκων.
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• δηΜΟσ κΑλλΙθΕΑσ •
στο δημαρχείο καλλιθέας,

την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Ο συντονιστής της Εκδήλωσης, κος Νικόλαος Μα-
ρώσης, Αντιδήμαρχος Υγείας & Πρόνοιας Δήμου Καλ-
λιθέας, καλωσόρισε το κοινό και ευχαρίστησε τον 
ομιλητή της Εκδήλωσης κο Ζήσιμο Ρουμελιώτη, Χει-
ρουργό – Αγγειολόγο, για την παρουσία του σε αυτή 
την ενημερωτική εκδήλωση, καθώς και όλους τους 
συντελεστές της οργάνωσης. Ο κος Μαρώσης ανα-
φέρθηκε επίσης στη σπουδαιότητα των Προγραμ-
μάτων του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ., που έχουν σα στόχο την 
ενημέρωση του Κοινού με σκοπό την Πρόληψη και 
Προαγωγή της Υγείας.

Ο Ομιλητής της Εκδήλωσης, κος Ζήσιμος Ρουμελιώ-
της, ανέπτυξε το θέμα, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά, τα αίτια, τους τρόπους προστασίας 
αλλά και αντιμετώπισης της Φλεβικής Θρόμβωσης. Εστίασε στους παράγοντες κινδύνου, στην κλι-
νική εικόνα και τους τρόπους διάγνωσης της ασθένειας, ενώ επεσήμανε την επικινδυνότητα της 
Φλεβικής θρόμβωσης, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος πνευμονικής εμβολής και άλλων σοβαρών για τον 
οργανισμό επιπλοκών.

Ακολούθησε συζήτησε με το κοινό, κατά την οποία απαντήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τους 
απαραίτητους ελέγχους και εξετάσεις, με τα συμπτώματα που πρέπει να μας οδηγήσουν στον ειδι-
κό, αλλά και τις περιπτώσεις που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.
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• δηΜΟσ ΠΑλληΝησ •
στο δημαρχείο Παλλήνης,

τη δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρ-
χος Παλλήνης κος Αθανάσιος Ζούτσος. Ο κος Ζούτσος 
κατά το χαιρετισμό του ευχαρίστησε όλους τους πα-
ραβρισκόμενους και τους συντελεστές της εκδήλω-
σης, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης και έγκυ-
ρης ενημέρωσης, ώστε το κοινό να είναι σε θέση να 
προφυλαχθεί ή να αναζητήσει άμεσα την κατάλληλη 
ιατρική βοήθεια σε περίπτωση εμφάνισης κάποιου 
νοσήματος. Το συντονισμό της ημερίδας έκανε η κα 
Πόπη Ζινέλη, Δημοτική Σύμβουλος Παλλήνης, η οποία 
τόνισε τη σημασία της πρόληψης στην προστασία 

του πληθυσμού από σοβαρά νοσήματα.

Την ενημερωτική ομιλία πραγματοποίησε ο κος δημήτριος Χριστοδουλάκης, Αγγειοχειρουργός, 
ο οποίος ανέπτυξε τον ορισμό, τα αίτια και την κλινική εικόνα της φλεβικής θρόμβωσης. Μερικοί 
από τους παράγοντες κινδύνου είναι η παρατεταμένη ακινητοποίηση, τα κατάγματα ή άλλοι τραυ-
ματισμοί, οι χειρουργικές επεμβάσεις, η χορήγηση γενικής αναισθησίας, η ηλικία, η παχυσαρκία, η 
προϋπάρχουσα φλεβική ανεπάρκεια, η κύηση & λοχεία κ.α. Ο κος Χριστοδουλάκης εστίασε επίσης 
στους τρόπους διάγνωσης και τις επιπλοκές της νόσου, όπως η πνευμονική εμβολή, μια σοβαρή και 
πιθανά θανατηφόρα επιπλοκή, και το μεταθρομβωτικό σύνδρομο, καθώς και στους τρόπους προ-
φύλαξης από αυτές. Τέλος, παρουσίασε τους τρόπους θεραπείας η οποία στοχεύει στην παρεμπό-
διση της πνευμονικής εμβολής και την ελάττωση της σοβαρότητας μεταθρομβωτικού συνδρόμου.

Την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στο κοινό και τον ομιλητή, με 
ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους πρόληψης της νόσου, τη σοβαρότητα και τις επιπλοκές της και 
τα νεότερα δεδομένα ως προς την αντιμετώπισή της.
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• δηΜΟσ ηλΙΟυΠΟλησ •
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην ηλιούπολη,

την τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Στην ημερίδα παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ηλιούπο-
λης κος βασίλης βαλασόπουλος. Κατά το χαιρετισμό 
του ο κος Βαλασόπουλος αναφέρθηκε στη συνεργα-
σία του δήμου ηλιούπολης με το διαδημοτικό δίκτυο 
υγείας στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικού 
χαρακτήρα και στην προσπάθεια που καταβάλλεται 
ώστε η τοπική Αυτοδιοίκηση να αποτελέσει ασπίδα 
άμυνας στη δύσκολη εποχή που διανύει η χώρα. Ευ-
χαρίστησε τέλος, όλους τους δημότες για την παρου-
σία τους, τους συντελεστές της εκδήλωσης για την 
εξαιρετική διοργάνωση της ημερίδας και τους έγκρι-

τους ομιλητές για το υψηλό επίπεδο ενημέρωσης που προσέφεραν στους δημότες της Ηλιούπολης. 
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κος Χρήστος Γιαννάκης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης και Εθελοντισμού Δήμου Ηλιούπολης.

Ο πρώτος ομιλητής κος Απόστολος σαλίβερος, Αγγειοχειρουργός MSc, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών, παρουσίασε διεξοδικά τα αίτια και τα συμπτώματα της φλεβικής θρόμβωσης, τους παρά-
γοντες κινδύνου και τις σοβαρές επιπλοκές της νόσου, όπως η επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενούς 
πνευμονική εμβολή. Ο κος Σαλίβερος αναφέρθηκε ακόμη στους τρόπους διάγνωσης της φλεβικής 
θρόμβωσης και σύστησε ιδιαίτερη προσοχή και άμεση προσφυγή στο γιατρό στην περίπτωση που 
το πόδι πρηστεί και πονάει ή υπάρχοντες κιρσοί γίνουν σκληροί και πονάνε.

Στη συνέχεια ο κος κωνσταντίνος Γέμος, Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, παρου-
σίασε όλα τα νεότερα δεδομένα για τους τρόπους πρόληψης και θεραπείας της φλεβικής θρόμ-
βωσης. Τόνισε τη σοβαρότητα της νόσου, καθώς στην Ελλάδα παρουσιάζονται 5000 περιστατικά 
θρομβώσεων ανά έτος εκ των οποίων τα 2000 καταλήγουν σε πνευμονική εμβολή.

Επίσης, σύστησε προληπτικά να αποφεύγεται η πολύωρη ορθοστασία ή ακινησία, και έδωσε 
χρήσιμες συμβουλές για όσους σκοπεύουν να κάνουν κάποιο πολύωρο ταξίδι ή πρόκειται να υπο-
βληθούν σε κάποια χειρουργική επέμβαση.

Η ημερίδα έκλεισε με τους ομιλητές να απαντούν σε πλήθος ερωτήσεων από το κοινό. Η ζωηρή 
συμμετοχή του ακροατηρίου καταδεικνύει την ανάγκη και το ενδιαφέρον που υπάρχει για ενημέ-
ρωση σε σημαντικά θέματα υγείας, καθώς και την ιδιαίτερη αξία και αποτελεσματικότητα πρωτο-
βουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη και προστασία της υγείας.
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• δηΜΟσ ΞΑΝθησ •
στο Ιδρυμα θρακικής τέχνης & Παράδοσης, στην Ξάνθη,

την τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κος Φίλιππος 
Φιλίππου, Δημοτικός Σύμβουλος Ξάνθης, ο οποίος 
καλωσόρισε και ευχαρίστησε για την παρουσία τους 
το κοινό και τους έγκριτους ιατρούς ομιλητές κ.κ. 
Χρήστο Αργυρίου, Ειδικευόμενο Αγγειοχειρουργικής 
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Γεώργιο Γεωργιάδη, Επίκ. 
Καθ. Αγγειοχειρουργικής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 
και Μαρίκα Μόσχου, Αγγειοχειρουργό.

Κατά την πρώτη ομιλία, ο κος Χρήστος Αργυρίου 
αναφέρθηκε εισαγωγικά στην Περιφερική Αρτηρι-
ακή Νόσο, περιγράφοντας την κλινική εικόνα, τους 

παράγοντες κινδύνου και τους τρόπους διάγνωσης της νόσου. Στη συνέχεια ο κος Γεώργιος Γεωρ-
γιάδης, αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου. Τόνισε ότι ιδιαίτερα 
σημαντική είναι η σχέση γιατρού και ασθενούς, η ενημέρωση τόσο του κοινού όσο και της ιατρικής 
κοινότητας για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τη νόσο. Η πληροφόρηση θα πρέπει να εστιάζει στη 
νόσο, τις αιτίες αυτής, τη θεραπεία και τις επιπλοκές της. Επίσης, στην πρόληψη σε υγιή άτομα που 
όμως ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Σημαντικό ρόλο επίσης, παίζει η έγκαιρη διάγνωση, 
καθώς πρόκειται για ένα σοβαρό νόσημα που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ακρωτηριασμό.

Την ενημέρωση για τη Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια, πραγματοποίησε τέλος, η κα Μαρίκα Μό-
σχου, η οποία αναφέρθηκε στα συμπτώματα, διάγνωση και θεραπευτικές επιλογές της νόσου. Η 
φλεβική ανεπάρκεια θεωρείται η πιο συχνή πάθηση των κάτω άκρων και εμφανίζεται στο 0,5-3% 
του πληθυσμού στις Δυτικές χώρες. Προδιαθεσικοί παράγοντες της Φλεβικής Ανεπάρκειας είναι η 
κληρονομικότητα, η ηλικία, η παρατεταμένη ορθοστασία, το φύλο, η εγκυμοσύνη, το αυξημένο 
σωματικό βάρος κ.α. Συμπερασματικά η κα Μόσχου ανέφερε ότι η Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια 
αποτελεί μείζονα αιτία ενοχλήσεων για τους ασθενείς και σημαντική επιβάρυνση για την κοινωνία, 
έχει υψηλό επιπολασμό και κόστος, ενώ απαιτείται αγωγή σε όλα τα στάδια εξέλιξης της νόσου, 
τόσο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων όσο και για την επιβράδυνση της εξέλιξης και τον 
καλύτερο έλεγχο του κόστους.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις του κοινού προς τους ομιλητές και οι πα-
ραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να καταγράψουν περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες και συμ-
βουλές πρόληψης.
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ηΜΕΡΙδΕσ ΓΙΑ τηΝ ΨΩΡΙΑση
Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και οι δήμοι Αμαρουσίου, Πε-

ριστερίου, θεσσαλονίκης, Πειραιά, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση 
των πολιτών σε θέματα υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν με την υποστήριξη της εταιρείας LEO 
Ελλάς και τη συνεργασία του Σωματείου Υποστήριξης Ασθενών με Ψωρίαση και της εξειδικευμένης 
εταιρείας New Event Generation, Ενημερωτική Εκδήλωση για όλους τους Δημότες, με θέμα:

«Ψωρίαση: ένα νόσημα που απασχολεί»

• δηΜΟσ ΑΜΑΡΟυσΙΟυ •
στο δημαρχείο Αμαρουσίου,
την τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του Κοινού στο 
θέμα της Ψωρίασης είχε η ημερίδα που διοργάνωσαν ο Δήμος 
Αμαρουσίου και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – 
Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013, 
καθώς αρκετοί ασθενείς διστάζουν να επισκεφθούν το δερμα-
τολόγο ή αποκρύπτουν τα συμπτώματα της νόσου, με αποτέ-
λεσμα πολλές φορές τον κοινωνικό αποκλεισμό ή/και αυτo-
αποκλεισμό.

Ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας ο κ. στέφανος τσιπου-
ράκης, Γαστρεντερολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου, 
μετέφερε τους χαιρετισμούς του κ. Γιώργου Πατούλη, Δημάρχου 

Αμαρουσίου, Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ., ενώ καλωσόρισε και 
ευχαρίστησε τους ομιλητές της εκδήλωσης κ.κ. κωνσταντίνο θεοδωρόπουλο, Δερματολόγο – Αφρο-
δισιολόγο, Επιστημονικό Συνεργάτη Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματικών & Αφροδίσιων Νόσων, 
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και κωνσταντίνο λούμο, Πρόεδρο Σωματείου Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών 
«ΚΑΛΥΨΩ», καθώς και όλους τους παρευρισκομένους και τους συντελεστές της εκδήλωσης.

Κατά την πρώτη ομιλία, ο κ. κωνσταντίνος θεοδωρόπουλος, παρουσίασε ενδιαφέροντα ιστο-
ρικά στοιχεία και σημαντικά δεδομένα ως προς τους διάφορους τύπους, την κλινική εικόνα, τους 
παράγοντες εμφάνισης, την κληρονομικότητα και τους τρόπους αντιμετώπισης της Ψωρίασης. 
«Πρόκειται για χρόνια, μη μεταδοτική, φλεγμονώδη δερματοπάθεια, με μακροχρόνια πορεία, που χα-
ρακτηρίζεται από υφέσεις και εξάρσεις. Είναι νόσημα πολυπαραγοντικής αιτιολογίας που αναπτύσσε-
ται σε άτομα με γενετική προδιάθεση. Αντιμετωπίζεται με Συστηματική Θεραπεία, Φωτοθεραπεία και 
Ακτινοθεραπεία ή Τοπική Θεραπεία, ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης». Τέλος, επισημάνθηκε 
ότι οι δερματολόγοι, ο οποίοι είναι ο κύριος φορέας παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς 
με ψωρίαση, θα πρέπει να τους προειδοποιούν για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της ασθένειάς 
τους, σε σχέση με άλλες πτυχές της Υγείας τους.

Στη συνέχεια ο κ. κωνσταντίνος λούμος, Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Ψωριασικών 
Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ» αναφέρθηκε στην Ψωρίαση από τη σκοπιά και τη θέση του ασθενούς. «Ο ψω-
ριασικός ασθενής αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα κοινωνικής και ψυχολογικής φύσης. Κυριό-
τερα αυτών η ντροπή για το σώμα, η δυσκολία στην επαφή με το άλλο φύλο, ο αποκλεισμός από κοι-
νωνικές ή/και αθλητικές δραστηριότητες (παραλίες, κολυμβητήρια, άθληση κλπ.). Συχνά οι ασθενείς 
έρχονται αντιμέτωποι με την απώλεια της εργασίας τους, την απόρριψη και τη διαρκή προσπάθεια να 
αποκρύψουν τα συμπτώματα της νόσου. Ολα αυτά οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό και σε χαμηλή 
αυτοεκτίμηση που στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει στη κατάθλιψη». Το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ» στο-
χεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από ψωρίαση, δηλαδή, 
στη βελτίωση του ψυχολογικού τους κόσμου, στην αποστιγματοποί-
ηση της ψωρίασης, στην ενημέρωση του κοινού και στην εξασφάλιση 
των δικαιωμάτων των ασθενών.

Των δύο ομιλιών ακολούθησε συζήτηση με το κοινό το οποίο πα-
ρακολούθησε με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον την ενημέρωση και 
υπέβαλε εύστοχα ερωτήματα προς τους ομιλητές.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν η δημοτική σύμβουλος Αμαρουσίου 
Ρένα Χαλιώτη, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης, καθώς 
και πλήθος κατοίκων.
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• δηΜΟσ ΠΕΡΙστΕΡΙΟυ •
στο δημαρχείο Περιστερίου,
την τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσιάστηκαν 
στην ημερίδα με θέμα την Ψωρίαση, που διοργάνω-
σαν ο Δήμος Περιστερίου και το Εθνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας, με τη συνεργασία του Σωματείου Υπο-
στήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ». Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι 2-3% του πληθυσμού προσβάλλεται 
από την Ψωρίαση, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, 
ενώ συχνά οι ασθενείς αποκρύπτουν το πρόβλημα ή 
δεν επισκέπτονται το δερματολόγο.

Καλωσορίζοντας το κοινό η Πρόεδρος του Οργανι-
σμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας 

Δήμου Περιστερίου, κα Ξένη κορόγιαννη, αναφέρθηκε στη συνεργασία του Δήμου με το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την ενημέρωση του κοινού 
σε τόσο σημαντικά θέματα υγείας. Ευχαρίστησε τους ομιλητές κ.κ. δημήτρη Ρηγόπουλο, Καθηγητή 
Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών & Αφροδίσιων Νόσων, 
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και κωνσταντίνο λούμο, Πρόεδρο Σωματείου Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών 
«ΚΑΛΥΨΩ», καθώς και όλους τους συντελεστές της ημερίδας.

Ο Καθηγητής κος δημήτρης Ρηγόπουλος, αναφέρθηκε σε γενικά ιστορικά και επιδημιολογικά 
στοιχεία της νόσου, ενώ εξειδικεύοντας παρουσίασε την κλινική εικόνα και τις διάφορες μορφές 
ψωρίασης, τους παράγοντες εμφάνισης και το ρόλο της κληρονομικότητας ως προς την πιθανό-
τητα να νοσήσει κάποιος από ψωρίαση. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ευρώπη καταγράφονται 
4 εκατομμύρια ασθενείς, ενώ στην Αμερική 3-4 εκατομμύρια, με σοβαρές επιπτώσεις στην επαγ-
γελματική, σεξουαλική και οικογενειακή ζωή τους. Εξαιτίας αυτών των επιπτώσεων οι ασθενείς 
συχνά αξιολογούν την πάθησή τους ως σοβαρότερη από άλλες απειλητικές για τη ζωή ασθένειες 
όπως π.χ. ο καρκίνος. Ο κος Ρηγόπουλος, τέλος, τόνισε ότι η ψωρίαση δεν μεταδίδεται και ότι η 
ψυχολογική κατάσταση των ασθενών, επηρεάζει την πορεία και τη βαρύτητα της νόσου. Συμβού-
λεψε τους ασθενείς να μην αυτο-απομονώνονται και να ακολουθούν με συνέπεια τις οδηγίες του 
δερματολόγου τους, καθώς με συστηματική θεραπεία μπορούν να αντιμετωπίσουν τη νόσο με 
εξαιρετικά αποτελέσματα.

Κατά τη δεύτερη ομιλία της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΚΑΛΥΨΩ κος κωνσταντίνος λούμος, 
μίλησε για το αίσθημα ντροπής, τη δυσκολία στην επαφή με το άλλο φύλο, τον αποκλεισμό από 
κοινωνικές/αθλητικές δραστηριότητες που βιώνουν οι ψωριασικοί ασθενείς, με αποτέλεσμα τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση που μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Ση-
μαντικοί παράγοντες υποστήριξης είναι η οικογένεια, οι φίλοι, οι άλλοι ψωριασικοί ασθενείς, το 
Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ, αλλά και ο ίδιος ο ασθενής. στόχος του κΑλυΨΩ είναι η αποστιγματοποίηση 
της ψωρίασης, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, η ψυχολογική στήριξη και αναβάθμι-
ση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που πάσχουν 
από ψωρίαση, καθώς και η εξασφάλιση των δικαιω-
μάτων τους.

Το κοινό παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον 
τις ομιλίες και είχε την ευκαιρία να υποβάλει ερωτή-
ματα στη συζήτηση που ακολούθησε. Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε με το συμπέρασμα ότι η ενημέρωση 
είναι καθοριστικός παράγοντας για την ευαισθητο-
ποίηση της κοινής γνώμης, την κατανόηση της νόσου 
και την καταπολέμηση της άγνοιας και της μυθολογί-
ας που συνοδεύουν την ψωρίαση.
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• δηΜΟσ θΕσσΑλΟΝΙκησ •
στο δημαρχείο θεσσαλονίκης,
την τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Το κοινό καλωσόρισε η Αντιπρόεδρος του Σωμα-
τείου ΚΑΛΥΨΩ κα τίνα κουκοπούλου που ήταν και η 
συντονίστρια της Ημερίδας.

Ο πρώτος ομιλητής, κος δημήτριος σωτηριάδης, 
Καθηγητής Δερματολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Β’ Πα-
νεπιστημιακής Κλινικής Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» παρου-
σίασε σημαντικά ιστορικά και επιδημιολογικά στοι-
χεία για την Ψωρίαση, αναφέροντας χαρακτηριστικά 
ότι το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού προσβάλλεται 
από τη νόσο, οι άνδρες εξίσου με τις γυναίκες, ενώ 
στο 25% των νοσούντων συνυπάρχει αρθρίτιδα. Ο 
κος Σωτηριάδης τόνισε ότι πρόκειται για ένα μη με-

ταδοτικό νόσημα για το οποίο έχουν γίνει εκτεταμένες μελέτες. Αναφέρθηκε στην κλινική εικόνα 
και τις μορφές της νόσου, στη διάγνωση, την πορεία και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Τόνισε 
την τεράστια ψυχολογική επιβάρυνση που επιφέρει η ψωρίαση, παρόλο που δεν είναι απειλητική 
για τη ζωή και η οποία οδηγεί στην αυτοαπομόνωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αν και δεν 
υπάρχει ριζική θεραπεία για την ψωρίαση και ουσιαστικά κάθε ασθενής αποτελεί μία μοναδική 
περίπτωση, υπάρχουν διάφορες μορφές αντιμετώπισης οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν και να 
βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων.

Στη συνέχεια η κα Ζωή βουλγαράκη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονι-
κός Συνεργάτης του Σωματείου ΚΑΛΥΨΩ, αναφέρθηκε στις τεράστιες ψυχολογικές επιπτώσεις της 
ψωρίασης και στη σημασία της αποδοχής της νόσου πρώτα και κύρια από τον ασθενή ώστε στη συ-
νέχεια να είναι εφικτή και η ευρύτερη αποδοχή από τον οικογενειακό και τον κοινωνικό περίγυρο.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου ΚΑΛΥΨΩ, τέλος, κος κωνσταντίνος λούμος, παρουσίασε τη δράση 
του Σωματείου και τις προσπάθειές του για την ανακούφιση και προάσπιση των δικαιωμάτων των 
ασθενών με ψωρίαση, καθώς και την προαγωγή των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Μέσω της 
πληροφόρησης του κοινού το Σωματείο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για 
την κοινωνική αποστιγματοποίηση της νόσου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις του κοινού προς το πάνελ και ακολούθησε ενδιαφέ-
ρουσα συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το Σωματείο ΚΑΛΥ-
ΨΩ έκανε έντονη την παρουσία του στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην Πλατεία Αγ. 
Σοφίας, όπου λειτούργησε Περίπτερο του Σωματεί-
ου με την παρουσία μεγάλου αριθμού μελών του. 
Το περίπτερο επισκέφθηκαν περισσότεροι από 700 
κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι συνομίλησαν με τα 
μέλη του ΚΑΛΥΨΩ και ενημερώθηκαν σχετικά με τη 
μη μεταδοτικότητα της νόσου και την ανάγκη εξάλει-
ψης της προκατάληψης και του φόβου που υπάρχει 
μέσω της σωστής πληροφόρησης και της κοινωνικής 
αποδοχής των ασθενών με ψωρίαση.
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• δηΜΟσ ΠΕΙΡΑΙΑ •
στην Αίθουσα κΩστΑσ κΩστΑΡΑκΟσ, στα καμίνια,

την τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Συντονιστής ήταν ο κος Νικόλαος σταυριανέας, Κα-
θηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο 
κος Σταυριανέας κατά την εισαγωγή του ανέφερε ότι 
η Ψωρίαση απασχολεί πολύ τους επιστήμονες. Ενδει-
κτικό είναι το γεγονός ότι έχουμε 300-400 εργασίες 
το χρόνο που αφορούν στη νόσο. η πρόοδος που ση-
μειώνεται είναι σημαντική και διαρκώς εμφανίζονται 
νέες θεραπείες και εξελίξεις, γι’ αυτό και οι ασθενείς 
δε θα πρέπει να απογοητεύονται, αντιθέτως να επι-
σκέπτονται άμεσα το δερματολόγο και να αναζητούν 
βοήθεια. Τέλος, ευχαρίστησε το Διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγείας, το Δήμο Πειραιά και το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ για τη διοργάνωση αυτής της τόσο σημαντικής 
ενημερωτικής εκδήλωσης, καθώς και τους παραβρισκόμενους, τους έγκριτους ομιλητές και όλους 
τους συντελεστής της ημερίδας.

Στη συνέχεια ο δρ. Ιωάννης κατσαντώνης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Τζανείου 
Νοσοκομείου Πειραιώς, παρουσίασε τη νόσο παραθέτοντας πλούσια ιστορικά και επιδημιολογικά 
στοιχεία, ενώ αναφέρθηκε και στο ρόλο της κληρονομικότητας για την εκδήλωση της Ψωρίασης. 
Ανέπτυξε τους διάφορους εκλυτικούς παράγοντες και τις κλινικές μορφές της νόσου και τόνισε ότι 
η Ψωρίαση δεν μεταδίδεται. Επισήμανε δε, ότι η παρουσία ψωρίασης προδιαθέτει για την εμφάνι-
ση κάποιου σημαντικού μεταβολικού νοσήματος, γι΄αυτό και οι πάσχοντες θα πρέπει να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτικοί. Κατόπιν ο κος Κατσαντώνης αναφέρθηκε στα νεότερα δεδομένα ως προς τις 
διαθέσιμες θεραπείες της νόσου επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι τα κύρια βήματα προόδου στην 
θεραπεία της Ψωρίασης δεν είναι μόνο τα νέα φάρμακα αλλά μια νέα ιατρική προσέγγιση με τη 
συμμετοχή του ασθενούς στη θεραπευτική επιλογή: ιατρική βασισμένη στον ασθενή.

Η κα Πόπη Πρόφη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Συνεργάτης του ΚΑΛΥΨΩ, πήρε το λόγο αμέσως 
μετά και παρουσίασε τη σημαντικότητα της αποδοχής της νόσου από τους πάσχοντες, για την 
πορεία της θεραπείας τους αλλά και για τη βελτίωση της ψυχολογίας και της ποιότητας ζωής τους 
γενικότερα. Ο ρόλος του θεραπευτή είναι καθοριστικός καθώς οφείλει να στρέψει την προσοχή 
του στον ασθενή παρακάμπτοντας τη δική του λογική ώστε να ακούσει με προσοχή και να κατανο-
ήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Στόχος της ψυχολογικής υποστήριξης είναι ο ασθενής να 
μεταβεί από το «η ψωρίαση κι εγώ» στο «εγώ και η ψωρίαση».

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΚΑΛΥΨΩ κος κωνσταντίνος λούμος, μίλησε για τον κοινωνικό αποκλει-
σμό που υφίστανται οι ψωριασικοί ασθενείς και για τη βοήθεια που προσφέρει το Σωματείο Καλυ-
ψώ τόσο για την ψυχολογική υποστήριξή τους όσο και για την αναβάθμιση των διαπροσωπικών 
σχέσεών τους. Το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ μέσω των ενεργειών του στοχεύει στην ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση του κοινού, στην απομυθοποίηση της νόσου και στην εξάλειψη της άγνοιας σε ό,τι 
αφορά την Ψωρίαση, ώστε να καταστεί σαφές ότι η νόσος αυτή δεν μεταδίδεται, βελτιώνοντας 
έτσι τη σχέση των ασθενών με τον ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περίγυρο.

Ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ερωτήσεις που υπέβαλε το κοινό προς τους ομιλη-
τές. Οι ερωτήσεις εστίασαν κυρίως σε θέματα για τους τρόπους αντιμετώπισης και τις διαθέσιμες 
θεραπείες, αλλά και για τις υπάρχουσες δομές ψυχολογικής στήριξης. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με 
τη διαπίστωση ότι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθηθούν ουσιαστικά οι πάσχοντες από ψωρίαση 
είναι η ανάπτυξη πολύ καλών σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων (ασθενών, 
δερματολόγων, ψυχολόγων και ερευνητών), ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο η γνώση και τα αποτε-
λέσματα των πολυάριθμων ερευνών τα οποία σήμερα αποτελούν ισχυρά όπλα έναντι της ψωρίασης.
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Εκστρατεία Ενημέρωσης κατά της δισλιπιδαιμίας

Με αυτό το μήνυμα ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία πανελλαδικά η κοινωνική καμπά-
νια «Μία Εβδομάδα δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος δυσλιπιδαιμίας» που διοργάνωσε το Εθνικό Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Δίκτυο Ιατρείων Πιστοποι-
ημένης φροντίδας IATRICA από τις 21 Οκτωβρίου έως και τις 25 Οκτωβρίου 2013.

Στόχος τη καμπάνιας ήταν η ευρεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και πα-
ράλληλα, για όσους από τις ευπαθείς ομάδες (άπορους, άνεργους και ανασφάλιστους) επιθυμού-
σαν, υπήρχε η δυνατότητα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων.

Η καμπάνια έλαβε χώρα πανελλαδικά υπό την Αιγίδα της Ελληνικής καρδιολογικής Εταιρίας και 
του Ελληνικού Ιδρύματος καρδιολογίας Ελ.Ι.κΑΡ.

Η απήχησή της σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας ήταν εντυπωσιακή αφού συνολικά προέκυψαν 
περίπου 2.000.000 εμφανίσεις του «Δώρου Καρδιάς» και των υποστηρικτών από 
όλα τα διαδικτυακά μέσα προβολής και προώθησης.

Εξυπηρετήθηκαν άριστα όλοι οι εξεταζόμενοι με πολλά θετικά σχόλια σε όλα 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχος του ΕΔΔΥΠΠΥ είναι να συνεχίσει την ουσιαστική στήριξη και βοήθεια 
προς τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και στους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.

Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών

1.000 φυλλάδια σε 14 Δήμους Μέλη

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας πήρε την πρωτοβουλία για την 
ενημέρωση των δημοτών για την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών, μέσα από τη διανομή σχετικού ενη-
μερωτικού φυλλαδίου το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον ΕΟΦ 
(Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων).

Το φυλλάδιο (που είναι ήδη ανηρτημένο στην ιστοσελίδα μας) 
αναφέρεται συγκεκριμένα στην υπερκατανάλωση αντιβιοτικών 
και στη μικροβιακή αντοχή, στο πότε είναι απαραίτητα τα αντι-
βιοτικά και πώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε.

Το Δίκτυο στο πλαίσιο της σωστής ενημέρωσης των πολιτών 
για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, διανέμει 2.500 
περίπου φυλλάδια για την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών στους 
Δήμους μέλη του που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους. ΄Ηδη 
έχουν μοιραστεί 1.000 φυλλάδια σε 14 Δήμους μέχρι σήμερα.

Την προσπάθεια ενημέρωσης για την Ορθή Χρήση των Αντιβι-
οτικών στήριξαν το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΛΠΝΟ), 
το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

ΕκστΡΑτΕΙΕσ
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Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη by Epode

Οι Δήμοι Μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ που συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα Πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode 
είναι:  ο δήμος Αγίας Παρασκευής,ο δήμος Αμαρουσίου, ο δήμος 
Γαλατσίου, ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, ο δήμος κηφι-

σιάς, ο δήμος κορίνθου, ο δήμος Παλαιού Φαλήρου, ο δήμος Παύλου Μελά θεσ/κης, ο δήμος Περά-
ματος και ο δήμος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας.

• δηΜΟσ ΓΑλΑτσΙΟυ •

“Παίζω απλά όπως παλιά!” στο Γαλάτσι

την κυριακή 15/12 το ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη μετέτρεψε το Αλσος βεΪκου σε ένα τεράστιο παιδότοπο για 
την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας μέσα από το παιχνίδι! Πλήθος οικογενειών προσήλθε 
στο χώρο για να συμμετέχει σε μία ακόμα πρωτότυπη και επιτυχημένη δράση του προγράμματος 
πρόληψης παιδικής παχυσαρκίας ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη.

        

Απλά παραδοσιακά παιχνίδια κίνησης, όπως το κουτσό, το χαρανί, οι τσουβαλοδρομίες, η διελ-
κυστίνδα και πολλά άλλα αποτέλεσαν τους δέκα σταθμούς του ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη που είχαν στηθεί 
στον υπαίθριο χώρο του άλσους. Στόχος της δράσης ήταν να δείξει έμπρακτα ότι η άσκηση μπορεί 
να ενταχθεί στην καθημερινότητά μας και δεν απαιτεί ιδιαίτερα έξοδα ή πολύπλοκο εξοπλισμό. 
Αρκεί να παίξουμε με τα παιδιά μας απλά, όπως παλιά!

Υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, κάθε παιδί διακόσμησε και το δικό του στολίδι 
για το χριστουγεννιάτικο δέντρο προσθέτοντας ένα γιορτινό τόνο στην εκδήλωση! Επίσης, οι μι-
κροί φίλοι του ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη γνώρισαν το θέατρο σκιών με πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη, ενώ 
συμμετείχαν σε διατροφικό παιχνίδι με οδηγό τη διαιτολόγο/διατροφολόγο Κωνσταντίνα Πιτταρά.

Τέλος, μικροί και μεγάλοι ενημερώθηκαν από τις αφίσες και τα φυλλάδια του προγράμματος για 
την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και απόλαυσαν νερά και φυσικούς χυμούς.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν φυσικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Γαλατσίου που 
σχεδίασε και υλοποίησε την πολύ επιτυχημένη αυτή δράση. Μείνετε συντονισμένοι στο www.
paideiatrofi.org για να ενημερώνεστε για τις επόμενες εκδηλώσεις στο Γαλάτσι και σε όλους τους 
υπόλοιπους Ελληνικούς δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη!

Χρυσοί χορηγοί του προγράμματος ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη είναι το ΄Ιδρυμα της Coca-Cola στην Ατλάντα 
και η εταιρεία Ferrero Ελλάς.

Τα νερά και οι χυμοί της εκδήλωσης ήταν ευγενική προσφορά της Coca-Cola Τρία Εψιλον με τον 
φυσικό χυμό Amita.
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• δηΜΟσ ΑΜΑΡΟυσΙΟυ •

1. Ενημέρωση Γονέων στο Μαρούσι

Ολοκληρώθηκαν οι ενημερώσεις γονέων στα πλαίσια του προγράμματος ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη στο 16ο 
και 15ο Δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου, στις 24 και 26 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

΄Υστερα από πρόσκληση του σχολείου, οι γονείς 
αφιέρωσαν το απόγευμά τους για να ενημερωθούν 
σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του. Οι δι-
ευθυντές των σχολείων, παρόντες στην ενημέρωση, 
έκαναν την εισαγωγή επισημαίνοντας τη σημασία 
του προγράμματος στην ανάπτυξη των παιδιών σε 
υγιείς ενήλικες.

Η υπεύθυνη του προγράμματος κα Τίνα Βούλγαρη 
παρουσίασε τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι 
σήμερα καθώς και εκείνες που ακολουθούν μέχρι και 
το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Μέσα από την παρουσίαση και τις φωτογραφίες 
που την συνόδευαν, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να 

«ακολουθήσουν» τα παιδιά τους στις δράσεις που υλοποιήθηκαν για το διάστημα Μάιος 2013 έως 
Φεβρουάριος 2014. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το 
υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς.

Ζωγραφιστά επιδαπέδια παιχνίδια, σεμινάρια για τον ποιοτικό ύπνο, μήνας φρούτων, ένα κόμικ 
φτιαγμένο από τα παιδιά και πολλές άλλες δράσεις, συνέθεσαν ένα πλήρες πλάνο που ενθουσίασε 
τους γονείς, κάνοντάς τους να αδημονούν για τη συνέχεια!

Επειτα, το λόγο πήρε ο διαιτολόγος/διατροφολό-
γος κος Ιωάννης Κάλφας εξηγώντας τα βασικά μηνύ-
ματα για τις 4 ενότητες του προγράμματος, ενώ έδω-
σε στους γονείς μερικές απλές, πρακτικές συμβουλές. 
Στη συνέχεια απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που 
του τέθηκαν σχετικά με την διατροφή των παιδιών, 
ολοκληρώνοντας έτσι την ενημέρωση των γονέων.

16o Δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου

15o Δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου
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2. Γλυκιά Μαγειρική με το ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη!

Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα μαθήματα μα-
γειρικής του ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη στο Μαρούσι. Το Νοέμ-
βριο οι μαθητές του 16ου δημοτικού σχολείου συνερ-
γάστηκαν με τον executive chef Κυριάκο Μελά για 
να δημιουργήσουν μία λαχταριστή σαλάτα, με βάση 
πολλά και φρέσκα λαχανικά!

Αυτό το Δεκέμβριο όμως και καθώς πλησιάζουμε 
στα Χριστούγεννα οι μικροί σεφ δημιούργησαν μία 
γλυκιά συνταγή με βάση φρούτα της εποχής, όπως 
μήλα, μπανάνες και μανταρίνια. Με άκρατο ενθουσι-
ασμό αλλά και επαγγελματισμό τα παιδιά άκουσαν 
τις οδηγίες των μελών του Kids Cooking Club και εκτέ-

λεσαν όλα τα βήματα της συνταγής. Η βιωματική αυτή προσέγγιση της ισορροπημένης διατροφής 
βρίσκει ανταπόκριση στα παιδιά και προωθεί την κατανάλωση φρούτων, κάτι που είναι άλλωστε 
και βασικός στόχος του προγράμματος ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη.

Ραντεβού την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στο 15ο δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου για τα επόμενα 
μαγειρέματα του ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη.

3. «Εγχώρια Προϊόντα από τους παραγωγούς στο σπίτι σας»

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου οι μαθητές του 6ου Δη-
μοτικού Σχολείου του Δήμου Αμαρουσίου μετατρά-
πηκαν σε μανάβηδες προωθώντας φρούτα και λαχα-
νικά! Στα πλαίσια του προγράμματος ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη 
οι μικροί φρουτο-λαχανοπώλες έστησαν τον πάγκο 
τους, ετοίμασαν τα καφάσια με την πραμάτεια τους, 
επιστράτευσαν τα ενημερωτικά τους φυλλάδια και 
ξεκίνησαν την ενημέρωση στους επισκέπτες της δρά-
σης «Εγχώρια Προϊόντα από τους παραγωγούς στο 
σπίτι σας».

Μήλα, πορτοκάλια, μανταρίνια, καρότα, λάχανα, 
κουνουπίδια και μπρόκολα συνέθεταν τον πολύχρω-

μο πάγκο των παιδιών, τα οποία είχαν ετοιμάσει για το καθένα το δικό του φυλλάδιο με ζωγρα-
φιές, συνταγές και προτάσεις κατανάλωσης! Οι μικροί μανάβηδες γέμιζαν τις σακούλες τους με 
με φρούτα και λαχανικά, μαζί με τα φυλλάδιά τους, και τις έδιναν συμβολικά στους περαστικούς 
ενημερώνοντάς τους για τα οφέλη της σωστής και ισορροπημένης διατροφής. Ο πάγκος του 
ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη «ξεπούλησε» γρήγορα και οι ενθουσιασμένοι μαθητές έμειναν ευχαριστημένοι που 
έδωσαν το σωστό παράδειγμα στους ενήλικες!
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4. η Πυραμίδα της Φυσικής δραστηριότητας!

Οι μαθητές του 15ου δημοτικού σχολείου Αμαρου-
σίου ανέλαβαν να αποτυπώσουν με κατανοητό και 
παραστατικό τρόπο την Πυραμίδα της Φυσικής Δρα-
στηριότητας.

Στο κάτω – πράσινο επίπεδο βρίσκονται όλες οι 
δραστηριότητες που πρέπει να κάνουμε όλοι καθη-
μερινά για να διατηρήσουμε καλή φυσική κατάστα-
ση. Εκεί βρίσκονται τα παιχνίδια που παίζουν τα παι-
διά όπως: παιχνίδια με την μπάλα, λάστιχο, σχοινάκι 
αλλά και η βόλτα με το κατοικίδιό μας, ενασχόληση 
με τα λουλούδια ή τον κήπο (πότισμα, σκάλισμα, 
κλάδεμα) και, φυσικά, το περπάτημα.

Στο δεύτερο – μπλε επίπεδο βρίσκονται οι δραστη-
ριότητες που είναι καλό να γίνονται 3 με 5 φορές την 
εβδομάδα. Εδώ εντάσσουμε το ποδήλατο, το πατίνι, 
τα αθλήματα – ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις κτλ.

Στο τρίτο – κίτρινο επίπεδο βρίσκουμε τις δραστη-
ριότητες που γίνονται 2 με 3 φορές την εβδομάδα, 
όπως είναι ο χορός αλλά και τα πιο «στατικά» παιχνί-
δια, επιτραπέζια, μπόουλιγκ. Στο επίπεδο αυτό το-
ποθετήσαμε και τη χρήση του αυτοκινήτου και της 

μηχανής για κοντινές αποστάσεις.

Στο τέταρτο – κόκκινο επίπεδο συναντάμε τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνονται σπάνια – 
το πολύ 30 λεπτά την ημέρα – αν θέλουμε, θυμίζουμε, να είμαστε πάντα σε καλή φυσική κατάστα-
ση. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια.

Η τοποθέτηση των δραστηριοτήτων στα επίπεδα έγινε από τα παιδιά, ύστερα από συζήτηση και 
δραστηριότητες που έγιναν στην τάξη. Ακόμα, η πυραμίδα πλαισιώνεται από ζωγραφιές, εργασίες, 
συνθήματα και ποιήματα που έχουν δημιουργήσει τα ίδια τα παιδιά στα μαθήματα των υπολογι-
στών και της ευέλικτης ζώνης.

Μία μοναδική, ευφάνταστη και χρήσιμη κατασκευή που θα παραμείνει σε κεντρικό χώρο του 
σχολείου για να υπενθυμίζει σε όλα τα παιδιά το κεντρικό μήνυμα του ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη: «κινούμα-
στε περισσότερο και περνάμε λιγότερο χρόνο μπροστά από την οθόνη!»

Η πυραμίδα του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ 
έχει 4 επίπεδα, «ντυμένα» με 

διαφορετικά χρώματα.
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5. Μπουφές με σαλάτες στην Αποκριάτικη Γιορτή

΄Ενας μπουφές με σαλάτες δημιουργήθηκε στην 
αποκριάτικη γιορτή του 15ου Δημοτικού Σχολείου 
Αμαρουσίου, στις 22 Φεβρουαρίου, στα πλαίσια του 
προγράμματος ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη! Οι μικροί μαθητές 
έφεραν στη γιορτή τις σαλάτες που έφτιαξαν μαζί με 
τους γονείς τους, δίνοντας το καλό παράδειγμα στην 
προώθηση της κατανάλωσης λαχανικών!

Μεξικάνα, παντζαροσαλάτα, ανάμεικτες, με ξη-
ρούς καρπούς και ξηρά φρούτα, ακόμα και φρου-
τοσαλάτα συνέθεσαν ένα πολύχρωμο τραπέζι με 
σαλάτες που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους! Η 
συμμετοχή ήταν μεγάλη και με πολλή ποικιλία προ-

σελκύοντας τους μικρούς μασκαράδες να δοκιμάσουν απ΄όλα!
Τα παιδιά συνόδευσαν το φαγητό τους με τις σαλάτες που επέλεγαν μόνα τους, καταναλώνο-

ντας έτσι ένα πλήρες γεύμα. Ο μπουφές με τις σαλάτες είχε μεγάλη απήχηση στους παρευρισκόμε-
νους και πολύ σύντομα είχαν καταναλωθεί όλες!

Στη συνέχεια, τα παιδιά παρακολούθησαν την παράσταση του κλόουν που είχε καλέσει το σχο-
λείο, ενώ η γιορτή ολοκληρώθηκε με τους μαθητές των β’ και στ’ τάξεων να χορεύουν Ελληνικούς 
παραδοσιακούς χορούς!
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6. Οι μαθητές φτιάχνουν τα δικά τους φυλλάδια!

Οι μαθητές του 16ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου ανέλαβαν να εκπαιδεύσουν τους γονείς 
τους σχετικά με τις αρχές του προγράμματος ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη, δημιουργώντας το προσωπικό τους 
φυλλάδιο!

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, και ύστερα από συζήτηση με τις δασκάλες, τα παιδιά 
ζωγράφιζαν και έγραφαν μηνύματα σύμφωνα με το όσα έμαθαν σε ένα δίπτυχο λευκό φυλλάδιο. 
Σκοπός ήταν το κάθε παιδί να φτιάξει το δικό του φυλλάδιο ώστε να το προσφέρει στους γονείς 
του, μεταφέροντας έτσι τα μηνύματα των ενοτήτων του ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη!

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, τα παιδιά είχαν ετοιμάσει από ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με 
συμβουλές, μηνύματα και ζωγραφιές σχετικά με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, την 
κατανάλωση νερού, τον περισσότερο και ποιοτικότερο ύπνο και φυσικά τη φυσική δραστηριότη-
τα σε συνδυασμό με λιγότερο χρόνο μπροστά από οθόνες!

Τα φυλλάδια έφτασαν στα σπίτια των μικρών μαθητών και ενθουσίασαν όλους τους γονείς, 
αφού εκτός από ενημερωτικά, αποτελούν και έργα των παιδιών τους!
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7. Εορτασμός για την Παγκόσμια ημέρα Νερού

Το ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη γιόρτασε, στις 21 Μαρτίου, την Παγκόσμια 
Ημέρα για το Νερό οργανώνοντας δραστηριότητες για την προ-
ώθηση της κατανάλωσης νερού! Η δράση υλοποιήθηκε στο 16ο 
Δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου με τη συμμετοχή των δασκάλων 
και των μικρών μαθητών.

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, πήραν μέρος σε μια σκυτα-
λοδρομία νερού προσπαθώντας να γεμίσουν με νερό τον κουβά 
τους πιο γρήγορα από τους αντιπάλους τους, ενώ στη συνέχεια 
πραγματοποίησαν έναν αγώνα ταχύτητας προσπαθώντας να μη 

χύσουν το νερό από το δοχείο που κρατούσαν! Τα παιχνίδια ενθουσίασαν όχι μόνο τα παιδιά που 
πήραν μέρος, αλλά και εκείνα που παρακολουθούσαν, δημιουργώντας μια κερκίδα υποστήριξης 
για τους μικρούς παίχτες! Ολες οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στον προαύλιο χώρο του σχολείου 
και μπροστά από τις βρύσες, οι οποίες σε προηγούμενη δράση του ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη είχαν ζωγραφι-
στεί από τα παιδιά σε συνεργασία με τη ζωγράφο Λουκία Κωνσταντίνου με σκοπό την προώθηση 
του νερού! Επιπλέον, η κάθε τάξη ετοίμασε το δικό της κολάζ σκέψεων για το νερό, το οποίο θα 
διακοσμεί τα τμήματα υπενθυμίζοντας σε όλους πόσο σημαντική είναι η κατανάλωση νερού!

Ο κος δουρούκας, Διευθυντής του 16ου Δημοτικού σχολείου 
Αμαρουσίου, είπε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το σχολείο 
μας συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, 
μέσα από το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ! Το νερό και η ενυδάτω-
ση είναι πολύ σημαντικά για την υγεία των παιδιών, ενώ οι σωστές 
βάσεις θα λειτουργήσουν και ως εφόδιο για την μετέπειτα ενήλικη 
ζωή τους».

Η συγκεκριμένη δράση που 
αφιερώθηκε στην Παγκόσμια 
Ημέρα Νερού ήταν μέρος της 
Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “EPODE for the Promotion of Health 
Equity (EPHE)”, η οποία συντόνισε ταυτόχρονες δραστηριότητες 
στις 7 Ευρωπαϊκές χώρες που υλοποιείται το πρόγραμμα. Ετσι, 
το Μαρούσι ένωσε τις δυνάμεις του με το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, 
τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Πορτογαλία και τη Ρουμανία για την 
προώθηση της κατανάλωσης του νερού, μίας από τις ενότητες 

του προγράμματος. Στη σελίδα του προγράμματος στο Facebook, δημιουργήθηκε μια εκδήλωση 
με τίτλο «EPHE World Water Day» για την προώθηση των επιμέρους ενεργειών.

Η μεθοδολογία EPODE για την προώθηση της Ισότητας στον Τομέα της Υγείας (EPHE) είναι ένα 
τριετές Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκο-
πό να μειώσει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικό-οικονομι-
κών οικογενειών σε 4 βασικές ενότητες:

1. Κατανάλωση νερού
2. Ποικιλία στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
3. Φυσική δραστηριότητα
4. Περισσότερος και ποιοτικότερος ύπνος

Το τριετές πρόγραμμα, με διάρκεια από το 2012 έως το 2015, υλο-
ποιείται πιλοτικά σε 7 χώρες σε όλη την Ευρώπη, εφαρμόζοντας 
τη μεθοδολογία EPODE μέσα από προγράμματα τοπικού επιπέ-
δου, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη στην Ελλάδα.
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8. το ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη και οι μαθητές δημιουργούν κόμικς!

Την Πέμπτη 27 Μαρτίου οι μαθητές του 16ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου σε συνεργασία με 
επαγγελματία κομίστα δημιούργησαν το δικό τους κόμικ με θέμα τον ύπνο! Η πρωτότυπη αυτή 
δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη για την προώθηση του περισ-
σότερου και ποιοτικότερου ύπνου στα παιδιά.

Το κόμικ που δημιουργήθηκε ακολουθεί το 24ωρο δύο παιδιών κατά το οποίο το ένα έχει κοι-
μηθεί καλά το βράδυ, ενώ το δεύτερο δεν έχει κοιμηθεί αρκετά. Οι μικροί μαθητές συζητώντας με 
τον κομίστα Παναγιώτη Πανταζή (Pan Pan), ανέπτυξαν την πλοκή σύμφωνα με τα όσα έχουν μάθει 
έως τώρα από το ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη, αλλά επενέβαιναν και στο σχεδιαστικό ώστε να ταιριάζει στις 
προτιμήσεις τους!

Η διαδικασία της δημιουργίας ενός κόμικ μπροστά στα μάτια τους εντυπωσίασε τα παιδιά, τα 
οποία παρακολουθούσαν με πολύ ενδιαφέρον πως μερικές απλές γραμμές κατέληγαν σε όμορφα 
σχέδια! Μόλις η σχεδίαση του κάθε καρέ ολοκληρωνόταν, τα παιδιά ενθουσιασμένα έβαζαν τη 
δική τους πινελιά ζωντανεύοντας με τα χρώματα της αρεσκείας τους την ιστορία!

Ο διευθυντής του σχολείου, κος Δουρούκας είπε: «Είναι μια πραγματικά πρωτότυπη δράση που 
άρεσε πολύ στα παιδιά! Παράλληλα με τα όσα έμαθαν για την αξία του ύπνου, τους δόθηκε και η 
μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δημιουργία ένα κόμικ!», ενώ ο κος Πανταζής είπε: «Είναι 
πάντα ωραίο να δουλεύεις με παιδιά! Με εντυπωσίασε ο ενθουσιασμός, οι απορίες και κυρίως οι 
πολύ εύστοχες προτάσεις τους!»

Οι ιστορίες που δημιουργήθηκαν τοιχοκολλήθηκαν στις τάξεις για να θυμίζουν σε όλα τα παιδιά 
τη σημασία του αρκετού και ποιοτικού ύπνου, ενώ οι ίδιες ιστορίες θα μεταφερθούν και σε ατομι-
κά κόμικς! Το κάθε παιδί θα παραλάβει το δικό του κόμικ για να το χρωματίσει μόνο του και να το 
κρατήσει ως ενθύμιο μιας διαφορετικής διδακτικής ώρας!
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9. διαδραστικά εργαστήρια για τον ύπνο

Το ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη διοργάνωσε για ακόμη μία 
φορά βιωματικά εργαστήρια για τα παιδιά σχετικά 
με τα οφέλη του ύπνου, σε συνεργασία με το Κέντρο 
Μελέτης Υπνου του ΓΝ «Ευαγγελισμός».

Αυτή τη φορά σειρά είχαν οι μαθητές της β’ τάξης 
δύο δημοτικών σχολείων του Δήμου Αμαρουσίου, οι 
οποίοι ενημερώθηκαν από τη γιατρό Ηλιάνα Σαμαρ-
τζή για τη σημασία του ύπνου στην υγεία, την ανάπτυ-
ξη και τη μαθησιακή εξέλιξη κατά την παιδική ηλικία.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε επίσης στο πώς ο καλός 
και επαρκής ύπνος συμβάλλει στη διατήρηση του σω-
στού σωματικού βάρους, γεγονός που καταδεικνύ-

ουν πολλές πρόσφατες έρευνες αλλά ο πολύς κόσμος δεν το γνωρίζει.

Το εργαστήριο είχε διαδραστικό χαρακτήρα με τη συμμετοχή όλων των παιδιών! Μέσα από ομα-
δικές δραστηριότητες, παιχνίδια και παρουσιάσεις, οι μικροί μαθητές αφομοίωσαν τις συμβουλές 
της γιατρού και τα μηνύματα του ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη! Φυσικά, δεν παρέλειψαν να μοιραστούν πώς τα 
ίδια εξασφαλίζουν επαρκή και ποιοτικό ύπνο!

10. Μάρτιος, ο Μήνας των Φρούτων!

Ο Μάρτιος χρίστηκε «Μήνας των Φρούτων» και το 
15ο δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου γέμισε φρούτα! Το 
ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη υλοποίησε μια πρωτότυπη δράση για 
την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων εμπλέκο-
ντας και τους γονείς!

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, από Δευτέρα 
έως Πέμπτη, το ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη πρόσφερε στους 
μαθητές της β’ και γ’ τάξης από μια φρουτοσαλάτα! 
Κάθε Παρασκευή, οι γονείς αναλάμβαναν το ρόλο 

τους, δίνοντας φρούτα στα παιδιά τους για να τα πάρουν μαζί τους στο σχολείο!
Μήλα, πορτοκάλια, μπανάνες και αχλάδια ανακατεύονταν καθημερινά για να δώσουν βιταμίνες, 

γεύση και το καλό παράδειγμα στα παιδιά που ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό! Τις Πα-
ρασκευές το κάθε παιδί έφερνε το φρούτο του από το σπίτι και το κατανάλωνε μέσα στην τάξη!

Η καθημερινή προσφορά της φρουτοσαλάτας καθώς και το γεγονός ότι όλα τα παιδιά είχαν το 
ίδιο κολατσιό, ήταν το κλειδί που έπεισε τους μαθητές να τρώνε τα φρούτα καθημερινά! Η επιτυχία 
της δράσης φαίνεται και από το γεγονός ότι μετά το τέλος της, η φρουτοσαλάτα προστέθηκε στο 
μενού του κυλικείου!
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11. Μετατρέπουμε τις σχολικές αυλές σε λαχανόκηπους!

Το ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη φυτεύει με την ενεργή συμμετοχή μικρών μαθητών, 9 λαχανόκηπους σε 9 
Δημοτικά σχολεία, του Δήμου Αμαρουσίου, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Υπολογίζεται 
ότι 2.000 παιδιά θα ενημερωθούν για την αξία των λαχανικών στη διατροφή μέσα από αυτή τη 
δράση του ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη, που έχει στόχο την προώθηση της κατανάλωσης περισσότερων λαχα-
νικών από τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Με τη βοήθεια γεωπόνων, αρχικά τα παιδιά ενημερώθηκαν για τη διαδικασία φύτευσης και τις 
διαφορετικές ποικιλίες φυτών. Στη συνέχεια, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη φύτευση επιλεγ-
μένων εποχικών λαχανικών όπως: αγγουράκια, κολοκύθια, μελιτζάνες και πιπεριές! Ο χώρος των 
λαχανόκηπων περιφράχθηκε, όπου κρίθηκε απαραίτητο, ενώ τοποθετήθηκαν συστήματα αυτό-
ματου ποτίσματος ώστε να εξασφαλισθεί το σωστό και τακτικό πότισμα των λαχανικών!

Τον Μάιο, δηλαδή ένα μήνα μετά τη φύτευση, τα λαχανικά θα έχουν φτάσει στο στάδιο της ωρί-
μανσης και συγκομιδής, οπότε τα παιδιά, με τη βοήθεια των γεωπόνων και πάλι, θα συλλέξουν τα 
λαχανικά, τα οποία και θα πάρουν σπίτι τους για να τα καταναλώσουν με τους γονείς τους!

Τα σχολεία που συμμετείχαν στη νέα δράση του ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη, έδειξαν μεγάλη προθυμία και 
ενθουσιασμό, αναγνωρίζοντας ότι ένας λαχανόκηπος θα προσδώσει πολλαπλά οφέλη στους μι-
κρούς μαθητές! Εκτός από την προώθηση της κατανάλωσης των λαχανικών, οι λαχανόκηποι θα 
συνεισφέρουν ουσιαστικά και στην απόκτηση περιβαλλοντικών συνηθειών από τα παιδιά, ενώ 
επιπρόσθετα συμβάλλουν και στην καλαίσθητη εμφάνιση των σχολείων!

Φυσικά, τα παιδιά ήταν εκείνα που επέδειξαν το μεγαλύτερο ενθουσιασμό για τη δράση, αφού 
τους δόθηκε η ευκαιρία να έχουν ενεργή συμμετοχή φυτεύοντας λαχανικά, μία πρωτόγνωρη εμπει-
ρία για αυτά, ενώ σε λίγες μόνο εβδομάδες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να παρατηρήσουν την 
εξέλιξη των λαχανικών αλλά και να απολαύσουν τα τελικά αποτελέσματα των προσπαθειών τους, 
καταναλώνοντας τα!
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12. Νέο μάθημα μαγειρικής από το ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη!

Τα μαθήματα μαγειρικής του ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη συνε-
χίζονται! Την Παρασκευή 4 Απριλίου οι μαθητές του 
4ου και 6ου δημοτικού Αμαρουσίου επισκέφτηκαν 
το Δημαρχείο του Δήμου, έτοιμοι για να δημιουργή-
σουν με τα ίδια τους τα χέρια μια γλυκιά τάρτα με 
φρούτα!

Οι μικροί ζαχαροπλάστες ακολούθησαν τις οδηγίες 
της ομάδας του Kids Cooking Club και, αφού φόρεσαν 
τις ποδιές τους, άρχισαν το μαγείρεμα! Φρούτα, για-
ούρτι και δημητριακά ήταν τα κύρια συστατικά που 
ενώθηκαν σε μια γευστική, αλλά και υγιεινή τάρτα 
που έφτιαξαν μόνα τους τα παιδιά!

Κατά τη διάρκεια του δίωρου προγράμματος, οι μικροί μαθητές έκοψαν, ανακάτεψαν, χτύπησαν 
με το γουδί και γέμισαν με τα κορνέ! Γεμάτα χαρά, ήρθαν σε επαφή με τον εξοπλισμό της ζαχαρο-
πλαστικής, κάτι πρωτόγνωρο για τα περισσότερα παιδιά! Για να ολοκληρώσουν την τάρτα τους, 
τα παιδιά δοκίμασαν τα διάφορα φρούτα και επέλεξαν ποια θα χρησιμοποιήσουν για την γλυκιά 
δημιουργία τους!

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, ο οποίος αναφε-
ρόμενος στο ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη δήλωσε: «Μέσα από το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα δίνεται στα 
παιδιά μας η δυνατότητα, συμμετέχοντας σε δράσεις όπως αυτή, βιωματικά να μαθαίνουν την ισορ-
ροπημένη διατροφή και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχουν τα φρούτα σε αυτή. Με ευχάριστο και 
δημιουργικό τρόπο διδάσκονται την αξία της υγιεινής διατροφής και με τη σειρά τους «εκπαιδεύουν» 
τις οικογένειές τους σε διατροφικές συνήθειες που προάγουν την καλύτερη Υγεία».

Οταν οι τάρτες ήταν έτοιμες, τα παιδιά κέρασαν το Δήμαρχο, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από τις 
γευστικές δημιουργίες των παιδιών!
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13. βιβλία συνταγών Φρούτων & λαχανικών από τα παιδιά!

Το ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη με τη βοήθεια των παιδιών δημιούργησε βιβλία συνταγών, ώστε να δοκιμά-
σουν όλοι τις μαγειρικές τους ικανότητες στη δημιουργία υγιεινών πιάτων! Η δράση υλοποιήθηκε 
στα πλαίσια της προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, σε συνεργασία με το 15ο 
δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου.

Το ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη ζήτησε από τους μικρούς μαθητές να γράψουν, με τη βοήθεια των γονιών 
τους, δύο συνταγές: μία με βάση τα φρούτα και μία με βάση τα λαχανικά. Γονείς και παιδιά ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα του ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη και οι συνταγές συγκεντρώθηκαν!

Στη συνέχεια, από τις συνταγές των παιδιών συντέθηκαν δύο όμορφα βιβλιαράκια! Οι συνταγές 
ήταν χωρισμένες ανά τάξη, δημιουργώντας έτσι παράλληλα και ένα αναμνηστικό για τα παιδιά!

Στις αρχές του Απριλίου, το κάθε παιδί παρέλαβε ένα συνταγολόγιο Φρούτων και ένα Λαχανι-
κών, με τις γευστικές δημιουργίες των συμμαθητών του! Ολα τα παιδιά υποσχέθηκαν να φτιάξουν 
τις συνταγές στο σπίτι, ώστε να δοκιμάσουν τις προτάσεις των φίλων τους!
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Εκστρατεία Ενημέρωσης & Πρόληψης κατά του καρκίνου του Παχέος Εντέρου
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4.000 υγιείς άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50-75 ετών είχαν τη ευκαιρία να υποβληθούν σε δΩΡΕΑΝ 
εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα (Mayer Κοπράνων), στα πλαίσια της εκστρατείας 
Πρόληψης για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου που διοργάνωσε το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγι-
ών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) την περίοδο του Μαρτίου - Απρίλιου 2013, με αφορμή 
τον Μάρτιο ως Παγκόσμιο Μήνα Πρόληψης του Καρκίνου Παχέος Εντέρου. 

Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού 
και σε συνεργασία με τα διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές του Ομίλου ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη. 

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και ο προσυμπτωματικός έλεγχος ήταν οι κεντρικοί στόχοι της 
εκστρατείας του ΕΔΔΥΠΠΥ στην προαγωγή της δημόσιας υγείας για τους δήμους μέλη του. 

Από τους 4.000 πολίτες που εξετάστηκαν, οι 528 (δηλαδή το 13.2%) είχαν θετική Mayer κοπρά-
νων, δηλαδή παρουσίασαν ίχνη αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα και γι’ αυτό παραπέμφθηκαν στο 
γιατρό τους προς περαιτέρω διερεύνηση και έλεγχο, αν επρόκειτο για σιτιστικά σφάλματα ή αν ο 
πολίτης χρειαζόταν επανάληψη της εξέτασης, ή κολονοσκόπηση, ή άλλη εξατομικευμένη ιατρική 
καθοδήγηση. 

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου συνιστά σήμερα τον τρίτο συχνότερο καρκίνο που διαγιγνώσκε-
ται στον αναπτυγμένο κόσμο και αν ανιχνευθεί στα αρχικά του στάδια, που ακόμη δεν έχει δώσει 
συμπτώματα, είναι πλήρως ιάσιμος. Για την έγκαιρη ανίχνευσή του, η Mayer κοπράνων αποτελεί 
την πρώτη βασική εξέταση εκλογής του ασυμπτωματικού πληθυσμού, σύμφωνα με τα διεθνή προ-
γράμματα screening του Π.Ο.Υ. (World Health Organization). Γι’ αυτό, κάθε χρόνο, όπως και φέτος, 
η μεγάλη επιτυχία της εκστρατείας του ΕΔΔΥΠΠΥ απέναντι στον καρκίνο του παχέος εντέρου, είναι 
ότι κρούει αρκετά έγκαιρα τον κώδωνα του κινδύνου σε χιλιάδες πολίτες, στο κάλιο το «προλαμβά-
νειν» παρά το «θεραπεύειν»… ώστε να πετύχει τελικά το «θεραπεύειν»!!

• Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε 4.000 υγιείς πολίτες

• 13,2% είχε ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης
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Εκστρατεία Ενημέρωσης κοινού για την Ορθή κατανάλωση Αλκοόλ

Το Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων – Προ-
αγωγής υγείας (ΕδδυΠΠυ), με την αποκλειστική υπο-
στήριξη της DIAGEO Hellas διοργάνωσε Πανελλαδική 
Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Ορθή κατανάλωση 
αλκοόλ μέσω ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου που 
δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Εθνικού καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του κέντρου Ερευ-
νας & Πρόληψης Ατυχημάτων και του Ινστιτούτου Οδι-
κής Ασφάλειας ΙΟΑσ Πάνος Μυλωνάς.

σκοπός της εκστρατείας αυτής, ήταν η διανομή των 
ενημερωτικών φυλλαδίων σε άνδρες και γυναίκες άνω 
των 18 ετών καθώς και σε υποψήφιους οδηγούς με 
σκοπό την έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωσή τους 
για τις επιπτώσεις της μη ορθής κατανάλωσης αλκοόλ. 
Η διάρκεια της εκστρατείας ορίστηκε για 1 μήνα από 
την έναρξή της που ήταν τέλος Μαΐου.

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

Μέσω της Εκστρατείας, διανείμαμε 50.000 ενημερω-
τικά φυλλάδια σε 15 Δήμους της Ελλάδος. Η επιλογή 
των Δήμων αυτών έγινε βάσει ερευνών και στατιστι-
κών στοιχείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΙΟΑΣ 

Πάνος Μυλωνάς για τους Δήμους με τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Η διανομή των φυλλαδί-
ων προς τους δημότες πραγματοποιήθηκε από τα Δημαρχεία προς τις δημοτικές δομές των Δήμων, 
όπως Πολιτιστικά Κέντρα, Δημοτικά & Περιφερειακά Θέατρα, ΚΕΠ αλλά και σε Εξεταστικά κέντρα 
θεωρητικής εκπαίδευσης οδηγών – Υπουργείο Μεταφορών/Νομαρχίες, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ κλπ.

Αποστολή των ενημερωτικών φυλλαδίων

Τα ενημερωτικά φυλλάδια ήρθαν στα κεντρικά μας γραφεία σε δέματα των 200 φυλλαδίων. Συ-
νολικά παραλάβαμε 50.000 φυλλάδια. Εκεί συσκευάστηκαν ανά δομή και ανά Δήμο και η αποστολή 
προς τους Δήμους και τις Νομαρχίες (Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων οδηγών) πραγματοποιήθηκε 
στις 25/5/2013. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η επιβεβαίωσης παραλαβής των δεμάτων και η 
προώθηση του υλικού στους αρμόδιους για τη διανομή στα επιλεγμένα σημεία.

Μαζί με τα ενημερωτικά φυλλάδια της ορθής κατανάλωσης αλκοόλ για την πληρέστερη ενημέ-
ρωση του Δημάρχου και του εκπροσώπου (όπου έχουν ορίσει οι Δήμοι μέλη) στείλαμε μια επιστολή 
καθώς και ένα πινακάκι με τα προτεινόμενα σημεία διανομής του ενημερωτικού υλικού.
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Η διάθεση των φυλλαδίων διήρκησε περίπου 1,5 μήνα. Σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε και έξτρα 
σημεία εκτός από τα επιλεγμένα (Κέντρα εξέτασης υποψηφίων οδηγών, πανεπιστήμια, πολιτιστι-
κά κέντρα, θέατρα κλπ) όπου εξίσου δραστηριοποιείται ο πληθυσμός-στόχος, (νέοι και νέες άνω 
των 18 ετών).

Από το σύνολο των 50.000 φυλλαδίων περίπου 200 φυλλάδια διανεμήθηκαν στο πλαίσιο του 
9ου Πανελλήνιου συνεδρίου μας τον Ιούλιο.

Παρακολούθηση Εκστρατείας

στόχος μας, ήταν η διασπορά των ενημερωτικών φυλλαδίων σε όσο το δυνατόν περισσότερα 
σημεία στους δήμους όπου δραστηριοποιείται ο πληθυσμός στόχος ώστε να μπορέσουν να ενημε-
ρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δημότες άνω των 18 ετών. Για το λόγο αυτό, στείλαμε στους 
Δήμους το παρακάτω πινακάκι με τα προτεινόμενα σημεία διανομής του ενημερωτικού υλικού. 
Επιπλέον, το πινακάκι αυτό ζητήσαμε να συμπληρωθεί από τους αρμόδιους στους Δήμους και να 
μας σταλεί με fax ώστε να έχουμε αναλυτικά στοιχεία για τη διανομή του υλικού σε κάθε Δήμο. Συ-
νολικά, λάβαμε 14 πινακάκια από τους Δήμους και σε σχέση με τα 50.000 φυλλάδια που διανείμαμε 
έχουμε ακριβή στοιχεία για το 92% του συνόλου των φυλλαδίων.

τηλεφωνική Παρακολούθηση

Λίγες μέρες μετά την 1η αποστολή 
στους Δήμους μέλη και μη, πραγματο-
ποιήσαμε τηλεφωνική επικοινωνία σε 
όλους τους Δήμους και επιβεβαιώσα-
με την παραλαβή του ενημερωτικού 
υλικού. Το πρώτο δεκαήμερο μετά 
την παραλαβή των φυλλαδίων στους 
Δήμους, αρχίσαμε να λαμβάνουμε τα 
πρώτα συμπληρωμένα πινακάκια.

Στη συνέχεια, καλέσαμε δειγματο-
ληπτικά σε 12 δομές Δήμων που είχαν 
συμπεριληφθεί στα πινακάκια και επι-
βεβαιώσαμε στο 100% την παραλαβή 
και τη διακίνηση των ενημερωτικών 
φυλλαδίων από τις εν λόγω δομές 
στους δημότες.

Στα τέλη Ιουνίου έγιναν περίπου 30 
τηλέφωνα σε δομές (εξ. κέντρα, γραμ-
ματείες Πανεπιστημίων) όπου επιβε-
βαιώθηκε η ολοκλήρωση της διανομής 
λόγω εξάντλησης των φυλλαδίων.

Η επικοινωνία μας με τους Δήμους 
ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκαήμερο 
του Ιουλίου οπότε μπορούμε να πούμε 
με βεβαιότητα πως η διάρκεια της εκ-
στρατείας ήταν περίπου 1,5 μήνας και 
ολοκληρώθηκε στις 12/7/2013 περίπου.
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στατιστικά

Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων από 14 Δήμους σε σύνολο 15 Δήμων από όλη την Ελλάδα 
και με δείγμα από τη διασπορά 46000 φυλλαδίων, ποσοστό 92% του συνόλου (50.000 φυλλαδίων), 
σας παραθέτουμε τα παρακάτω συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν.

δΕΙΓΜΑ ΑΠΟ 14 δηΜΟυσ συΝΟλΟ
ΦυλλΑδΙΩΝ

δΟΜΕσ κΕΠ 15650

ΠΟλΙτΙστΙκΑ κΕΝτΡΑ-θΕΑτΡΑ 7040

ΕΧτΡΑ δΟΜΕσ 6210

ΕΞΕτΑστΙκΑ κΕΝτΡΑ υΠΟΨ. ΟδηΓΩΝ 8500

ΠΑΝΕΠΙστηΜΙΑ-τΕΙ 8600

συΝΟλΟ 46000

Ακολουθεί αναλυτικά η διασπορά των φυλλαδίων από τους Δήμους:
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Α/Α δηΜΟΙ κΕΠ
(40%)

ΠΟλΙτΙστΙκΑ 
κΕΝτΡΑ

θΕΑτΡΑ (20%)

κΕΝτΡΑ ΕΞ. 
ΟδηΓΩΝ 

(20%)

ΠΑΝΕΠΙστηΜΙΑ
τΕΙ (20%) ΦυλλΑδΙΑ

1 βυΡΩΝΑσ 1.400 700 700 700 3.500
2 ΖΩΓΡΑΦΟσ 1.400 700 700 700 3.500
3 ΑΓ. ΑΝΑΡΓυΡΟΙ - κΑΜΑτΕΡΟ 1.200 600 600 600 3.000
4 ΠΕΙΡΑΙΑσ 1.600 800 800 800 4.000
5 ΜΑΡΟυσΙ 800 400 400 400 2.000
6 ΠΕΡΙστΕΡΙ 800 400 400 400 2.000
7 ΓλυΦΑδΑ 800 400 400 400 2.000
8 δΕλτΑ 900 500 1.400
9 θΕΡΜη 900 500 1.400
10 ΠυλΑΙΑ-ΧΟΡτΙΑτησ 800 400 1.400 1.400 4.000
11 ΠΑτΡΑ 1.000 1.000 2.000
12 κΟΡΙΝθΟσ 600 300 300 300 1.500
13 κΑλΑΜΑτΑ 600 300 300 300 1.500
14 σΠΑΡτη 600 300 300 300 1.500
15 τΡΙΠΟλη 400 400 800
16 ηΡΑκλΕΙΟ 1.000 1.000 2.000
17 ΧΑΝΙΑ 500 500 1.000
18 ΡΕθυΜΝΟ 900 500 500 500 2.400
19 σητΕΙΑ 900 500 500 500 2.400
20 βΟλΟσ 800 400 400 400 2.000
21 λΑΡΙσΑ 400 400 800
22 λΑΜΙΑ 500 300 250 250 1.300
23 ΑΓΡΙΝΙΟ 800 400 400 400 2.000
24 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 800 400 400 400 2.000

συΝΟλΟ 17.100 8.800 12.050 12.050 50.000

Ιστότοπος ΡΩτΑ τΟ δΙΟΝυση

Η δράση συνεχίζεται με την ανάρτηση του link ΡΩΤΑ ΤΟ 
ΔΙΟΝΥΣΗ σε όλα τα site των δήμων μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Το ΡΩτΑ τΟ δΙΟΝυση είναι ένας διαδραστικός ιστότοπος 
όπου ο δημότης μεταφέρεται και με πολύ απλές κινήσεις 
και μαθαίνει τι επίδραση έχει το ποτό που καταναλώνει 
στον οργανισμό του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δη-
μότης να είναι άνω των 18 ετών.
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Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Ακράτεια

Το Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων – Προαγωγής υγείας (ΕδδυΠΠυ), διοργάνωσε Πα-
νελλαδική Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Ακράτεια.

Πραγματοποιήθηκε διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου στους Δήμους: Αλεξάνδρειας ημαθίας, 
Αμαρουσίου, βύρωνα, Γλυφάδας, Γρεβενών, δάφνης-υμηττού, Ελευσίνας, Ιωαννιτών, καβάλας, Παλ-
λήνης, λάρισας, Π. Φαλήρου, Πειραιά, Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας, Ρόδου, σπάρτης, τρικάλων, Χίου
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ΠΕΡΙβΑλλΟΝτΙκΕσ δΡΑσΕΙσ δηΜΩΝ ΜΕλΩΝ ΕδδυΠΠυ 2013

• δηΜΟσ ΦΙλΟθΕησ-ΨυΧΙκΟυ •

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 
γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 88 Ιουνίου, ώρα 10:00 - 20:00- στο Οικολογικό Πάρκο του Νέου Ψυχικού. Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για την προστα-
σία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη την ευαισθητοποίηση του κοινού στα περιβαλλοντικά 
ζητήματα αλλά και την καλλιέργεια σε μικρούς και μεγάλους περιβαλλοντικής συνείδησης. Για το 
λόγο αυτό στη φετινή διοργάνωση κυρίαρχο ρόλο στο πρόγραμμα είχαν οι συμμετέχουσες ΜΚΟ 
περιβαλλοντικές οργανώσεις που παρουσίασαν -μέσω εκθεσιακού περιπτέρου και δράσεων- στους 
μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του Οικολογικού Πάρκου (Οδός Μακρυγιάννη, πίσω από το Πε-
ντάγωνο). Στο πρόγραμμα πραγματοποίηθηκαν πολλαπλές δράσεις, με παιχνίδια, εργαστήρια, κα-
τασκευές, προβολές video, έκθεση έργων ζωγραφικής από τα καλλιτεχνικά τμήματα του Οικολο-
γικού Πάρκου, κ.ά.

• δηΜΟσ σΑΡΩΝΙκΟυ •

Ιδιαίτερα επιτυχημένες ήταν οι εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 
που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Ιουνίου ο Δήμος Σα-
ρωνικού σε συνεργασία με τα σχολεία της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Συγκεκριμένα, 
στις εκδηλώσεις συμμετείχαν τέσσερα δημοτικά σχο-
λεία του δήμου (3ο και 4ο Δημοτικό Καλυβίων – περιο-
χή Λαγονησίου, 1ο Δημοτικό Αναβύσσου και Δημοτικό 
Σαρωνίδας), οι διευθυντές των οποίων μέσα από συ-
νεργασία με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πρόεδρο 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού κ. σπύρο δη-
μητρίου, οργάνωσαν δράσεις καθαρισμού σε διάφορες παραλίες εντός των διοικητικών ορίων του 
δήμου. Από την πλευρά του, ο Δήμος Σαρωνικού είχε μεριμνήσει ώστε να μοιραστούν γάντια και 
σακούλες σε όλους τους συμμετέχοντες.

3ο δημοτικό σχολείο καλυβίων – λαγονησίου

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων, με τη συμμετοχή μαθητών της Ε΄ 
τάξης, των εκπαιδευτικών κ.κ. σοφίας τάπα και Ευφημίας σαραλιώτη, αλλά και της διευθύντριας 
κας Ν. λέκκα, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Ευκάλυπτοι στο Λαγονήσι. Η δράση αυτή 
εντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «θάλασσα» που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς οι δασκάλες και οι μαθητές της Ε΄ τάξης. Στόχος του προγράμματος ήταν να 
αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις και να κατανοήσουν τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα, τα 
προβλήματα που έχει προκαλέσει η ανθρώπινη δραστηριότητα στα παράλια και τις αλλαγές που 
πρέπει να γίνουν προκειμένου να διατηρηθεί ο θαλάσσιος φυσικός πλούτος, ούτως ώστε ο άνθρω-
πος να μπορεί να συνεχίσει να ζει κοντά στη θάλασσα και να αξιοποιεί τους πόρους της.
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4ο δημοτικό σχολείο καλυβίων – λαγονησίου

Ο σύλλογος διδασκόντων του 4ου Δημοτικού Σχο-
λείου Καλυβίων αποφάσισε και πρότεινε στον Δή-
μαρχο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, στα πλαίσια 
της ευαισθητοποίησης των μαθητών για περιβαλ-
λοντικά θέματα, την υιοθέτηση μιας παραλίας του 
δήμου. Το σχολείο προτίθεται να υιοθετήσει την 
παραλία του Αγίου Νικολάου. Ετσι, οργανώθηκε και 
πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της παραλίας από 
την Ε’ και Στ’ τάξη στις 5 Ιουνίου 2013 «Παγκόσμια 
ημέρα Περιβάλλοντος». Στη δράση έλαβαν μέρος πε-
ρίπου 55 μαθητές και συγκεντρώθηκαν συνολικά 20 
μεγάλες σακούλες σκουπιδιών. Στον καθαρισμό της 
παραλίας συμμετείχαν συμβολικά ο Δήμαρχος και ο 

Αντιδήμαρχος Σαρωνικού. Στόχος του σχολείου είναι ο καθαρισμός της παραλίας δύο φορές το 
χρόνο από μαθητές. Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό προσωπικό εκφράζουν την ελπίδα η πρω-
τοβουλία αυτή να γίνει θεσμός και προτείνουν ο Δήμος να υπογράψει πρωτόκολλο υιοθεσίας με 
κάθε σχολείο για συγκεκριμένη παραλία, έτσι ώστε όλες οι παραλίες να υιοθετηθούν και να καθα-
ρίζονται δυο συγκεκριμένες ημερομηνίες το χρόνο (Ιούνιο – Οκτώβριο). Ευχή τους είναι η πρωτο-
βουλία του σχολείου να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και να στείλει το μήνυμα ότι πρώτοι 
εμείς, από τον μικρότερο μέχρι και τον μεγαλύτερο κάτοικο της περιοχής, μπορούμε και πρέπει να 
φροντίζουμε και να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στη διατήρηση της καθαριότητας. Ετσι όλοι θα 
χαιρόμαστε περισσότερο τις ομορφιές της περιοχής μας.

1ο δημοτικό σχολείο Αναβύσσου

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου συμμετείχε στις 
δράσεις με τον συμβολικό καθαρισμό της παραλίας 
στο Μαύρο Λιθάρι. Στη δράση αυτή έλαβαν μέρος οι 
μαθητές της Δ΄ και της Στ΄ τάξης του σχολείου, μαζί 
με τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του σχο-
λείου κ. Μανόλη Χαρίτο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
συμμετοχή της Δ΄ τάξης που έγινε στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα «θάλασσα 
και αλμυρό νερό», είχε τη μορφή ενός περιβαλλοντι-
κού παιχνιδιού με ερωτήσεις.

δημοτικό σχολείο σαρωνίδας

Οι μαθητές της τετάρτης τάξης (Δ1 & Δ2 ) του Δημοτικού σχολείου Σαρωνίδας, υπό την επίβλεψη 
των δασκάλων τους κ.κ. δημήτρη διαμάντη και καρολίνας ταμπάκου κατέβηκαν στην παραλία, 
καθάρισαν την περιοχή της πλαζ στη Σαρωνίδα μέχρι και τα πολυβολεία και επέστρεψαν ικανοποι-
ημένοι στο σχολείο, έχοντας πραγματοποιήσει το ελάχιστο και συνάμα το ουσιαστικότερο. Ολα 
αυτά πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο και περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονείται από 
τους μαθητές της Δ΄ τάξης με θέμα: «η έννοια της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και οι περιβαλ-
λοντικοί κίνδυνοι». Οι εκπαιδευτικοί χαιρετίζουν και επαινούν την πρωτοβουλία των παιδιών, εκ-
φράζουν την ευχή να βελτιώνεται η οικολογική μας συμπεριφορά μέρα με τη μέρα και ανανεώνουν 
το ραντεβού για νέες δράσεις όποτε αυτό καταστεί εφικτό.Στον καθαρισμό συμμετείχαν συμβο-
λικά ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού κ. σπύρος δημητρίου και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Σαρωνίδας κα κατερίνα Γκούμα.
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• δηΜΟσ ΠυλΟυ-ΝΕστΟΡΟσ •

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Περιβάλλοντος διοργάνωσε και φέτος 
δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών αλλά και 
των επισκεπτών του Δήμου.

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Μεθώνης με 
τη συνοδεία των δασκάλων αλλά και εκπροσώπων 
του Δήμου πραγματοποίησαν συμβολικό καθαρισμό 
της παραλίας της πόλης της Μεθώνης. Επίσης, στη 
Δημοτική Ενότητας Κορώνης, το Δημοτικό Σχολείο 
Κορώνης αλλά και το Δημοτικό Σχολείο Χαρακοπιού 
μαζί με την Αντιδήμαρχο Πελαγία λευτάκη επισκέ-
φτηκαν τις παραλίες Ζάγκα και Περούλια αντίστοιχα, 

όπου και έγινε καθαρισμός των ακτών. Στη δράση συμμετείχε και ο Πολιτιστικός σύλλογος κορώ-
νης. Η κυρία κανέλλα κουρέτα, Αρχικελευστής του Λιμενικού Σταθμού Κορώνης ενημέρωσε τους 
μαθητές και τους παρευρισκόμενους για το πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε να διατηρούμε 
καθαρές τις θάλασσες και τις ακτές, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος μας αφορά όλους.

Στα πλαίσια της βαθύτερης κατανόησης της διατήρησης και προστασίας του φυσικού πλούτου 
του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος προγραμματίζει σειρά και 
επόμενων δράσεων. Ειδικότερα, το Σάββατο 9 Ιουνίου 2013, στις 08:30 π.μ. ο Δήμος σε συνεργα-
σία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου, τους Επαγγελματίες της Γιάλο-
βας και την Costa Navarino συμμετέχουν στην πανελλαδική εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών 
ακτών, βυθού και άλλων φυσικών περιοχών, «καθαρίστε τη Μεσόγειο 2013». Στα πλαίσια της δρά-
σης διοργανώνεται καθαρισμός στον ΄Ορμο του Ναυαρίνου.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. δημήτρης καφαντάρης, στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Περιβάλλοντος, τόνισε «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Μόνο μέσα από 
τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να διασώσουμε τη σπάνια 
και πλούσια χλωρίδα και πανίδα του Δήμου μας. Ιδιαίτερα ενός τόσο ευλογημένου τόπου όπως ο Δήμος 
Πύλου-Νέστορος, στην εδαφική επικράτεια του οποίου ανήκουν στο δίκτυο NATURA τα νησάκα Σαπι-
έντζα, Σχίζα, Αγία Μαρίνα, Βενέτικο, Σφακτηρία, ο υδροβιότοπος της Γιάλοβας, η μοναδικού φυσικού 
κάλους παραλία της Βοϊδοκοιλιάς και τόσο ακόμα μοναδικά φυσικά αξιοθέατα. Με τη συμμετοχή και 
την ευαισθητοποίηση όλων θα καταφέρουμε όχι μόνο να διατηρήσουμε τις φυσικές ομορφιές του τό-
που μας αλλά και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν καλύτερο τόπο. Τέλος, θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω τους μαθητές αλλά και όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν στις σημερινές δράσεις. Επίσης 
θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το συνδημότη μας κύριο Ηλία Κοσμά, ο οποίος με δικά του μέσα 
επιμελήθηκε το κλάδεμα των δέντρων στην παραλία Μεμί. Είμαστε πάντα δίπλα σε κάθε πολίτη και 
τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.»
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• δηΜΟσ ΠΑυλΟυ ΜΕλΑ •

Με το σύνθημα «Προστατεύω το Περιβάλλον Φροντίζω για το Μέλλον» ο Δήμος Παύλου Μελά 
και το Τμήμα Πολιτισμού με αφορμή τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος διορ-
γάνωσαν την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 εκδήλωση στο χώρο του πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά 
στη Σταυρούπολη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί από τις 9:00 έως τις 12:00 με τη συμμετοχή 650 μαθη-
τών απο 15 δημοτικά σχολεία του δήμου Παύλου Μελά. Οι μαθητές, έχοντας συνοδοιπόρους τον 
περιβαλλοντικό σύλλογο «Οι φίλοι του δάσους Μετεώρων-Πολίχνης» και το κέντρο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου κορδελιού & βερτίσκου έστειλαν ένα μήνυμα σεβασμού και προ-
στασίας για το περιβάλλον μέσα από δράσεις εναλλακτικού χαρακτήρα με πρωτότυπους και δια-
σκεδαστικούς τρόπους καλώντας παράλληλα τους μεγαλύτερους να σταματήσουν την ασυδοσία 
και την αδιαφορία απέναντι στη φύση. Στις δράσεις για πρώτη φορά έλαβε μέρος και το κέντρο 
δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες της δημοτικής Επιχείρησης «ΙΡΙσ» του δήμου 
Παύλου Μελά με 12 παιδιά. Ταυτόχρονα οι μαθητές έστειλαν το μήνυμα που είναι και απαίτηση της 
τοπικής κοινωνίας , ότι οι χώροι των πρώην στρατοπέδων Παύλου Μελά και Καρατάσιου πρέπει 
να αποδοθούν στους πολίτες όλης της Θεσσαλονίκης ως χώροι αναψυχής, άθλησης, εκπαίδευσης, 
πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας κυριάκος τσαταλμπασίδης του δήμου Π. 
Μελά δήλωσε: «Το περιβάλλον πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα, όχι μόνο για τη πόλη μας 
αλλά για όλο τον πλανήτη. Η προσπάθεια μας έχει ως στόχο την ενεργή συμμετοχή πρώτα απ’ όλα των 
ίδιων των πολιτών και των μαθητών μας. Ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι αγώ-
νας για την ίδια μας τη ζωή. Με κεντρικό σύνθημα «Προστατεύω το Περιβάλλον Φροντίζω το Μέλλον» 
γιορτάσαμε για άλλη μια χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος».

• δηΜΟσ ΑΜΑΡΟυσΙΟυ •

Με σύνθημα «το περιβάλλον είναι το πραγματικό 
μας σπίτι» και τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών, 
ολοκληρώθηκαν οι περιβαλλοντικές δράσεις από το 
δήμο Αμαρουσίου και τον σ.Π.Α.Π.

Τη σπουδαιότητα της προστασίας του Δάσους Συγ-
γρού ως υπόθεση που αφορά όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς, επεσήμανε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και 
Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. Γ. Πατούλης.

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών, αιρε-
τών, εκπροσώπων του Σ.Π.Α.Π. και φορέων από την 
πόλη του Αμαρουσίου και τους όμορους δήμους των 
βορείων προαστίων αλλά και παρόντος του Δημάρ-

χου Αμαρουσίου και Προέδρου του Σ.Π.Α.Π Γιώργου Πατούλη, πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις πε-
ριβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με σύνθημα: «το περιβάλλον είναι το πραγματικό μας σπίτι» που 
διοργάνωσαν ο Δήμος Αμαρουσίου και ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του 
Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π) στο Δάσος Συγγρού με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου.

Καλωσορίζοντας τα παιδιά και λοιπούς παρευρισκομένους στις εκδηλώσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π Γ. Πατούλης, δήλωσε: «Μέσα από 
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τέτοιες πρωτοβουλίες θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας και πρωτίστως τα μικρά 
παιδιά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, να μάθουν να αγαπούν, να σέβονται και να φροντί-
ζουν το περιβάλλον όμοια με το Σπίτι τους». Αναφορικά με το Δάσος Συγγρού όπου φιλοξενήθηκαν οι 
δράσεις, ο κ. Πατούλης, επεσήμανε τη σπουδαιότητα «όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμβάλουν από 
κοινού στο να προστατευτεί αυτό το δάσος σε μία προσπάθεια ο συγκεκριμένος προστατευόμενος μονα-
δικού φυσικού κάλλους πνεύμονας πρασίνου των βορείων προαστίων να μείνει αλώβητος».

Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο Δασάρχης Πεντέλης Αθανάσιος Ρέππας, ο Πρόεδρος του Ιν-
στιτούτου Γεωπονικών Ερευνών λεωνίδας καζακόπουλος, ο Υποστράτηγος, Διοικητής της Πυρο-
σβεστικής Ακαδημίας Νίκος λαθύρης, όπως, επίσης, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Νίκος Χιωτάκης, και η 
πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλοι του δάσους συγγρού».

Μετά την ολοκλήρωση των χαιρετισμών στην αίθουσα του Πύργου του Δάσους Συγγρού, ακο-
λούθησε περίπατος στο δάσος Συγγρού και στο ανοικτό θέατρο επίδειξη πυρόσβεσης από αξιωμα-
τικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εθελοντικό κλιμάκιο του Σ.Π.Α.Π.

Στις δράσεις γνωριμίας με το Δάσος Συγγρού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τους 
μαθητές περιλαμβάνονταν, επίσης, ξενάγηση στο Μουσείο Κυψελών με την αρχαιότερη συλλογή 
κυψελών στον ελλαδικό χώρο, γνωριμία με τα έργα ανακυκλώσιμων υλικών του Μουσείου Βορρέ 
που εκτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του Πύργου, καθώς και ξενάγηση στο Μουσείο στο Δάσος 
με χαρακτηριστικά εκθέματα από τη μοναδική συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Δήμου 
Αμαρουσίου.

Στις δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο Δάσος Συγγρού για τον εορτασμό της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος συμμετείχαν περισσότεροι από 150 μαθητές από το 3ο, το 8ο, το 
11ο, και το 16ο Δημοτικό Σχολείο και το Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων «Ελληνική Παιδεία».

Παρόντες ήταν, επίσης, ο διευθυντής του Ι.Γ.Ε Γεώρ-
γιος Μπαλωτής, εκπρόσωπος του 9ου Πυροσβεστικού 
Σώματος Διονύσης Χρηστάκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Εργων και Καθαρής Πόλης Βασίλης Κόκκαλης, ο 
δημοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου και υπεύθυνος 
για θέματα Σ.Π.Α.Π Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης, ο 
δημοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου και μέλος του Δ.Σ 
του Σ.Π.Α.Π Στέφανος Τσιπουράκης, οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Αμαρουσίου Ρένα Χαλιώτη, και Δημήτρης Καρ-
λαύτης, ο συντονιστής του Επιχειρησιακού Κέντρου 
του Σ.Π.Α.Π Νίκος Σταθόπουλος, η συντονίστρια του 
Σ.Π.Α.Π Μαρία Σολωμού, η πρόεδρος του Δ.Σ του Συλ-
λόγου Αθμονέων Ρούλα Μπογδάνου, η πρόεδρος του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Μαριάννα Ζερβάκη, και μέλη, η πρόεδρος του Δ.Σ του Καλλιτεχνικού 
και Φυσιολατρικού Συλλόγου «Η Εκφραση», η πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου Ανεγέρσεως Ι.Ν. Ζωο-
δόχου Πηγής Ψαλίδι Αμαρουσίου Ελένη Βλάχου – Σταματάκη, ο πρόεδρος της Ενωσης Κρητών Βορεί-
ων Προαστίων «Ο Κρηταγενής Ζευς» Αρης Χαιρέτης, ο πρόεδρος του Δ.Σ του Εξωραϊστικού – Εκπο-
λιτιστικού Συλλόγου «Ο Αγιος Ελευθέριος», ο πρόεδρος του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Ζωοδόχος Πηγή» Ψαλιδίου Αμαρουσίου Δημήτρης Θεοχάρης, η πρόεδρος του Εξωραϊστικού – Πολι-
τιστικού Συλλόγου Αμαρουσίου Δήμητρα Τσουκλείδου, η πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλοι του Δάσους 
Συγγρού» Χρυσάνθη Θεοδωρακοπούλου, και ο γ.γ κ. Μητρογώγου, ο πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου 
Προστασίας Περιβάλλοντος Αττικής «Η Προστασία» Απόστολος Αϊβαλιώτης, και μέλη, η ταμίας του 
Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αναβρύτων Ματίνα Ρογκάκου.
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• δηΜΟσ κηΦΙσΙΑσ •

Στις 5/6/2013 Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη των Πόλεων – 21ΟΤΑ - απένειμε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς «Πηνελόπη Δέλτα» το 1ο 
Βραβείο για δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στην κατηγορία των Δημοτικών Σχολεί-
ων. Το σχολείο κέρδισε έναν κάδο κομποστοποίησης κήπου Eco- Composter TURBO 280 λίτρων 
συνοδευόμενο από ένα λίτρο σταθεροποιητή PH.
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• δηΜΟσ ΖΑκυΝθΟυ •

Ολοκληρώθηκαν, οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό 
της Ημέρας Περιβάλλοντος. Οι δράσεις στις οποίες 
συμμετείχαν πολλά σχολεία διοργανώθηκαν από 
κοινού με άλλους φορείς του νησιού που συνεργά-
στηκαν για τον εβδομαδιαίο εορτασμό με τίτλο «Μα-
θαίνω… Παίζοντας στο Περιβάλλον 2013».

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν ο Δήμος Ζακύνθου, 
η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζακύνθου, το ΚΠΕ Λιθα-
κιάς, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, ο Σύνδε-
σμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, το 
ΤΕΙ Ιονίων Νησιών, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπια-

γωγών, η Α’ Ενωση γονέων, η Ξενοπούλειος Παιδική Βιβλιοθήκη και ο ΑΡΧΕΛΩΝ. Χορηγός της διορ-
γάνωσης ήταν ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου.

Αξονας όλων των δράσεων ήταν η μάθηση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών για την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Μέσα από τα διάφορα παιχνίδια έμαθαν για την διαχείριση των απορ-
ριμμάτων, την ανακύκλωση, την λειτουργία του ΕΘΠΖ και τη σημασία προστασίας της ζωής της 
χελώνας καρέτα – καρέτα κ.ά. Η εκδήλωση είχε τίτλο «το λούνα παρκ της ανακύκλωσης» και πραγ-
ματοποιήθηκε με την συμβολή του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

• δηΜΟσ ΕλΕυσΙΝΑσ •
Ποικίλες εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις εκφράστηκαν ο Δήμος και οι φορείς της πόλης για την πα-
γκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου). Οι δραστηριότητες του Δήμου ξεκίνησαν από νωρίς το 
πρωί με τον - καθιερωμένο πια - καθαρισμό σημαντικών σημείων της πόλης. Με τη συμμετοχή συ-
νεργείων από τις επιχειρήσεις ΤΙΤΑΝ, ΕΛΠΕ, Χαλυβουργική, με τη βοήθεια των εθελοντών από Σύλ-
λογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου και της Σφαιρικής Αντιληπτικότητας, αλλά και των συνεργείων 
του Δήμου, καθαρίστηκαν από τα ξερά χόρτα: μεγάλο τμήμα του Αρχαιολογικού χώρου, τα πρανή 
της εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου και τμήμα του σιδηροδρομικού σταθμού. (Ο καθαρισμός του 
αρχαιολογικού χώρου θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες μέχρι την ολοκλήρωσή του).
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Το απόγευμα στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας και στον χώρο μπροστά από το Δημοτικό κατάστη-

μα μοιράστηκαν 2.000 φυτά στους δημότες για τον καλλωπισμό των κήπων τους. Τα φυτά ήταν 
προσφορά από την εταιρεία ΤΙΤΑΝ. Και σε αυτή την εκδήλωση σημαντική ήταν η παρουσία και η 
βοήθεια των εθελοντών Θριασίου Πεδίου.

Στη συνέχεια στην προβλήτα στη δυτική πλευρά του λιμανιού (πρώην προβλήτα Αμερικάνικης 
βάσης) πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση της Επιτροπής Πριβάλλοντος του Δήμου. Στόχος της 
συγκέντρωσης η ενημέρωση των πολιτών για τη δραστηριότητα και διερεύνηση των προβλημά-
των της παράκτιας ζώνης, όπως τα διαπίστωσαν στην περιοδεία τους τα μέλη της Επιτροπής, και 
η διεκδίκησης του αιτήματος να αποδοθεί επιτέλους στο λαό της πόλης το κομμάτι αυτό της πα-
ράκτιας ζώνης, που τώρα δεσμεύεται από τον ελλιμενισμό πλοίων που τροφοδοτούν με καύσιμα 
άλλα πλοία. Στη συγκέντρωση μίλησαν ο Δήμαρχος Γιώργος Τσουκαλάς και τα μέλη της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος (Γαβριήλ Καμπάνης, Γιώργος Κοντούλης, Παναγιώτης Λινάρδος, Ταξιάρχης Φαρμά-
κης, Νίκος Ψούνης, Γρηγόρης Κοροπούλης). Στη συνέχεια το λόγο πήραν κάτοικοι οι οποίοι τόνισαν 
ότι χρειάζεται μεγαλύτερη κινητοποίηση από πλευράς του Δήμου και των κατοίκων για να έρθει η 
παραλία στη χρήση των δημοτών. (Σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση της Επιτροπής για 
την κατάσταση στην παραλιακή ζώνη - από την Πυρκάλ μέχρι το λιμάνι της Ελευσίνας.)

        
Το απόγευμα της 5 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν ακόμη δύο εκδηλώσεις από φορείς της πόλης. 

Η πρώτη ήταν η ημερίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «δράσεις για το Πε-
ριβάλλον και την Αειφορία» και αφορούσε κυρίως στην εκπαίδευση καθηγητών και μαθητών. Ο 
Δήμος μας εκπροσωπήθηκε στην ημερίδα αυτή από τον Αντιδήμαρχο Γαβριήλ Καμπάνη και τον 
υπεύθυνο του Τμήματος Περιβάλλοντος Αναστάσιο Χρηστίδη. Ο αντιδήμαρχος κ. Γαβριήλ Καμπά-
νης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στις δράσεις του Δήμου Ελευσίνας για το περιβάλλον, τονίζο-
ντας ότι οι δράσεις αυτές θα ενταθούν στο άμεσο μέλλον. Ειδική αναφορά έκανε για την εκδήλωση 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου μας στην προβλήτα της πρώην αμερικάνικης βάσης (από-
γευμα της 5/6/2013), με στόχο την απόδοση της παράκτιας ζώνης της Ελευσίνας στο Δήμο και τους 
κατοίκους της. Επίσης τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου του ΚΠΕ, το οποίο στεγάζεται στην ανα-
καινισμένη πρώην δημοτική παιδική βιβλιοθήκη και τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται από το 
Δήμο. Ο προϊστάμενος του τμήματος περιβάλλοντος, ανακύκλωσης και πολιτικής προστασίας κ. 
Αναστάσιος Χρηστίδης ανέπτυξε το θέμα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) 
στο Δήμο Ελευσίνας, τονίζοντας τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη (περίπου 460.000€ ετη-
σίως) που προκύπτουν από την εναλλακτική διαχείριση των ΑΣΑ. Τέλος παρουσίασε τα αποτελέ-
σματα μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης του δημοτικού σταθμού για το 2012.
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• δηΜΟσ ΕδΕσσΑσ •

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, 
με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εδεσσας, διοργανώθηκαν συμβολικές περιβαλλοντικές δράσεις 
στην πόλη της Εδεσσας σε συνεργασία με τη Δ/νση Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας. Με τη συμ-
μετοχή εθελοντών εκπαιδευτικών και μαθητών έγινε μία συντονισμένη προσπάθεια περισυλλογής 
σκουπιδιών και διαχωρισμός τους σε ανακυκλώσιμα και μη, καθαρισμός πινακίδων σήμανσης από 
μουντζούρες και αυτοκόλλητα και βάψιμο τοίχων σχολικών κτιρίων για την κάλυψη συνθημάτων 
και graffiti σε διάφορα σημεία, πέριξ των σχολείων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Παράλληλα, στον 
πεζόδρομο της πόλης υπήρχε περίπτερο ενημέρωσης για την ανακύκλωση. Εκεί προβλήθηκε σε 
γιγαντοοθόνη παρουσίαση με θέμα την ανακύκλωση και θα παρέχονται πληροφορίες τόσο για 
την αναγκαιότητα όσο και τα οφέλη αυτής στην καθημερινότητά μας. Επίσης, οι μαθητές είχαν 
την ευκαιρία να διασκεδάσουν παίζοντας διαδραστικά παιχνίδια με σκοπό την ευαισθητοποίηση 
τους και την υιοθέτηση της ανακύκλωσης ως στάση ζωής για το μέλλον. Ταυτόχρονα, η ομάδα του 
ΚΔΑΠμεΑ «Ορίζοντας» καθάρισε το χώρο και φύτεψε τριανταφυλλιές στην πλ. Στουγιαννάκη.

• δηΜΟσ δυτΙκησ ΑΧΑΪΑσ •

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας σε 
συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, το Δημοτικό σχολείο, το 
Γυμνάσιο και το Λύκειο Λάππα προγραμματίσει σειρά από εκδηλώσεις με σκοπό να αποτελέσουν 
παράδειγμα ευαισθητοποίησης σε ένα θέμα τόσο σοβαρό που μας αφορά όλους που αφορά ου-
σιαστικά την ζωή στον πλανήτη μας. Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013, στο αίθριο του Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, το δημοτικό σχολείο Λάππα παρουσίασε τη θεατρική παράστα-
ση «Το Χτικιό της Πόλης» και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 η Περιβαλλοντική Ομάδα Γυμνασίου και 
Λυκείου Λάππα προέβει σε εθελοντική δενδροφύτευση σε χώρους πρασίνου εντός της Δημοτικής 
Κοινότητας Μετοχίου.

• δηΜΟσ δΙΟΝυσΟυ •

Μεγάλη επιτυχία γνώρισε η δράση για την «Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος» που έγινε στη 
Σταμάτα. Περισσότεροι από 300 μαθητές με τη συνοδεία των δασκάλων τους, συμμετείχαν στη 
δράση του Δήμου Διονύσου για τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος την Τετάρτη 
5 Ιουνίου, η οποία διοργανώθηκε με ξεχωριστή επιτυχία, στον προαύλιο χώρο της Ι.Μ. Μεταμόρ-
φωσης του Σωτήρος στη Δ.Ε. Σταμάτας. Υπενθυμίζουμε ότι σκοπός της εκδήλωσης, ήταν η ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης, δασοπυρόσβεσης, δασικής και 
γενικότερα περιβαλλοντικής προστασίας, μέσα από υπαίθρια σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια 
και περιβαλλοντικά παιχνίδια. Το μήνυμα που προσπάθησε να περάσει ο Δήμος, μέσα από την συ-
γκεκριμένη δράση ήταν ότι: «η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας και ότι κάθε 
ημέρα πρέπει να είναι ‘ημέρα Περιβάλλοντος’». Στην εκδήλωση έλαβαν χώρα οι εξής: α) μέλη της 
τοπικής ΜΚΟ «ΠΕΥΚΙΤΕΣ» διοργάνωσαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Ο Γιάννης και ο Πεύ-
κος», μια διαδρομή στην αττική χλωρίδα και στις ελληνικές παραδόσεις, β) εθελοντές των ομάδων 
πολιτικής προστασίας του Αγ. Στεφάνου και της Ροδόπολης παρουσίασαν πρακτικές συμβουλές 
δασοπροστασίας και έκαναν επιτόπιες επιδείξεις του πυροσβεστικού εξοπλιστικού και της χρήσης 
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του στη δασοπυρόσβεση, γ) μέλη της ΜΚΟ ΚΕΑΝ διοργάνωσαν διασκεδαστικά παιχνίδια αλλά και 
παιχνίδια με θέμα το περιβάλλον και παρουσίασε πειράματα με το νερό, τα οποία άρεσαν ιδιαίτε-
ρα στους μαθητές, δ) υπάλληλοι του Δήμου οργάνωσαν παιχνίδι και παρακίνησαν τους μαθητές 
να μιλήσουν και να ζωγραφίσουν για το περιβάλλον. Στη μικρή αυτή γιορτή του Περιβάλλοντος, 
πρόσθεσε το δικό της λιθαράκι η δημοσιογράφος και η πανεπιστημιακή καθηγήτρια στην Κύπρου, 
κα ΄Αννα σταφιδά, η οποία μετέφερε την εμπειρίας της από το πρόγραμμα αξιοποίησης τηγανι-
σμένων λαδιών στα Σχολεία της Κύπρου. Οι εκατοντάδες μαθητές από τα Δημοτικά Σχολεία Αγ. 
Στεφάνου, Ανοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρυονερίου και Σταμάτας που ήταν οι πρωταγωνιστές της 
ημέρας, εντυπωσιάστηκαν από τις «πράσινες» δράσεις στις οποίες συμμετείχαν όσο και από τις 
ενδιαφέρουσες ενημερωτικές ομιλίες που παρακολούθησαν. Διαπίστωσαν και αναλογίστηκαν την 
επίδραση που ασκούν και ασκούμε όλοι μας καθημερινά στον φυσικό κόσμο μέσα από συνήθειες 
και συμπεριφορές. Μικροί και μεγάλοι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η εικόνα των παιδιών 
να παίζουν χαρούμενα στην ύπαιθρο συμβόλισε και ανέδειξε την αδήριτη ανάγκη για διατήρηση 
και προστασία του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος το οποίο κατακλύζει τον Δήμο μας. Η θετική 
ανταπόκριση στην δράση που διοργάνωσε ο Δήμος με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Περιβάλλοντος αποτελεί μία επιβράβευση των ίδιων των μαθητών και των δασκάλων τους για 
την ευαισθητοποίηση την οποία έδειξαν αλλά και το έναυσμα για να οργανωθεί μια ακόμα μεγα-
λύτερη συλλογική προσπάθεια στον Δήμο μας, για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τον 
σεβασμό των δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Γιάννης Καλαφατέλης, η αντιδήμαρ-
χος Παιδείας κα Σαραντάκη, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Κοντάκης, ο αντιδήμαρχος οικονο-
μικών κ. Πέππας, ο αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής κ. Κανατσούλης, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Ερ-
γων κ. Παππάς, το μέλος του Δ.Σ. κ. Παλιγγίνης, η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Δ.Ε. Αγίου 
Στεφάνου κα Λυκάκη, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Δ.Ε. Ανοιξης κ. Τσιλιγκίρης, ο πρόε-
δρος του τοπικού συμβουλίου της Δ.Ε. Σταμάτας κ. Κόκκαλης, ο αντιπρόεδρος Α΄/βάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής, κ. Αγγελος Κατσιακίδης, η κα Κώνστα, μέλος της Α’/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ.ά.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση του Προ-
γράμματος της Ημέρας. Τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Κρυονερίου «ΔΡΥΑΔΕΣ» και το 
Σωματείο Οικισμού Ρέας για τη βοήθεια στην Υποδοχή, τον εθελοντή κ. Χαράλαμπο Βέλμαχο για 
την προσφορά υλικών, τη Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου και ιδιαίτερα τον Υπεύθυνο κ. Γιάννη 
Τέγο για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone που 
προσέφερε επιτραπέζια planetbook τα οποία δόθηκαν ως αναμνηστικά στα Σχολεία που συμμε-
τείχαν, τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Σταμάτας κ. Γιώργο Κόκκαλη για τη φιλοξενία και γενναιόδωρη συ-
νεισφορά του, η οποία προστέθηκε στην οικονομική υποστήριξη της δράσης που παρείχαν οι αντι-
δήμαρχοι κ.κ. Κοντάκης, Παππάς, Πέππας, Κανατσούλης, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Παλιγγίνης αλλά και ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Καλαφατέλης.

• δηΜΟσ δΕλτΑ •

«Ανακυκλώνουμε» ήταν το σύνθημα εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Δέλτα, με αφορμή τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, τo Σάββατο 8 Ιουνίου 2013, στις πλατείες των 
Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, όπου οι δημότες μπορούσαν να αποσύρουν για ανακύκλωση 
σε ειδικούς κάδους μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μικροσυσκευές, τηλέφωνα, φορτιστές 
κλπ. Στους δημότες που προσέρχονταν για ανακύκλωση, προσφέρθηκαν φυτά, που ήταν χορηγία 
της εταιρείας ΣΙΔΕΝΟΡ α.ε. και του φυτώριου ΤΣΑΜΠΑΖΗ, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης και συμμετοχής στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
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• δηΜΟσ βΟλΟυ •

Ο Δήμος Βόλου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιου-
νίου πραγματοποίησε μια σειρά εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με σύνθημα «Mια 
μέρα γιορτής, 365 μέρες φροντίδας». Επιδίωξη ήταν ο φετινός εορτασμός να μην περιοριστεί σε 
έναν συμβολικό καθαρισμό ακτών, αλλά να γίνει μια προσπάθεια διαφορετικής προσέγγισης των 
παιδιών, μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και της βιωματικής εμπειρίας μέσα από διάφορες 
δραστηριότητες. ΄Ετσι, το πρόγραμμα εκδηλώσεων περιελάμβανε δρώμενα, και, κυρίως, δημιουρ-
γικές δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν με επίκεντρο τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων 
Βόλου, με στόχο την καλλιέργεια οικολογικής και κοινωνικής συνείδησης, ώστε να εξελιχθούν σε 
ευαισθητοποιημένους αυριανούς πολίτες.

Οι φετινές εκδηλώσεις, που διοργανώθηκαν από την Αντιδημαρχία Πολεοδομίας και Βιώσιμης 
Κινητικότητας πραγματοποιήθηκαν με κύριο αρωγό το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ) του Δήμου Βόλου που παρήχε τις υποδομές του και το προσωπικό του σε συνεργασία με την 
Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας. Συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων ήταν 
η Επιτροπή Παιδείας Δήμου Βόλου, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βι-
ώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, η Διεύθυνση Πρασίνου, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και 
η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Βόλου. Επίσης, συμμετέχουν το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, ο Σύλλογος Βιβλιοπωλών 
– Χαρτοπωλών Ν. Μαγνησίας, η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου, το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγ-
γύης Μαγνησίας, η θεατρική ομάδα «ΔραΠαίκτες» και το μουσικό σχήμα Red Wine Band.

Οι εκπαιδευτικές-ψυχαγωγικές δραστηριότητες ξεκίνησαν τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 και ολοκλη-
ρώθηκαν την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, στην Πλατεία Επτά Πλατανίων, στον περιβάλλοντα χώρο του 
ΙΕΚ του Δήμου Βόλου. Το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων περιελάμβανε α) Δημιουργικά – Εικα-
στικά Εργαστήρια για παιδιά δημοτικού:

• συμμετοχική ζωγραφική με θέμα το περιβάλλον. Σε μεγάλη επιφάνεια τα παιδιά μπορούσαν να 
ζωγραφίσουν τμήματα αυτής με θέμα το περιβάλλον. Στο τέλος δημιουργήθηκαν έργα μεγάλων 
διαστάσεων τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τη συμμετοχή όλων των παιδιών (επίβλεψη τμή-
μα Γραφιστικής ΔΙΕΚ)

• Ζωγράφισε τη δικιά σου Γη. Σε έτοιμες μπάλες από Papier-mâché τα παιδιά ζωγράφισαν τη γη 
όπως θα ήθελαν να είναι (επίβλεψη τμήμα Γραφιστικής ΔΙΕΚ)

• Εργαστήρι κεραμικής. Τα παιδιά δημιούργησαν με πηλό (οικολογικό υλικό)- (επίβλεψη τμήμα 
Κεραμικής ΔΙΕΚ)

• Εργαστήρι ενδύματος. Ανακυκλώστε τα παλιά σας ρούχα μην τα πετάτε!! Τα παιδιά έφέραν μαζί 
τους ένα παλιό τους ρούχο (tshirt ή jean) και το μετεσκεύασαν σε αξεσουάρ με οικολογικό μήνυ-
μα (επίβλεψη τμήμα Ενδυματολογίας ΔΙΕΚ)

• Εργαστήρι ζαχαροπλαστικής. Τα παιδιά επαίξαν με το ζυμάρι και δημιούργησαν κουλουράκια σε 
σχήματα με οικολογικό μήνυμα (επίβλεψη τμήμα Μαγειρικής τέχνης ΔΙΕΚ)

• Εργαστήρι κοσμήματος. Τα παιδιά έφεραν μαζί τους άχρηστα μικροαντικείμενα (παλιά κατε-
στραμμένα κολιέ των μαμάδων τους, παιχνίδια μινιατούρες, πλαστικά μπουκάλια νερού, μικρά 
κορδόνια, κουμπιά κλπ) και τα μετέτρέψαν σε κοσμήματα ανακυκλώνοντάς τα (επίβλεψη τμή-
μα Κοσμήματος ΔΙΕΚ)

• Φτιάξε τον κήπο σου. Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Βόλου τα παιδιά έμα-
θαν για τη φύτευση και περιποίηση των φυτών, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν για την κομπο-
στοποίηση των πράσινων υπολειμμάτων.

• θεατρικό εργαστήρι - Ιστός αράχνης. Παιχνίδι ρόλου από θεατρική ομάδα

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και το Τμήμα 
Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Βόλου, την Υπη-
ρεσία Πρασίνου και το Τμήμα Περιβάλλοντος, διοργάνωσαν εορταστική εκδήλωση στο χώρο της 
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Πλατείας του ΔΙΕΚ. Η εκδήλωση περιελάμβανε δίωρο πρόγραμμα εμψυχωτικών δράσεων με επίκε-
ντρο το περιβάλλον με υπεύθυνο εμψυχωτή – παιδαγωγό, παράλληλες δράσεις και μηνύματα πε-
ριβαλλοντικού ενδιαφέροντος, φυτεύσεις από τους μαθητές, κλήρωση ενός ποδηλάτου (χορηγία 
Αφοί Πολύζου) και μουσικό πρόγραμμα.

Το κλείσιμο των δραστηριοτήτων έγινε το απόγευμα της ίδιας μέρας στον ίδιο χώρο, δηλαδή στον 
περιβάλλοντα χώρο του ΔΙΕΚ Βόλου, με ανοικτές στο κοινό εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε η 
έκθεση των εικαστικών δημιουργιών των παιδιών των δημοτικών σχολείων που συμμετείχαν στα 
εργαστήρια των δύο προηγούμενων ημερών και παράλληλα, υπήρχαν Περίπτερα Ενημέρωσης του 
δήμου, του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας και της Περιβαλλοντικής Πρωτο-
βουλίας Μαγνησίας για περιβαλλοντικά θέματα, έκθεση βιβλίου του Συλλόγου Βιβλιοπωλών – Χαρ-
τοπωλών Ν. Μαγνησίας με θέμα το περιβάλλον, ανταλλακτική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από 
το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας. Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μα-
γνησίας κάλεσε όλους τους πολίτες που ήθελαν να ανταλλάξουν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία να προ-
σέλθουν στην ανταλλακτική αγορά της Τετάρτης φέρνοντας μαζί τους ό,τι ήθέλαν να ανταλλάξουν.

Τέλος, ταυτόχρονα προβλήθηκαν βίντεο της Φωτογραφικής Λέσχης Βόλου με αναφορά στο αστι-
κό τοπίο και περιβάλλον, με θέμα «Ενας δρόμος, μια ιστορία». Η βραδιά ολοκληρήθηκε με τη θεα-
τρική παράσταση «τελμΑ» από τους ΔραΠαίκτες και τη μουσική συναυλία του γνωστού βολιώτικου 
μουσικού σχήματος Red Wine Band.

• δηΜΟσ ΑΡτΑΙΩΝ •

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί μια καλή ευ-
καιρία για την ενημέρωση του κοινού για τα περιβαλ-
λοντικά προβλήματα του πλανήτη μας. Η ημέρα αυτή 
θεσπίστηκε στις 15 Δεκέμβρη 1972, κατά τη διάρκεια 
της Α’ Διάσκεψης για το Περιβάλλον στη Στοκχόλμη 
που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με στόχο 
να υπενθυμίσει στους κατοίκους του πλανήτη ότι το 
μέλλον της ανθρωπότητας είναι άμεσα συνυφασμέ-
νο με το μέλλον των οικοσυστημάτων. Από τότε και 
κάθε χρόνο, δίνεται ευκαιρία σε όλους τους φορείς 

αλλά και τους πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους για όσα συμβαίνουν στον πλανήτη και σχε-
τίζονται ιδιαίτερα με τη ρύπανση, τη διατήρηση και σωτηρία της πανίδας και της χλωρίδας κ.λ.π. 
Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών 
και των μελλοντικών γενεών. Ο άνθρωπος αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό που ζει μέσα στο 
περιβάλλον, δέχεται ερεθίσματα από αυτό και ανταλλάσσει ύλη και ενέργεια. Οφείλει λοιπόν ο 
άνθρωπος να διαφυλάσσει το περιβάλλον του και να το εκμεταλλεύεται με σύνεση γιατί: διακυβεύ-
εται η υγεία του, ακόμη και η ίδια η επιβίωσή του. Το ΚΑΠΗ Δήμου Αρταίων με συνεχή ενημέρωση 
των μελών έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να συμβάλει και πρακτικά, με όλες τις δυνάμεις 
στην ετήσια δενδροφύτευση που γίνεται στο λόφο Περάνθης, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία 
του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια της ημέρας εορτασμού του Περιβάλλοντας υπήρχε ενημέρωση 
των μελών με ειδικό οπτικοακουστικό υλικό.
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• δηΜΟσ ΑΜΠΕλΟκηΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝησ •
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟλΙτΕσ - κΑθΑΡΕσ θΑλΑσσΕσ

Ενόψει του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος ο Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμέ-
νης μοίρασε ενημερωτικό φυλλάδιο που αφορά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το 
οποίο απέστειλε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου στους πολίτες του.

• δηΜΟσ ΑλΙΜΟυ •

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθη-
κε παρουσία του Δημάρχου Αλίμου Θάνου Ορφανού εθελοντικός καθαρισμός της Παραλίας Αλίμου 
(χώρος πρώην Φαντασία). Στη δράση συμμετείχαν η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αλίμου, 
το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, το 3ο Δημοτικό Αλίμου, το 9ο Δημοτικό Αλίμου, τα ιδιωτικά εκπαιδευ-
τήρια ΜΑΛΛΙΑΡΑ και εθελοντές. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αλίμου ευχαριστεί για την 
ευγενική χορηγία το Super Market «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», τα Εκπαιδευτήρια «ΜΑΛΛΙΑΡΑ», την επιχείρηση 
«ΑΜΜΟΣ» και την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Παρουσία του Δημάρχου Αλίμου 
Θάνου Ορφανού έγινε ο εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας.
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• δηΜΟσ ΑΙΓΑλΕΩ •

Μέλη του 1ου Συστήματος Προσκόπων Αιγάλεω 
έδωσαν ραντεβού το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στην 
πλατεία Καραμελά όπου, με τη συνδρομή και του Δή-
μου Αιγάλεω, φρόντισαν για τον καθαρισμό και τον 
καλλωπισμό της. Οι πρόσκοποι καθάρισαν, έβαψαν 
και τοποθέτησαν όμορφες κατασκευές και ενημερω-
τικές πινακίδες, δικής τους κατασκευής, στην πλα-
τεία. Ο Δήμαρχος κος Χρήστος Καρδαράς συνεχάρη 
τους προσκόπους για αυτή τους την εξόρμηση και 
την πρωτοβουλία τους και τόνισε τη σπουδαιότητα 

της συμμετοχής όλων και -όχι μόνο των Υπηρεσιών του Δήμου- στην προσπάθεια για μια πόλη πιο 
καθαρή και όμορφη.

Μεγάλη συμμετοχή Αιγαλιωτών στον καθαρισμό του Άλσους που διοργάνωσε ο δήμος Αιγάλεω 
για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος.

Μεγάλη ήταν η προσέλευση και η συμμετοχή κατοίκων του Αιγάλεω, σχολείων, φορέων, συλλό-
γων, Δημοτικών Συμβούλων και μελών όλων των Δημοτικών παρατάξεων του Αιγάλεω και σύσσω-
μης της Διοίκησης του Δήμου με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Χρήστο καρδαρά, στη μεγάλη δράση 
καθαρισμού του ΄Αλσους «Μπαρουτάδικου» το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013, με την οποία ο Δήμος γιόρ-
τασε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Την διοργάνωση συντόνισαν οι Υπηρεσίες Καθαριότη-
τας και Κήπων του Δήμου Αιγάλεω, οι εργαζόμενοι των οποίων πρώτοι έδιναν το παράδειγμα για 
τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν.

Μικροί και μεγάλοι με καλή διάθεση και σύμμαχο 
τον καιρό ρίχτηκαν από νωρίς με κέφι στη δουλειά, 
μάζεψαν όλα τα σκουπίδια, άδειασαν τα καλαθάκια, 
έπλυναν το πλακόστρωτο και λίγες ώρες αργότερα 
το στολίδι της πόλης του Αιγάλεω, το πανέμορφο και 
καταπράσινο ΄Αλσος έλαμπε. Με τον τρόπο αυτό ο 
Δήμος Αιγάλεω θέλησε να ευαισθητοποιήσει τους πο-
λίτες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος 
και να κάνει συνείδηση όλων πως η καθαριότητα της 
πόλης αφορά όλους τους κατοίκους.

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω, κ.Χρήστος Καρδαράς, με την ευκαιρία του καθαρισμού του ΄Αλσους, υπο-
γράμμισε τη σπουδαιότητα της ομαδικής προσπάθειας και κάλεσε τους κατοίκους του Αιγάλεω 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Δήμο, ώστε όλοι μαζί, Δήμος και πολίτες, να βελτιώσουμε την 
εικόνα της πόλης και την ποιότητα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε. Τόνισε για μια ακόμα 
φορά τη σπουδαιότητα του ΄Αλσους για την πόλη του Αιγάλεω και παρότρυνε τους παραβρισκό-
μενους να το αγαπήσουν, να το προστατέψουν και να το αναδείξουν και εκείνοι στο μέτρο των 
δυνάμεών τους, όπως του αξίζει.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ.Αντώνης Γκίνης ευχαρίστησε όλους όσοι εθελοντικά συμμε-
τείχαν στον καθαρισμό του Αλσους, συνεχάρη τις Υπηρεσίες και τους εργαζόμενους για την πολύ 
όμορφη δράση που διοργάνωσαν και προανήγγειλε τις επόμενες μέρες και νέα δράση για τον κα-
θαρισμό των νησίδων στον Κηφισό.
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• δηΜΟσ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓυΡΩΝ - κΑΜΑτΕΡΟυ •

Ραντεβού στη συμβολή των οδών Κωνσταντινου-
πόλεως και Αγίων Αναργύρων έδωσαν στις 3/11/2013 
εθελοντές και συνεργεία της Υπηρεσίας Περιβάλ-
λοντος του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, 
με σκοπό τον καθαρισμό του ποδηλατοδρόμου της 
Κωνσταντινουπόλεως.

Με το σύνθημα: «Ελα κι εσύ», ο Δήμος Αγίων Αναρ-
γύρων - Καματερού, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 
(τοπικό τμήμα Ανάκασας) και το Σώμα Ελλήνων Προ-
σκόπων Αγίων Αναργύρων - Καματερού, η Ενωση 
Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του Δήμου, οι φο-
ρείς «Δράση», «Φίλοι του Πάρκου» και «Α. Ο Αμιλλα», 

η Ενωση Κρητών και οι Σύλλογοι Ναξιωτών, Πελοποννησίων και Ηπειρωτών ένωσαν για τρεις ώρες 
τις δυνάμεις τους στην εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού της συγκεκριμένης περιοχής.

Στη συλλογικά οργανωμένη δράση για την επανάκτηση, ανάδειξη, επέκταση και προώθηση του 
δημοσίου χώρου στη διάθεση των πολιτών συμμετείχαν εθελοντικά και οι εργαζόμενοι της διεύ-
θυνσης περιβάλλοντος του Δήμου, εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, ενώ το «παρόν» έδωσε και ο 
Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού Νίκος Σαράντης.

Η πρόσκληση στη συγκεκριμένη εθελοντική δράση εμπεριείχε και το συμβολικό στόχο περιβαλ-
λοντικής ευαισθητοποίησης των κατοίκων της πόλης των Αγίων Αναργύρων.
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• δηΜΟσ ΑΓΙΑσ ΠΑΡΑσκΕυησ •

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής 
με πρωτοβουλία και οργάνωση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κου Γεωργίου Ν. Παναγόπου-
λου, υλοποίσε ποικίλες δράσεις.

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 : «Παιδικό Φεστιβάλ Ανακύκλωσης». Με σύνθημα «Αλλαξε συνήθειες-
Ανακύκλωσε τώρα», ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σε συνεργασία με την Phaedra Ltd., που έχει αναλά-
βει την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, διοργάνωσε Παιδικό Φεστιβάλ 
Ανακύκλωσης στην Κεντρική Πλατεία της Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο προγράμματος δράσεων 
για την Ανακύκλωση. Επρόκειτο για μια Παιχνιδούπολη από δραστηριότητες που αφορούσαν στο 
Περιβάλλον, την Ανακύκλωση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών 4-12 ετών. Το πρόγραμμα 
προσέφερε στα παιδιά δράση και γνώση μέσα από ένα πλούσιο ψυχαγωγικό-εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα που περιελάμβανε μεταξύ άλλων: Εμψυχωτές, παιδαγωγούς και ταχυδακτυλουργούς, εκ-
παιδευτικά-Μουσικοκινητικά παιχνίδια, κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά, θεατρικό παιχνίδι 
και κουκλοθέατρο, μασκώτ-μπαλόνια με μήνυμα για την ανακύκλωση, ζωντανό πρόγραμμα ρυθ-
μικής γυμναστικής, φουσκωτό πάρκο ανακύκλωσης μεγάλων διαστάσεων. Σε ειδικούς κάδους που 
είχαν τοποθετηθεί στο χώρο, τα παιδιά μπόρεσαν από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, να 
ανακυκλώσουν ό,τι άχρηστο διέθαταν: μικρές οικιακές και ηλεκτρικές συσκευές, παιχνιδομηχανές, 
καλώδια, Η/Η, λαμπτήρες, μπαταρίες , φορτιστές, κινητά κ.λ.π. (επισυνάπτεται η σχετική αφίσα).

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 «Απονομή επάθλων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης». Στο πλαίσιο της 
«Μεγάλης Γιορτής Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για τους μαθητές του Δήμου Αγίας Παρασκευής», 
στο χώρο του Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Πλατείας Αγίας Παρασκευής, πραγματοποιήθηκε η βρά-
βευση και η απονομή των επάθλων- δώρων στους 75 μαθητές των 3 σχολικών τμημάτων των Δη-
μοτικών Σχολείων της πόλης που πρώτευσαν στο διαγωνισμό Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, από 
το Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά, και έχουν κληθεί τα παιδιά του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού και των Δημοτικών Σχολείων της πόλης. Εδόθησαν ποδήλατα στους μαθητές του πρώτου 
σχολικού τμήματος που πρώτευσαν και αντίστοιχα σε όλους τους μαθητές του δεύτερου σχολικού 
τμήματος mp4 player και τρίτου σχολικού τμήματος mp3 player. Επιπλέον, Ολυμπιονίκες παρευρέ-
θηκαν στην εκδήλωση και μίλησαν στα παιδιά για την ουσιαστική συμμετοχή τους στην προστασία 
του περιβάλλοντος.

• δηΜΟσ κΟΖΑΝησ •

Η Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης και το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Κοζάνης, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5/6, διοργάνωσαν περιβαλλοντική εκδήλωση που αφο-
ρά σύγχρονους οικολογικούς τρόπους μετακίνησης με την συνδρομή του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονί-
ας. Θέλοντας να συνδυάσει τον τεχνολογικό κλάδο, την οικολογική συνείδηση, την μάθηση και το 
παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους, ο Δήμος επιχείρησε με τους πολίτες του να ταξιδέψουν από το 
παρελθόν στο μέλλον.

Με στόχο να γίνει συνείδηση σε όλους ότι προστατεύουν το περιβάλλον, αξιοποιώντας ανακυ-
κλώσιμα υλικά παίζοντας και μαθαίνοντας ο Δήμος έδωσε ραντεβού στο δημοτικό πάρκο ζητώ-
ντας από τους πολίτες να φέρουν υλικά (κομμάτια υφάσματος λωρίδες, κλωστές, καλαμάκια σπιρ-
τόκουτα) που δεν χρειαζονταν στο σπίτι για να δημιουργήσουν παιχνίδια, όπως κούκλες, μπάλες, 
τηλέφωνα, γκοργκίλι και άλλα, να συμμετάσχουν σε ομαδικά παιχνίδια, να ενημερωθούν και να 
κάνουν βόλτα με το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, scooter, ποδήλατο.
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• δηΜΟσ ΠΑλληΝησ •

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση 
Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος του Δήμου 
Παλλήνης, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας Περι-
βάλλοντος, σας προσκαλούν στην έκθεση σχολικών 
έργων του διαγωνισμού «δηΜΙΟυΡΓΩ Εκ τΟυ ΜηδΕ-
ΝΟσ».

Εγκαίνια: Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 και ώρα 19:00 - 
Κ.Ε.Ε.Τ. (πρώην αποθήκες Καμπά) στην Κάντζα.

Θα ακολουθήσει βράβευση των έργων που επιλέ-
χτηκαν ανά σχολική μονάδα. Η έκθεση θα διαρκέσει 
έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013. Πρόκειται για δι-
αγωνισμό που διοργανώθηκε από τα υπουργεία Πε-
ριβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής, και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και απευθύνονταν στους μαθητές των Δ΄, Ε΄, 
Στ΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων και στους μαθη-
τές όλων των τάξεων των Γυμνασίων. Ο Διαγωνισμός 
είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει μέσω της τέχνης 
τους μαθητές στο πως μπορούμε όλοι να συμβάλλου-
με στη μείωση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα 
στην συνειδητοποίηση της αξίας της ανακύκλωσης. 
Οι μαθητές κλήθηκαν να σχηματίσουν ομάδες των 2 
έως 4 ατόμων προκειμένου να δημιουργήσουν τρισ-
διάστατα έργα με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 

50x50x50 εκ. και όχι μικρότερες από 10x10Χ10 εκ. χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά από πλα-
στικό, αλουμίνιο, χαρτί κλπ. Οι μαθητές δύνανται να επέμβουν στα υλικά τους χρησιμοποιώντας 
μέρος αυτών ή να αλλάξουν το χρωματισμό των υλικών με ξυλομπογιές, τέμπερες, λαδοπαστέλ, 
μολύβι, μαρκαδόρους κλπ.
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9ο Πανελλήνιο συνέδριο Εθνικού διαδημοτικού δικτύου υγιών Πόλεων – Προαγωγής υγείας
«η Φροντίδα υγείας σε Απομακρυσμένες Περιοχές και Ευπαθείς Ομάδες»

καστελλόριζο, 7-8 Ιουνίου 2013

Εθνικούς ευεργέτες αποκάλεσε τους Ακρίτες του Κα-
στελλόριζου ο Πρόεδρος του Εθνικού διαδημοτικού 
δικτύου υγιών Πόλεων – Προαγωγής υγείας (ΕδδυΠ-
Πυ) και του Ιατρικού συλλόγου Αθηνών κος Γιώργος 
Πατούλης κλείνοντας το 9o Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Δικτύου στο Καστελλόριζο με θέμα: «Η φροντίδα Υγεί-
ας σε απομακρυσμένες περιοχές και ευπαθείς ομάδες».

Το συνέδριο των 154 δήμων μελών του Δικτύου 
που ξεκίνησε εν πλω και ολοκλήρωσε τις εργασίες 
του 7 και 8 Ιουνίου 2013 στο Δήμο Μεγίστης, έστει-
λε από το νοτιανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, το 
Καστελλόριζο, σε όλο το αυτοδιοικητικό κίνημα του 

κέντρου και της περιφέρειας ένα μήνυμα αλληλεγγύης και υψίστης εθνικής σημασίας, προσδιορί-
ζοντας ως αδήριτη ανάγκη για τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Περίθαλψης 
στις απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές τη δημιουργία πυλώνων στήριξης, σε τέσσερις 
κυρίως άξονες:

1) την άμεση στελέχωση όλων των μικρών νησιών με εξειδικευμένους γιατρούς (παθολόγους – γε-
νικούς γιατρούς – παιδιάτρους) μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν συγκε-
κριμένα συστήματα μοριοδότησης και υποχρεωτικής πλήρωσης των θέσεων,

2) την ανά τρίμηνο επιδοτούμενη επίσκεψη ιατρικού κλιμάκιου εξειδικευμένων γιατρών από μεγα-
λύτερα νησιά με νοσοκομειακή μονάδα σε μικρότερα,

3) την άμεση εφαρμογή συστημάτων τηλεϊατρικής με την κατάλληλη εκπαίδευση των γιατρών 
στο υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου και βοήθεια εξειδικευμένων γιατρών εκ μακρόθεν,

4) την κάρτα Πρόληψης και υγείας για τους κατοίκους κάθε απομακρυσμένου δήμου, ώστε να γνω-
ρίζουν οι ομάδες γιατρών που κατά καιρούς επισκέπτονται τις εν λόγω περιοχές τα προβλήματα 
υγείας ανά κάτοικο.

Ο συμβολισμός της διεξαγωγής του 9oυ Πανελλήνιου Συνέδριου του Δικτύου ήταν καθοριστικός 
στον αγώνα για τη θωράκιση της Υγείας, τόσο σε επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, όσο και σε πανελ-
λαδικό επίπεδο «Σήμερα, μετατρέπουμε την αδυναμία εύρεσης πόρων από το κράτος σε ένα σπου-
δαίο κίνημα στην ιατροκοινωνική φροντίδα που λέγεται εθελοντισμός, αλληλεγγύη και αγάπη για το 
συνάνθρωπο. Αυτό υπηρετούμε όλοι μαζί, ο καθένας από το δικό του μετερίζι», δήλωσε ο Πρόεδρος 
του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Δήμαρ-
χος Αμαρουσίου κος Πατούλης.

Στα πλαίσια του συνεδρίου, ένωσαν τις δυνάμεις τους οι Ιατρικοί σύλλογοι Αθηνών και Ρόδου, οι 
οποίοι με 16 εθελοντές γιατρούς 7 διαφορετικών ειδικοτήτων εξέτασαν τους κατοίκους του νησιού 
και εκτός των άλλων έκαναν δΩΡΕΑΝ αιματολογικές-βιοχημικές-ορμονολογικές εξετάσεις. Σημα-
ντική για την όλη προσπάθεια ήταν η στήριξη από την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο 
Μεγίστης.

Παράλληλα, το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της ΑΠΟΣΤΟ-

συΝΕδΡΙΟ



150

ΛΗΣ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με τον Ιατρικό σύλλογο Ρόδου, τον ΕΟΦ και 
τον σκΑΙ συγκέντρωσαν φάρμακα για το Καστελλόριζο, κατά τη δράση «όλοι μαζί μπορούμε και 
στην υγεία». Επρόκειτο για μία ζωτικής σημασίας συλλογή φαρμάκων - σε ένα καστελλόριζο που 
δεν έχει ούτε φαρμακείο και πολλές φορές ούτε μόνιμο γιατρό, γιατί ακόμη και ο διορισμός ενός 
αγροτικού γιατρού δεν είναι σήμερα πια δεδομένος για το νησί. Οι κάτοικοι πρέπει να φτάσουν ως 
τη Ρόδο για να πάρουν τα φάρμακά τους!!!

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο διεξήχθη υπό την Αιγίδα του υπουργείου υγείας, της Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου, του Ιατρικού συλλόγου Αθηνών, του Ιατρικού συλλόγου Ρόδου, του συνδέσμου Φαρμα-
κευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (σΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)

Υποστηρικτής και αρωγός της δράσης της συλλογής φαρμάκων ήταν ο Πρόεδρος του ΕΟΦ κος 
Τούντας καθως και ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ. Στο συνέδριο συμμετείχαν ο εφημέριος του Καστελλόριζου 
Πατέρας Γεώργιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κος Χατζηδιάκος, ο Πρόεδρος του Ιατρι-
κού του Συλλόγου Ρόδου κος Μαντάς, ο Αν. Δήμαρχος Μεγίστης κος Αχλαδιώτης, ο Δήμαρχος Λει-
ψών κος Μπενέτος, ο Δήμαρχος Νισύρου κος Καρακωνσταντίνος, ο Δήμαρχος Παξών κος Μπογδά-
νος, ο Δήμαρχος Δράμας κος Χαρακίδης, ο Δήμαρχος Μεσσήνης κος Αναστασσόπουλος, ο Δήμαρχος 
Παύλου Μελά κος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Ραφήνας κος Χριστόπουλος, ο Δήμαρχος Γλυφάδας 
κος Κοκκόρης, ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής ΚΕΔΕ κος Σιώμος, καθώς επίσης ο 
Πρόεδρος του ΕΟΦ κος Τούντας, η Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΣΦΕΕ κα Τουμπανάκη, και η Γεν. 
Διευθύντρια της ΠΕΦ κα Κοσμοπούλου, ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ κος Γρηγοράκης, ο Διοικητής του 
ΕΛΠΙΣ κος Γιάνναρος και η Εκπρόσωπος της Ομογένειας της Ελληνική Ιατρικής Εταιρείας Νέας Υόρ-
κης κα Κομνηνού.

1η ημέρα – Έναρξη Εργασιών συνεδρίου

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κύρηξε 
ο Αν. Δήμαρχος Μεγίστης κος Γιώργος Αχλαδιώτης, 
ενώ την κεντρική διάλεξη πραγματοποίησε ο Πρό-
εδρος ΕΔΔΥΠΠΥ και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
και Δήμαρχος Αμαρουσίου κος Γιώργος Πατούλης.

Ο Αν. Δήμαρχος Μεγίστης,
κος Γιώργος Αχλαδιώτης

Ο Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ και Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών, κος Γιώργος Πατούλης,

Δήμαρχος Αμαρουσίου
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2η ημέρα συνεδρίου

1ο στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Τοπική Αυτοδιοί-
κηση: Κοινωνική Μέριμνα και Εθελοντικές Υπηρεσί-
ες Υγείας σε Απομακρυσμένες Περιοχές και Ευπαθείς 
Ομάδες».

Συντονιστής ήταν ο κος Γιώργος Μακρυνός, Αντι-
πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ, Αντιδήμαρχος Κορυδαλλού. Ομι-
λητές ήταν οι κ.κ. ΄Αννα Τριχοπούλου, Υποδιοικήτρια 
7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Παναγιώτης Ζητάκης, 
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας ΕΔΔΥΠΠΥ, Αντιδήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης, Γεώργιος Δρίκος, Δήμαρχος Μάν-
δρας – Ειδυλλίας, Γιάννης Διάκος, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης & 
Ισότητας ΠΕΔΑ, Μέλος ΔΣ ΠΕΔΑ, Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού, Χρήστος Μαντάς, Πρόεδρος 
Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
Δήμαρχος Αμαρουσίου

2ο στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Μείζονες Παρά-
γοντες Δημόσιας Υγείας: Προγράμματα Πρωτογενούς 
Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας στους ΟΤΑ»

Συντονιστής ήταν ο κος Γιάννης Φωστηρόπουλος, 
Μέλος ΔΣ ΕΔΔΥΠΠΥ, Αντιδήμαρχος Π. Φαλήρου. Ομι-
λητές ήταν οι κ.κ. Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινω-
νικής και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 
Πρόεδρος ΕΟΦ, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής 
ΕΔΔΥΠΠΥ, Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Μέλος Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής ΠΟΥ για τα Εθνικά Δίκτυα 
στην Ευρώπη, Υπεύθυνη του Προγράμματος «Υγιείς 
Πόλεις» του ΕΔΔΥΠΠΥ, Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά, Πρό-
εδρος Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Π. Μυλωνάς», 

Μάρκος Μιχελάκης, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Ηρώ Σχορετσανίτη, Ψυχολόγος, MSc. Προα-
γωγής και Αγωγής Υγείας, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Λυκούδης, Πρόεδρος ΠΥΡΑΜΙΣ – Εφαρμογές Πληρο-
φορικής, Αναστασία Αγγελή, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων DIAGEO Hellas



152

Ο κος Σωτήρης Παπασπυρόπουλος,
Ιατρός Υγιεινολόγος - Ψυχίατρος, Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ

3ο στρογγυλό τραπέζι: «Ο ρόλος της Δευτερογενούς Πρόληψης και του Screening στην Υγεία Βρε-
φών, Παιδιών και Νέων»

Το Συντονισμό έκανε ο κος Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Ιατρός Υγιεινολόγος - Ψυχίατρος, Διευ-
θυντής ΕΔΔΥΠΠΥ. Ομιλητές ήταν οι κ.κ. Ελένη Πετρίδου, Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής και Επι-
δημιολογίας, Ελένη Μελιάδου, Παιδίατρος, Κατερίνα Δούμα, Ειδική Ορθοδοντικός, Louisville ΗΠΑ, 
Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Ελένη Δουλιανάκη, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, Παιδίατρος – Αναπτυξιολόγος, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ, Εφη Σίμου, 
PhD, Επιδημιολόγος, Συντονίστρια Κέντρου Πρόληψης Καρκίνου Μαστού του Συλλόγου Φίλων Γε-
νικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι ΄Αγιοι Ανάργυροι», Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Ιατρός Υγιει-
νολόγος – Ψυχίατρος, Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ.

Τις εργασίες του Συνεδρίου συνόψισε ο Πρέδρος 
του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γιώργος Πατούλης.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν:

• Επίδειξη Ειδικού Μηχανήματος Προσομοίωσης 
Τροχαίου Ατυχήματος από το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Π. Μυλωνάς» και

• Επίδειξη του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου Υγεί-
ας και των πλεονεκτημάτων του για τους Δήμους 
και τους Δημότες

Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν: BLUE STAR FERRIES, 
DIAGEO, NOVARTIS, NFX PRODUCTIONS, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΛΙ-
ΝΙΚΗ ΓΑΙΑ, OLYMPIC AIR, ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ-
ΜΟΥ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ο κος Γιώργος Πατούλης συνοψίζει
τις εργασίες του Συνεδρίου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «υΓΙΕΙσ ΠΟλΕΙσ» τΟυ ΠΑΓκΟσΜΙΟυ ΟΡΓΑΝΙσΜΟυ υΓΕΙΑσ

ΕΙσΑΓΩΓη

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) είναι το Δίκτυο των 
Δήμων της χώρας μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχει δεσμευθεί ότι θα προωθεί τη φιλο-
σοφία, τις αξίες, τις αρχές και την μεθοδολογία των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. στους Δήμους Μέλη 
του και για το λόγο αυτό είναι ένα από τα 32 πιστοποιημένα Εθνικά Δίκτυα πόλεων του Π.Ο.Υ. στην 
ευρωπαϊκή περιφέρεια.

Ως πιστοποιημένο Δίκτυο, είναι μέλος του Δικτύου των Εθνικών Δικτύων των χωρών μελών του 
Π.Ο.Υ. στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, λαμβάνει μέρος στις συναντήσεις εργασίας και τις ομάδες που 
συγκροτεί ο Π.Ο.Υ. για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος από τις πόλεις μέλη 
των κρατών και υπόκειται σε αξιολόγηγη ανά πενταετία.

Ως εκ τούτου, κύρια αποστολή του Εθνικού Δικτύου, είναι η εναρμόνιση της πολιτικής του ίδιου 
του Δικτύου και των πόλεων μελών του για την προαγωγή της Υγείας, σύμφωνα με την μεθοδολο-
γία και τα κριτήρια του Π.Ο.Υ. Το Δίκτυο, μεταφέρει την τεχνογνωσία που αναπτύσσεται σε ευρω-
παϊκό επίπεδο στις πόλεις μέλη του.

Οι πόλεις είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό «όχημα» για την προαγωγή της Υγείας. ΄Εχει αποδειχθεί 
περίτρανα, ότι η υγεία των ανθρώπων επηρρεάζεται άμεσα και έμεσα από κοινωνικούς, περιβαλ-
λοντικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Η ποιότητα ζωής και η ποιότητα των παρε-
χομένων υπηρεσιών αποτελούν βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. Οι πόλεις, επηρε-
άζουν ή μπορούν να επηρεάσουν τους παράγοντες αυτούς μια και αποτελούν το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο ζει και αναπτύσσεται μεγάλο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού. ΄Εχει μεγάλη λοιπόν 
σημασία,οι τοπικές αρχές να θέσουν ως κεντρικό άξονα στη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής 
τους, την Υγεία και την Ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων.

Από το 1988 που ο Π.Ο.Υ. ξεκίνησε τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την προαγωγή της 
υγείας μέχρι σήμερα, 25 χρόνια μετά, έχει αναπτυχθεί μια μεθοδολογία και μια τεράστια εμπειρία 
την οποία αξιοποιούν περισσότερες από 1200 πόλεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο και σίγουρα αποτελεί 
ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των Δημάρχων για το πώς μπορούν να δοιηκήσουν την 
πόλη τους.

Στον απολογισμό του Εθνικού μας Δικτύου, θα αναφερθούμε σε όσα διαδραμματίστηκαν και απο-
φασίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια λειτουργίας μας ως μέλους του Δικτύου των Εθνι-
κών Δικτύων του Π.Ο.Υ., τη λειτουργία μας ως Εθνικό Δίκτυο (Συναντήσεις Εργασίας, υλοποίηση κρι-
τηρίων Π.Ο.Υ. απο τους Δήμους Μέλη μας), το Ετήσιο Συνέδριό μας και τις επί μέρους δράσεις μας.

Νταίζη Παπαθανασοπούλου
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Εθνικού Δικτύου

Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα των κρατών
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ΕθΝΙκΟ δΙΑδηΜΟτΙκΟ δΙκτυΟ υΓΙΩΝ ΠΟλΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓησ υΓΕΙΑσ

Το τέλος της πέμπτης φάσης του προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» του Π.Ο.Υ. που επισήμως έληξε 
τον Δεκέμβριο του 2013, βρίσκει το Δίκτυό μας ενδυναμωμένο, μετά την συγχώνευση των τριών 
Δικτύων (Νοέμβριος 2011), με 148 Δήμους Μέλη.

Η συγχώνευση των Δικτύων και η δημιουργία ενός μεγάλου και ισχυρού ελληνικού Δικτύου, του 
δίνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα τεκταινόμενα στην χώρα μας στον τομέα της προαγωγής 
της Υγείας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ξεκινώντας την 6η φάση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις και την υλοποίηση της νέας πολιτικής 
Ατζέντας του Π.Ο.Υ. «ΥΓΕΙΑ 2020» που προβλέπει ενισχυμένο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
προαγωγή της Υγείας καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών μέσα στην κάθε χώρα ανάμεσα σε όλα 
τα επίπεδα διοίκησης, (κυβερνητικό, περιφερειακό, τοπικό), το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στα τεκταινόμενα για τη Δημόσια Υγεία στη 
χώρα μας.

Η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, δημι-
ούργησε νέες συνθήκες, ανάγκες και προβλήματα στη ζωή των πολιτών. Ο Π.Ο.Υ. στην πολιτική 
του για την επόμενη φάση, προτάσσει την ανάγκη να δημιουργήσουμε ανθεκτικές και υποστηρι-
κτικές κοινότητες, να κάνουμε καλύτερες πόλεις και όχι απλώς υγιέστερες πόλεις. Η μεθοδολογία 
των Υγιών Πόλεων όπως έχει διαμορφωθεί με το πέρασμα των χρόνων και την εμπειρία που συσ-
σωρεύθηκε, αποτελεί ένα αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης.

Οι περισσότεροι Δήμοι, ανταποκρίθηκαν άμεσα, ευέλικτα και αποτελεσματικά για να υποστηρί-
ξουν τους πολίτες τους. Συνένωσαν δυνάμεις στις τοπικές κοινωνίες, αξιοποίησαν κάθε διαθέσιμο 
μέσο, ανέπτυξαν την αλληλεγγύη και πληθώρα καινοτόμων προγραμμάτων αναπτύχθηκε αποδει-
κνύοντας πως είναι οι φορείς που μπορούν να κινητοποιήσουν, να συνενώσουν και να αξιοποιή-
σουν τις δυνάμεις της κοινωνίας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το Εθνικό Δίκτυο, μέσα από τις συναντήσεις εργασίας των μελών του, 
παράλληλα με την κάλυψη του θεωρητικού σκέλους του προγράμματος και της μεθοδολογίας που 
το διέπει, προσπάθησε αφενός να βοηθήσει τους Δήμους να αποκτήσουν την στοιχειώδη δομή που 
εχει θεσπίσει ο Π.Ο.Υ. για τους Δήμους μέλη των Εθνικών Δικτύων, αφετέρου έδωσε βήμα ήδη από 
το 2012 σε παραδείγματα από εφαρμογές καινοτόμων προγραμμάτων. Βοήθησε επίσης τα μέλη 
του στη μεταξύ τους επικοινωνία για την ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών, τεχνογνωσίας.

συΝΑΝτηση ΕΡΓΑσΙΑσ 12 Απριλίου 2013 - Μαρούσι (συμμετείχαν 22 δήμοι)

• Παρουσίαση πρωτότυπων δράσεων από τους Δήμους:
δράμας: Δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τοπικό Σύμφωνο Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Κοινωνικός Λαχανόκηπος.
Αιγάλεω: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ
βύρωνα: «Ποδαράκια -Παπουτσάκια»
Αγίας Παρασκευής: Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος και φθορίωση στους μαθητές Αβάθ-
μιας εκπαίδευσης, Οδοντιατρικός έλεγχος στα Κ.Α.Π.Η., Πρόγραμμα μη φαρμακευτικής αντι-
μετώπισης της υπέρτασης, Εμβολιασμός ανασφάλιστων παιδιών Ελλήνων και μεταναστών, 
Πρόγραμμα αντιμετώπισης του stress σε άτομα με αυχενικό.
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συΝΕδΡΙΟ τΟυ ΕυΡΩΠΑΪκΟυ δΙκτυΟυ υΓΙΩΝ ΠΟλΕΩΝ τΟυ Π.Ο.υ.

στο Ετήσιο συνέδριο των υγιών Πόλεων που οργανώθηκε στη σμύρνη 20-22 Σεπτεμβρίου 2013 
από το Δήμο της Σμύρνης. Στο Συνέδριο εκτός από την Συντονίστρια κα Νταίζη Παπαθανασοπού-
λου, παρευρέθη και ο Δ/ντης του Δικτύου κος Σωτήρης Παπασπυρόπουλος.

Το κύριο θέμα του Συνεδρίου ήταν «Ιnnovation through leadership and shared governance for 
health and well-being».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, το θέμα αυτό αναπτύχθηκε και αναλύθηκε μέσα 
από τρεις κύριους άξονες:
• Η Υγεία μέσω όλων των πολιτικών στις τοπικές κοινωνίες
• Δημιουργία ανθεκτικών τοπικών κοινοτήτων και
• Τα οικονομικά της Δημόσια Υγείας, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα νέα αδιάσειστα στοιχεία όπως αυτά 

διαμορφώνονται στην υπάρχουσα συγκυρία.

Στο Συνέδριο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και τον τρόπο διοίκησης των πόλεων, 
με χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ευρωπαϊκή ήπειρο και πέραν αυτής. Επίσης, το ενδιαφέ-
ρον επικεντρώθηκε στο νέο πλαίσιο της πολιτικής για την Υγεία, την Ατζέντα «υΓΕΙΑ 2020». Οι Υγι-
είς Πόλεις της Ευρώπης είχαν συμμετάσχει στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής η οποία θα είναι 
οδηγός για τις Υγιείς Πόλεις τα επόμενα χρόνια. Το Συνέδριο επίσης ασχολήθηκε με τα αποτελέσμα-
τα και τα συμπεράσματα του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Προαγωγή της Υγείας – «Υγεία σε 
όλες τις Πολιτικές», που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας στις 10 με 14 Ιουνίου 2013.

Οι στόχοι του Συνεδρίου ήταν οι πόλεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου και τα Εθνικά Δίκτυα:
• να μοιραστούν και να μάθουν από τις καλύτερες και καινοτόμες πρακτικές προσεγγίσεις για τα 

κοινά και την έξυπνη διακυβέρνηση για την υγεία, την ισότητα και την ευημερία σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο

• να διευρευνήσουν τις συνέπειες της λιτότητας και τις επιπτώσεις στην υγεία και να εξετάσουν πι-
θανές ευκαιρίες για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την επένδυση σε ανθεκτικές κοινότητες

• να διερευνήσει μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του διαλόγου με τον ιδιωτικό τομέα
• να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης της φάσης V, το περιεχόμενο και οι στόχοι της

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου εξελέγησαν τα νέα μέλη των Συμβουλευτικών 
Επιτροπών του Π.Ο.Υ. Η Συντονίστρια του Εθνικού μας Δικτύου, εξελέγη παμφηφεί Πρόεδρος της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα.
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• δηΜΟσ ΜΟσΧΑτΟυ- τΑυΡΟυ •

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ

Μέτρηση οστικής πυκνότητας, μαστογραφία απόρων και ανασφάλιστων, εκστρατεία ενημέ-
ρωσης κοινού για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, περιβαλλοντικός καθαρισμός, πρό-
γραμμα εξοικονόμησης νερού στα σχολεία σε συνεργασία με τη Μεσόγειος S.O.S., ΚΑΡΠΑ, δωρε-
άν μέτρηση δυσλιπιδαιμίας, δωρεάν εξετάσεις για πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, 
δωρεάν προληπτικός έλεγχος για την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη, των καρδιαγγεια-
κών νοσημάτων και του καρκίνου για μακροχρόνια άνεργους και ανασφάλιστους πολίτες ηλικί-
ας 40-60 ετών, σε συνεργασία με ΙΚΠΙ, διοργάνωση σχετικής επιστημονικής ομιλίας για το ευρύ 
κοινό, ενημερωτική εκδήλωση – ομιλία με θέμα «Εμβολιασμοί Ενηλίκων» στο ΚΑΠΗ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υλοποίηση Αρχών Συμφώνου Δημάρχων, εμβολιασμοί παιδιών, δράσεις προαγωγής υγείας, δρά-
σεις περιβάλλοντος-πολεοδομίας, δράσεις κοινωνικής πολιτικής, δημοτικής αστυνομίας, μελέτη 
για προστασία και αξιολόγηση ΑΠΕ, κατασκευή αγωγών άρδευσης με σκοπό την επικοινωνία 
πηγών και δεξαμενών άρδευσης, ποδηλατικός γύρος, φεστιβάλ πόλης κ.α.

Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία

ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

Υγιής Αςτικός Σχεδιαςμός και Περιβαλλόν - Προγράμμάτά που άφορουν στην άνάβάθμιση, άποκάτά-
στάση η διάτηρηση του άστικου κάι του φυσικου περιβάλλοντοσ.(πχ. άνάπλάσεισ,, άυξηση πράσινου, ποιο-
τητά νερου, άποχετευση, πεζοδρομησεισ, προσβάσιμοτητά ΑμΕά, κλπ)

Αναπλάσεις πλατειών, γηπέδου, παιδικών χαρών, αγωγός όμβριων υδάτων, βιοκλιματική.

Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην 
εξάλειψη ανισοτήτων.

Προγράμματα προαγωγής υγείας, εμβολιασμοί, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων, Κοινωνική Υπη-
ρεσία, Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, Κέντρο Πρόληψης  της Εξάρτησης Σταθμός, Βοήθεια 
στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ-ΜεΑ, ΚΔΑΠ σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή.

ΑΠΟλΟΓΙσΜΟΙ 2013 υΓΙΩΝ ΠΟλΕΩΝ
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Οικονομική κρίση - Δράσεις και Προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής κρίσης.

Προνοιακή στήριξη, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Τράπεζα τροφίμων, μείωση και απαλλαγή δημο-
τικών τελών, διανομή προϊόντων κατευθείαν από τους παραγωγούς, παροχή ειδών ένδυσης, 
υπόδησης, παιχνιδιών κλπ,  ανταλλακτικά-χαριστικά παζάρια, «Κοινωνικό Εισιτήριο», εθελο-
ντές ιατροί, κοινωνικά φροντιστήρια, προγράμματα θερινών παιδικών εξοχών, δέματα για άπο-
ρες οικογένειες από την ΄Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών, πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για 
δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους, έκτακτο χρηματικό βοήθημα σε άπορους δημότες από 
τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Παιδιά - Προγράμματα που έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, δράσεις προαγωγής υγείας, ομάδες εφήβων, ομάδες γονέ-
ων, κέντρο πρόληψης της εξάρτησης σταθμός, προγράμματα θερινών παιδικών εξοχών, δρά-
σεις πνευματικού κέντρου (ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, χορός, δημοτικό ωδείο, βιβλιοθήκη), 
αθλοδιακοπές (πρόγραμμα απασχόλησης  παιδιών και εφήβων στα δημοτικά γυμναστήρια 
κατά τους θερινούς μήνες), αθλοπαιδίες, ρυθμική γυμναστική κλπ., ΚΔΑΠ σε συνεργασία με την 
Αρχιεπισκοπή.

ΑμεΑ - Προγράμματα και δράσεις για τα άτομα με αναπηρία.

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ΚΗΦΗ, πρόγραμμα Βοήθεια 
στο σπίτι.

Μετανάστες.-Προγράμματα και Δράσεις που υλοποιούνται και σχετίζονται με τους μετανάστες

Συμβούλιο Ενταξης Μεταναστών , όλα τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.

• δηΜΟσ ΙΕΡΑΠΕτΡΑσ •

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ

Προληπτικός ΄Ελεγχος της Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης παιδιών-Denver, Μέτρηση Οστικής Πυκνό-
τητας  για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης, Εβδομάδα δωρεάν προληπτικού Ελέγχου δυσλιπι-
δαιμίας,  Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Πρόληψης του Καρδιαγγειακού Κινδύνου.
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Δράσεις για την Υγεία

1. Εφαρμογή και μέριμνα προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2. Μέριμνα για την διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων.
3. Δημιουργία Δομών και ανάπτυξη Δράσεων παροχής υγείας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
4. Πληροφόρηση/Ενημέρωση πολιτών για θέματα Δημόσιας Υγείας.
5. ΄Εκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας και έκδοση βιβλιαρίων περίθαλψης 

ανασφαλίστων.
6. Χορήγηση αναγγελιών ασκήσεως επαγγελμάτων.
7. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δομών υγείας.
8. Τήρηση κανόνων υγιεινής ιδιωτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των Δημόσι-

ων Σχολείων.
9. Εφαρμογή προγραμμάτων διαδημοτικού δικτύου υγείας Ο.Τ.Α.
10. Εφαρμογή προγραμμάτων διαβαθμιδικού Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγ-

γύης Περιφέρειας Κρήτης (Εθελοντικό ιατρείο, Κινητές μονάδες προληπτικής ιατρικής).
11. Διαχείριση προγράμματος Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας του Ε.Π. Ψηφιακή 

Σύγκλιση (Φάκελος Φροντίδα του πολίτη).
12. Συνεργασία με τρίτους φορείς για ανάπτυξη δράσεων δημόσιας υγείας.
13. Αξιοποίηση προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας.

Δράσεις για την Πρόνοια

1. Κοινωνικές έρευνες για την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων και για δικαστικές συμπαραστάσεις.
2. Κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων.
3. Εφαρμογή θεσμού της Κοινωφελούς εργασίας σε ανήλικους παραβάτες.
4. Εκπόνηση τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής.
5. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δομών κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.
6. Εφαρμογή διαδικτυακού προγράμματος για την κακοποίηση των παιδιών στους Ο.Τ.Α.
7. Δημιουργία ομάδας απασχόλησης ΑμεΑ.
8. Ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων.
9. Οργάνωση Σχολών Γονέων.
10. Διαχείριση προγράμματος Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.
11. Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
12. Συμμετοχή στις δράσεις του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-

γύης Κρήτης (δράσεις για ΕΚΟ και ΑμεΑ).

Δράσεις για το Περιβάλλον

1. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ιεράπετρας.
2. Επεξεργασία και διάθεση γεωργικών αποβλήτων.
3. Μείωση απορριμμάτων στη πηγή.
4. Βελτιστοποίηση συλλογής απορριμμάτων.
5. Ορθή και ενιαία διαχείριση υδάτινου δυναμικού.
6. Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης- αποχέτευσης.
7. Προώθηση και εφαρμογή πολεοδομικού σχεδιασμού.
8. Προστασία προστατευόμενων περιοχών Ανάδειξη φυσικών τοπίων.
9. Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς.
10. Ανάπτυξη αστικών κέντρων.
11. Πρόληψη από καταστροφές.
12. Εφαρμογή πολιτικών ενέργειας φιλικών στο περιβάλλον.
13. Βελτίωση τεχνικών δικτύων.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Δήμος Ιεράπετρας δεν είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας και προκειμένου 
να υλοποιηθούν οι δράσεις, τα προγράμματα και οι στόχοι του απαιτείται η συνεργασία και η 
βοήθεια σχεδόν όλων των υπηρεσιών καθώς και των Νομικών Προσώπων που διαθέτει (ΚΟΙΝΩ. 
ΠΟΛΙ.ΤΙΑ., Σχολική Επιτροπή).

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Ιατρείο, ΠΑγΟ (Προγράμματα ΄Αθλησης για όλους).

Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία

Κ.Α.Π.Η, Κ.Η.Φ.Η, Προγράμματα Βοήθεια στο σπίτι.

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον. Προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμηση, αποκατά-
σταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος. (πχ.αναπλάσεις,, αύξηση πρασίνου, 
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα κλπ).

1. Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Ιεράπετρας.
2. Διαμόρφωση Χώρων Πράσινου Περιοχής Νοσοκομείου.
3. Δημιουργία GREEN POINT στην πόλη της Ιεράπετρας.
4. Υπογειοποίηση εναέριων καλωδίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
5. Αποκατάσταση πεζοδρομίων.
6. Αποκατάσταση δικτύου Υδρευσης.
7. ΄Ελεγχος καταλληλότητας του πόσιμου νερού.
8. Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύου Υδρευσης και αποχέτευσης στην πόλη της Ιεράπετρας, στα 

χωριά και τους οικισμούς.

Οικονομική κρίση - Δράσεις και Προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής κρίσης

- Κοινωνικό παντοπωλείο.
- Κοινωνικό Ιατρείο.
- Κοινωνικό Φροντιστήριο.
- Δωρεάν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
- Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων 

από τα κοινοτικά αποθέματα.
- Δωρεάν εισιτήρια για την παρακολούθηση θεάτρων κινηματογράφων και πολιτιστικών δρα-

στηριοτήτων σε συμπολίτες μας με οικονομικά προβλήματα.
- Η παρακολούθηση θεάτρων και θεαμάτων  με προσκόμιση τροφίμων αντί εισιτηρίου από το 

κοινό, προκειμένου να παραχωρηθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και να διανεμηθούν στους 
άπορους συμπολίτες μας. Συμμετοχή στη διοργάνωση μαραθωνίου στη πόλη μας,  με τη συμ-
μετοχή των αθλητών και τη συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την διανομή 
τους στους άπορους συμπολίτες μας.
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Παιδιά - Προγράμματα που έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους (υγείας, κοινωνικά, πολιτιστι-
κά, αθλητικά κλπ.)

Λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π.
Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσα στα σχολεία, 
όλων των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων καθώς και των παιδιών της Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού  και 
των αντίστοιχων εκπαιδευτικών της περιοχής μας σε θέματα:
α) κυκλοφοριακής αγωγής, β) α΄ βοηθειών, γ) βιωματικής υποστήριξης της ζωής (ΚΑΡ.Π.Α) - ΠΑγΟ 
για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας και εφήβων.

Μετανάστες - Προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται και σχετίζονται με τους μετανάστες

Υλοποιείται το έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, ιστορία, πολιτισμό 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ» - Κοινωνικό Παντοπωλείο - Δωρεάν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Συμμετοχή του Δήμου σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή διεθνή

- Δίκτυο Αναπτυξιακής και κοινωνικής συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρσης 
του κοινωνικού αποκλεισμού.

- Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης Περιφέρειας Κρήτης.
- Παγκρήτιο Δίκτυο προστασίας παιδιών και εφήβων.

Συνεργασία του Δήμου με Οργανώσεις Πολιτών η ΜΚΟ

ΜΚΟ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ - Κέντρο Ημέρας Ιεράπετρας.

• δηΜΟσ ΧΕΡσΟΝησΟυ •

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνο των Δημάρχων «Covenant of Mayors»,  Covenant Capacity, MEDEEA (Μεσογειακό Ευρω-
παϊκό Ενεργειακό Βραβείο) και  Συνεργασία με Λύκεια του Δήμου στα Project A’ και Β’ Λυκείου με 
θέματα Ενέργεια και Περιβάλλον,  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα E2STORMED της κλάσης MED.

Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία

Ομάδες ενδιαφερόντων των ηλικιωμένων-μελών του ΚΑΠΗ: χορωδίας, κοσμήματος, ζωγραφι-
κής, ζαχαροπλαστικής (δραστηριοποίησή της σε ειδικές επετείους και γιορτές). Ομάδες ανάπτυ-
ξης: αντιπροσώπων και αλληλεγγύης. Ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις (εκδρομές, 
ομιλίες ιατρο-κοινωνικού περιεχομένου). συνεργασία με νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία 
(‘ανταλλαγή’ γενεών), καθώς και με πολιτιστικούς και άλλους τοπικούς φορείς και οργανώσεις 
και υλοποίηση αναλόγων πολιτιστικών δράσεων (προβολές ταινιών για τα μέλη του ΚΑΠΗ).
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Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - Προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμηση, αποκατά-
σταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος. (πχ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, 
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα κλπ)

Αστική Αναζωογόννηση με την πρόταση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΑΣΤΙΚΟΥ – ΟΔΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ), Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού 
Επισκοπής Δ.Ε. Επισκοπής» (ΟΣΑΠΥ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ), «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγου-
ροκεφαλίου Δ.Ε. Επισκοπής Δήμου Χερσονήσου» (ΟΣΑΠΥ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ), «Αναβάθμιση Πο-
λιτιστικού Κέντρου Βοριτσίου Δ.Ε. Γουβών» (ΟΣΑΠΥ),  «Διαμόρφωση χώρου Δημοτικού ακινήτου 
στον οικισμό Πισκοπιανό Δ.Ε. Χερσονήσου» (ΟΣΑΠΥ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ), «Ανάδειξη, Διατήρηση 
και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου Μαλίων» (ΟΣΑΠΥ ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ), «Προμή-
θεια Εξοπλισμού Τμημάτων Ενταξης Σχολείων Δήμου Χερσονήσου» (ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ).

Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην 
εξάλειψη ανισοτήτων

1) Συγκρότηση και λειτουργία Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής για την έκδοση και θεώρη-
ση βιβλιαρίων ανασφαλίστων πολιτών του δήμου. Συγκέντρωση και έλεγχος/εξέταση αιτήσε-
ων και δικαιολογητικών. ΄Εκδοση ανάλογων σχετικών αποφάσεων.

2) Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού του δήμου μας σε 
Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναί-
κες 25-65 ετών (και κατά τα 2 έτη) σε συνεργασία με την Επιτροπή για την ισότητα των δύο 
φύλων, το Κ.Υ. Καστελλίου και την υποστήριξη της 7ης ΥΠε Κρήτης. ΄Εμφαση στην εξέταση 
των γυναικών με μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (Ιούλιος 2013). 

3) Δωρεάν μαστογραφίες από την Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης σε 
γυναίκες ηλικίας 40-70 ετών (Απρίλιος 2013). 

4) Μαζικές εθελοντικές αιμοδοσίες σε όλες τις Δ.Ε. του δήμου (Μάρτιος 2013 και Οκτώβριος 2013).
5) Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουρ-

γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε κατοίκους του δήμου σε συνερ-
γασία με Π.Ι. Λιμ. Χερσονήσου και Μαλίων (από Αύγουστο 2013 - σήμερα).

Οικονομική κρίση - Δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής κρίσης.

- Προνοιακή / Επιδοματική κοινωνική Πολιτική: Δωρεάν διανομή προϊόντων / τροφίμων σε άπο-
ρους κατοίκους -είτε εκτάκτως είτε κατά την περίοδο των εορτών- συνεργασία με και ευγενική 
χορηγία από S/Μ περιοχής και άλλους τοπικούς φορείς και συλλόγους. Πληροφόρηση δικαιού-
χων πολύτεκνων οικογενειών περί του δικαιώματος παραλαβής προϊόντων παρέμβασης από 
τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου – ΄Ενταξή τους στο πρόγραμμα διανομών. Μεσο-
λάβηση δήμου για παραλαβή και διανομή των προϊόντων. Πληροφόρηση δικαιούχων ατόμων 
με αναπηρία περί του δικαιώματος παραλαβής προϊόντων παρέμβασης από το Νομαρχιακό 
Σωματείο Ατόμων με αναπηρία. Ενημέρωση και εξυπηρέτηση δικαιούχων πολιτών για «εισο-
δηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» σε συνεργασία με Δ.Ο.Υ. 
Χερσονήσου, Κ.Ε.Π. κ.ά. υπηρεσίες. Συντονισμός και διενέργεια εράνων.

- κοινωνικό Παντοπωλείο και κοινωνικό Φροντιστήριο (Προγράμματα της Δ/νσης Κοιν. Μέρι-
μνας Περιφέρειας Κρήτης)

- σύσταση και λειτουργία κοινωνικού Παντοπωλείου, κοινωνικού Φαρμακείου και κοινωνικού 
Ιατρείου στον δήμο Χερσονήσου. Έγκριση δημιουργίας κάρτας υγείας Μαθητών (αρ.απόφ. 
482/2012).

- Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους (άτομα και οικογένειες) του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ε.Ε.
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Παιδιά - Προγράμματα που έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους (υγείας, κοινωνικά, πολιτιστι-
κά, αθλητικά κλπ.)

Εφαρμογή μεθόδων κοινωνικής Εργασίας με άτομα, οικογένειες, ομάδες και κοινότητα: διενέρ-
γεια κοινωνικών ερευνών (ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) για την έγκριση ή μη χορήγησης επι-
δόματος από το Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής & Ελέγχου της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης 
Δήμου Ηρακλείου και για αρχική διαγνωστική εκτίμηση περιπτώσεων μετά από εισαγγελική 
παραγγελία. Εκτίμηση και ικανοποίηση αναγκών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ασθενέστερων 
πολιτών. Μεσολάβηση για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις «Χώρα των 
Λωτοφάγων». Συνεργασία τόσο με προσωπικό Περιφερειακών Ιατρείων όσο και από τα Προ-
γράμματα «Βοήθεια στο σπίτι», ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και Δημοτικό Παιδικό Σταθμό της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του δήμου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, αντίστοιχα. 
Προγραμματισμός και υλοποίηση επισκέψεων κατ’ οίκον. Δικτύωση τοπικών φορέων κοινωνι-
κής φροντίδας. Επιπλέον, συνεργασία κυρίως με ΚΕΠ (Γραφείο εξυπηρέτησης Αλλοδαπών) και 
Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου του δήμου για υλοποίηση εθνι-
κών ή ευρωπαϊκών κοινωνικών προγραμμάτων (χρηματοδοτούμενων ή μη) σε τοπικό επίπεδο.
- Συμμετοχή Δήμου στο Παγκρήτιο δίκτυο Προστασίας Παιδιών και Εφήβων για την προστασία 

τους από κάθε μορφής βία, πρόληψη και καταστολή της και αντιμετώπιση κοινωνικού απο-
κλεισμού παιδιών και εφήβων ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

- συμμετοχή στις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) των δήμων – συνεργάτες της επιχειρη-
σιακής συντονιστικής υπηρεσίας δράσεων παιδικής προστασίας του Εθνικού Κέντρου Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (Ε.κ.κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

• δηΜΟσ ΑΙΓΑλΕΩ •

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ

Δωρεάν Μαστογραφίες σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αγ. Αναργύρων, προληπτικός έλεγχος 
για το καρκίνο του παχέος εντέρου, μαθήματα Α΄ΒΟΗΘΕΙΩΝ για τα παιδιά, εκτίμηση καρδιαγ-
γειακού κινδύνου, υπέρταση, «ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟΙ» μοίρασμα φυλλαδίων και 
ενημέρωση πολιτών.

Δράσεις για την Υγεία

Αιμοδοσία, Εμβολιασμοί, Δημοτικά Ιατρεία, Πρόγραμμα καταπολέμησης Κουνουπιών.

Δράσεις για την Πρόνοια

ΚΑΠΗ, Βρεφικοί Σταθμοί, Βοήθεια στο Σπίτι, Κατασκηνώσεις, Κέντρο Εξάρτησης και Αγωγής Υγεί-
ας, Υπηρεσία Σίτισης, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό  Φαρμακείο, Συμβουλευτικής Στήριξης.

Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
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Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - Προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμηση, αποκατά-
σταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος. (πχ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, 
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμεΑ κλπ)

ΜΕΤΡΟ, Ανάπλαση πεζοδρομίων.

Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην 
εξάλειψη ανισοτήτων

΄Εκδοση βιβλιαρίων για απόρους, δωρεάν εξετάσεις, εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου.

Οικονομική κρίση - Δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής κρίσης

Οικοστηρίζω, Ποληδρώμενα, Συμβουλευτική σταδιοδρομίας.

Παιδιά - Προγράμματα που υλοποιείτε και έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους (υγείας, κοινω-
νικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.).

Εμβολιασμοί, εικαστικές τέχνες, θεατρικές παραστάσεις, τουρνουά ποδοσφαίρου, τουρνουά 
σκάκι, μαθητικό φεστιβάλ.

Μετανάστες - Προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται και σχετίζονται με τους μετανάστες

Στα προγράμματα και τις δράσεις του δήμου δεν εξαιρούνται οι μετανάστες.

Συμμετοχή του Δήμου σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή διεθνή

ΚΑΠΑ

Συνεργασία του Δήμου με Οργανώσεις Πολιτών ή ΜΚΟ

ΚΙΠΟΔΑ, ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

• δηΜΟσ βΟλβησ •

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ

«Μια Εβδομάδα Δωρεάν Προληπτικός ΄Ελεγχος Δυσλιπιδαιμίας»

Δράσεις για την Υγεία

Μέτρο 2.1: υγεία και κοινωνική πρόνοια - Το μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις δημιουργίας νέων 
και κατασκευαστικής διαμόρφωσης υφιστάμενων κοινωνικών υποδομών. Σκοπός είναι η εξυ-
πηρέτηση του συνόλου του Δήμου, ως προς τις κοινωνικές παροχές, αλλά και η ενίσχυση της 
λειτουργικότητας των υποδομών ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο κοινωνικών λειτουργιών.  
Παράλληλα αφορά τον προγραμματισμό, την καταγραφή και την ολοκλήρωση δράσεων στην 
κατεύθυνση της δημιουργίας μιας αποτελεσματικότερης οργάνωσης στους τομείς της υγείας 
και περίθαλψης.
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Δράσεις για την Πρόνοια

Μέτρο 2.2: κοινωνική μέριμνα και κοινωνική ενσωμάτωση - Το Μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις 
για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών στην κατεύθυνση της κοινωνικής και επαγγελματι-
κής ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων και  την ενσωμάτωσή τους. 
Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση και δια-βίου μάθηση - Το Μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις υποστήριξης και 
οργάνωσης εκπαιδευτικών διαδικασιών δια βίου μάθησης καθώς και της κατασκευής και βελτί-
ωσης των υποδομών εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Μέτρο 2.4: Πολιτισμός, πολιτισμική προβολή, αθλητισμός και εθελοντισμός - Το Μέτρο αυτό 
αφορά στην κατασκευή νέων πολιτιστικών υποδομών και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων, 
σε ενίσχυση και αναβάθμιση θεσμοθετημένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στη θεσμοθέ-
τηση νέων, και στην εν γένει υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Παράλληλα στοχεύ-
ει στην ενίσχυση της ερασιτεχνικής αθλητικής προσπάθειας, την κατασκευή και βελτίωση των 
αθλητικών υποδομών του Δήμου, ενώ επίσης έχει σαν στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής κοι-
νωνικής συμμετοχής με πολυποίκιλες δράσεις.
Μέτρο 2.5: Ισότητα φύλων και ευκαιριών - Το Μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις για την κοινωνική 
δραστηριοποίηση των γυναικών καθώς και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς τους.
Μέτρο 2.6: καταγραφή κοινωνικού ιστού και γεωχωρική τους αποτύπωση - Το Μέτρο αυτό αφο-
ρά σε δράσεις για την αποτύπωση των κοινωνικών τοπικών δεδομένων και αξιοποίηση τους.
Μέτρο 2.7: Παρεμβάσεις μείωσης του κόστους ζωής των πολιτών - Το Μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις 
για την μείωση του κόστους ζωής των πολιτών σε  σημαντικούς τομείς κοινωνικής δραστηριότητας.

Δράσεις για το Περιβάλλον

Μέτρο 1.1: Φυσικό περιβάλλον και πόροι - Το μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις προστασίας και ανά-
δειξης του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου καθώς και εξοικονόμησης και ορθολογικής δια-
χείρισης των φυσικών πόρων. 
Μέτρο 1.2: Οικιστικό περιβάλλον - Το μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις βελτίωσης και ανάδειξης 
του οικιστικού περιβάλλοντος, με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και την αναβάθμιση  της 
ποιότητας ζωής.
Μέτρο 1.3: δίκτυα και υποδομές - Το μέτρο αυτό αφορά σε δράσεις κατασκευής, βελτίωσης και 
επέκτασης ζωτικής σημασίας  δικτύων και υποδομών εντός των ορίων του Δήμου.

Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία

- βΟηθΕΙΑ στΟ σΠΙτΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 3 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ-
ΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.)»

- κ.Α.Π.η. – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 10 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ 
Ο.Κ.Π.Α.Π.

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον. Προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμηση, αποκατά-
σταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος (πχ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, 
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμεΑ κλπ).

• ΑΝΑΠλΑση κΕΝτΡΙκΟυ ΟΙκΙσΜΟυ ΑσΠΡΟβΑλτΑσ
• συΝτηΡησΕΙσ ΠΑΡκΩΝ, δηΜΟτΙκΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΙδΙκΩΝ ΧΑΡΩΝ
• ΜΕλΕτη βΙΟλΟΓΙκΟυ στΑθΜΟυ
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Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην 
εξάλειψη ανισοτήτων

• δηΜΟτΙκΑ ΙΑτΡΕΙΑ
• κΟΙΝΩΝΙκΟ ΦΑΡΜΑκΕΙΟ
• κΕΝτΡΟ υΓΕΙΑσ ΜΑδυτΟυ

Οικονομική κρίση - Δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής κρίσης

• ΕΝτΑΞη σΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κΟΙΝΩΦΕλΟυσ ΕΡΓΑσΙΑσ
• δΩΡΕΑΝ δΙΑΝΟΜη τΡΟΦΙΜΩΝ
• δΩΡΕΑΝ δΙΑΝΟΜη σΙσΙτΙΟυ
• δΩΡΕΑΝ δΙΑΝΟΜη τΡΟΦΙΜΩΝ
• δηΜΟτΙκη κΑτΑσκηΝΩση κΟΙΝΩΝΙκησ ΠΡΟσΦΟΡΑσ.

Παιδιά - Προγράμματα που υλοποιείτε και έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους (υγείας, κοινω-
νικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.).

• ΠΑΙδΙκΟΙ στΑθΜΟΙ
• κΕΝτΡΑ δηΜΙΟυΡΓΙκησ ΑΠΑσΧΟλησησ ΠΑΙδΙΩΝ (κ.δ.Α.Π.)
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΑ ΑθλητΙσΜΟυ
• ΕκΠΑΙδΕυση, ΠΟλΙτΙσΜΟσ
• ΠΕΡΙβΑλλΟΝ

ΑμεΑ - Προγράμματα και δράσεις για τα άτομα με αναπηρία

Πρόγραμμα Πρόσληψης ατόμων με ειδικές ανάγκες στη Δημοτική Επιχείρηση ́ Υδρευσης, Αποχέ-
τευσης Δήμου ΒΟΛΒΗΣ: Απασχολούνται ήδη 2 άτομα.
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Φ. : Φροντίζουμε για την ορ-
γάνωση των ακτών μας έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ.

• δηΜΟσ δΡΑΜΑσ •

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής σε συνεργασία με τη Vodafone, Εκδήλωση «Ενημερωθείτε για τη υγεία 
σας ζήστε καλύτερα» περιελάμβανε ομιλία για την ακράτεια ούρων και το νευροπαθητικό πόνο 
και συμμετοχή επαγγελματιών σε 2ημερο επιμορφωτικό σεμινάριο για τη Δημόσια Υγεία και 
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δράμας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εκδηλώσεις σε συνεργασία ΔΕΚΠΟΤΑ (Βοήθεια στο Σπίτι, Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Το Χαμόγελο μας»). 
Νομικό Πρόσωπο (Παιδικοί Σταθμοί ) για προληπτική ιατρική εξέταση από παιδίατρο.
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

1. Επιτροπή Διαβούλευσης 2. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 3. Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Πα-
ραβατικότητας 4. Επιτροπή Τουρισμού 5. Συμβούλιο Μεταναστών 6. ΄Ενωση Γονέων 7. Τοπικό 
Συμβούλιο Νέων.

Δράσεις για την Υγεία

Δράσεις ενημέρωσης – πρόληψης και προστασίας της υγείας συνεργασία με Ιατρικό και Οδοντι-
ατρικό Σύλλογο.

Δράσεις για την Πρόνοια

Ολοήμερη λειτουργία παιδικού σταθμού, Λειτουργία δομής Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής 
ηλικίας, Οργάνωση προγράμματος Σχολή Γονέων, Ενίσχυση δράσεων προγράμματος Βοήθεια 
στο Σπίτι, Ενίσχυση Δράσεων Ιατροκοινωνικού Κέντρου, Οικονομική στήριξη άπορων δημοτών, 
Ενίσχυση προγράμματος σίτισης άπορων δημοτών, Λειτουργία Καταστήματος Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, Κατασκευή και λειτουργία κοινωνικών λαχανόκηπων, Δημιουργία δικτύου Κοινωνι-
κής αλληλεγγύης, Τοπικό Σύμφωνο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υλοποίηση δράσεων κοινωνικού 
τομέα σε συνεργασία με φορείς κοινωνικής οικονομίας και ΜΚΟ.

Δράσεις για το Περιβάλλον

Επεκτάσεις Αντικαταστάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού και Πρότυπα επιδεικτικά Εργα, Κατα-
σκευή νέων και συντήρηση υφιστάμενων υποδομών, ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος (θέση 
θέας, μονοπάτια), Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας, Αναπλάσεις πάρκων – δενδροφυτεύ-
σεις, Μελέτες για τη δημιουργία νέων νεκροταφείων, Αναπλάσεις πλατειών και κοινόχρηστων 
χώρων, Κατασκευή και ολοκλήρωση υφιστάμενων παιδικών χαρών.

Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία

Τρία Κ.Α.Π.Η και υπό ανέγερση ΚΗΦΗ. Ενημερωτικές εκδηλώσεις ιατρικού και κοινωνικού χαρα-
κτήρα. Πρόγραμμα εκμάθησης Η/Υ και γυμναστική, παραδοσιακούς χορούς, χορωδία.

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - Προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμηση, αποκατά-
σταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος (πχ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, 
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα κλπ).

Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής αναγέννησης αφορά έργα χρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ στο οποίο 
συμμετέχουν 10 φορείς.

Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην 
εξάλειψη ανισοτήτων

Δωρεάν εμβολιαστική κάλυψη όλων των ανασφάλιστων παιδιών. Λειτουργία Καταστήματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντωπολείο). Δωρεάν Μαθήματα Ξένων Γλωσσών σε συ-
νεργασία με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων. Πρόγραμμα σίτισης παιδιών για την αντι-
μετώπιση της παιδικής φτώχειας σε συνεργασία με τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Δη-
μοτικοί Λαχανόκηποι.
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Οικονομική κρίση - Δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής κρίσης

Δωρεάν εμβολιασμός, κλινική εξέταση και ενημέρωση σε θέματα υγείας σε ανασφάλιστα παιδιά 
– ενήλικες και ηλικιωμένους. Δωρεάν σπιρομετρικός έλεγχος – δωρεάν έλεγχος οστικής πυκνό-
τητας σε συνεργασία με το Δίκτυο (ΕΔΔΥΥΠΠΥ). Αντιφυματικός Εμβολιασμός, Εμβολιασμός και 
εξέταση ανασφάλιστων παιδιών από παιδίατρο, Αντιγριπικός εμβολιασμός και εξέταση ανα-
σφάλιστων ενηλίκων από παθολόγο. Προληπτική οδοντιατρική και παιδιατρική (οδοντίατρος, 
παθολόγος, ωρ/λά και παιδίατρος) κινητή μονάδα πολυϊατρείο Ιπποκράτης σε συνεργασία με το 
Χαμόγελο του παιδιού, τον ιατρικό και οδοντιατρικό σύλλογο.

Παιδιά - Προγράμματα που υλοποιείτε και έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους

Προγραμματίζεται ενημέρωση Εφήβων για τον ιό του AIDS – πρόληψη στα Λύκεια του Δήμου. 
Δωρεάν εξέταση κι έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Δη-
μιουργική απασχόληση παιδιών κατά τους θερινούς μήνες. Κέντρο Νεότητας. Συμμετέχει ο Δή-
μος μας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοι-
νωνικής Υγείας «ΔΡΑΣΗ» Δράμας του ΟΚΑΝΑ.

Μετανάστες - Προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται και σχετίζονται με τους μετανάστες

Συμβούλιο Μεταναστών.

Συμμετοχή του Δήμου σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή διεθνή

΄Εχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η ένταξή του Δήμου μας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας με την υπ΄ αρίθμ. 503/2013 απόφαση. Ο Δήμος μας 
συμμετέχει στο Δίκτυο «Ορέστης» για την παιδική προστασία.

Συνεργασία του Δήμου με Οργανώσεις Πολιτών ή ΜΚΟ

Τοπικό Σύμφωνο (Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης) Δήμου Δράμας στο οποίο συμμετέχουν 45 
φορείς (Φαρμακευτικός Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος Δράμας, Οδοντιατρικός Σύλλογος, ΄Ενωση 
Κυριών Δράμας, Μέριμνα Ποντίων Κυριών).

• δηΜΟσ ΜΕσσηΝησ •

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Πρόγραμμα ενημέρωσης για υπερπλασία προστάτη.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δίκτυο Παιδικής Προστασίας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Περιβαλλοντικά Προγράμματα (Καθαρισμοί ακτών, καθαρισμοί ρεμάτων, κλπ), Πολιτιστικά 
δρώμενα (Καρναβάλι Μεσσήνης), Αθλητικά γεγονότα (Μαραθώνιος Μεσσήνης).

Δράσεις για την Υγεία

Υποδομές Υγείας, Ενημερωτικές εκδηλώσεις πληθυσμού, Προγράμματα προαγωγής υγείας.

Δράσεις για την Πρόνοια

Βελτίωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικιωμένων, Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγ-
γελματικής ζωής, Κοινωνική ΄Ενταξη Αθιγγάνων.

Δράσεις για το Περιβάλλον

Αναπλάσεις Οικισμών, Μελέτη για κατασκευή περιβαλλοντικών μονοπατιών, Αναβάθμιση παι-
δικών χαρών.

Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία

ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δωρεάν Διανομή Τροφίμων Υπουργείου Γεωργίας.

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - Προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμηση, αποκατά-
σταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος.(πχ.αναπλάσεις,, αύξηση πρασίνου, 
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα κλπ)

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μεσσήνης, Αναπλάσεις οικισμών.

Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην 
εξάλειψη ανισοτήτων

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας με επιτόπιες επισκέψεις στις απομακρυσμένες κοινότητες για 
εξάλειψη γεωγραφικής ανισότητας, Ενημερωτικές εκδηλώσεις υγείας σε απομακρυσμένες κοι-
νότητες, Προγράμματα πρόληψης υγείας (μαστογραφίες και έλεγχος καρκίνου της μήτρας).

Οικονομική κρίση - Δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής κρίσης

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μεσσήνης, Βελτίωση εξοπλισμού υποδομών υγείας, Δωρεάν Δι-
ανομή Τροφίμων Υπουργείου Υγείας.

Παιδιά - Προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους (υγείας, κοινω-
νικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.).

Δίκτυο Παιδικής Προστασίας, Πρόγραμμα ΟΡΕΣΤΗΣ.
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Μετανάστες - Προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται και σχετίζονται με τους μετανάστες

Συμβούλιο ΄Ενταξης Μεταναστών Δήμου Μεσσήνης, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μεσσήνης, 
Δωρεάν Διανομή Τροφίμων Υπουργείου Γεωργίας.

Συμμετοχή του Δήμου σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή διεθνή

Διαδημοτικό Δίκτυο Παιδικής Προστασίας, Δίκτυο Τουριστικών Πόλεων.

Συνεργασία του Δήμου με Οργανώσεις Πολιτών ή ΜΚΟ

Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, ΕΣΕ κλπ.

• δηΜΟσ ΑλΕΞΑΝδΡΕΙΑσ •

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συνεργασία με Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΕΔΑ ΚΑΠΗ, Παιδικούς Σταθμούς 
(ΟΠΑΚΟΜ), Σχολεία Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗΣ, ΚΕΔΥ, Νοσοκομεία, Ψυχιατρεία, 
Γηροκομεία, Εισαγγελία, Αστυνομία, Εθελοντικούς Φορείς, Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας και 
Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν στην Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων (ΟΠΑ) καθώς και άλλες 
Υπηρεσίες και Φορείς που έχουν να κάνουν με θέματα Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Εθελοντική Αιμοδοσία, Εθελοντικές Δράσεις από την ομάδα Εθελοντών του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ, ΠΑΖΑΡΙ ΡΟΥΧΩΝ κ.ά). Συμμετοχή δημοτών σε εκδηλώ-
σεις, ομιλίες που διοργανώνει ο Δήμος και αφορούν σε θέματα δημόσιας υγείας, πρόνοιας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και σε άλλα συναφή πρόγραμμα και δράσεις που σκοπό έχουν 
την προώθηση του εθελοντισμού, Συμβούλιο ΄Ενταξης Μεταναστών, Δημόσια Διαβούλευση.

Δράσεις για την Υγεία

Υλοποίηση Προγραμμάτων Τηλεϊατρικής, Πρόγραμμα Εμβολιασμών, Εκσυγχρονισμός και ανα-
βάθμιση Περιφερειακών Ιατρείων, Δημοτικού Ιατρείου, Επιδημιολογικές έρευνες και μελέτες 
υγείας τοπικού πληθυσμού, ενισχύσεων δράσεων αιμοδοσίας - δημιουργίας δημοτικής τράπε-
ζας, δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και προαγωγής υγείας.
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Δράσεις για την Πρόνοια

Λειτουργία Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων, Οργάνωση και Λειτουργία Κοινω-
νικού Παντοπωλείου, Διανομή ειδών Α΄ Ανάγκης σε άπορους δημότες, Υπηρεσίες Συμβουλευτι-
κής και Υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Κοινωνικές ΄Ερευνες - Μελέτες Ευπαθών 
Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Αλεξάνδρειας, Λειτουργία Γραφείου Εθελοντισμού - Μητρώο Εθελο-
ντών, Υλοποίηση Δράσεων Εθελοντισμού.

Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία

Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, Λειτουργία Μονάδων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», Λειτουργία ΚΑΠΗ, Μαζι-
κός Αθλητισμός.

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - Προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμηση, αποκατά-
σταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος (πχ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, 
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμεΑ κλπ).

Ανάπλαση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων του δήμου, ανάπλαση κέντρου δήμου με ειδικές 
δομές για ΑμεΑ, δημιουργία υπαίθριων αθλοτόπων, ανάπλαση παιδικών χαρών, αναβάθμιση δι-
κτύου ύδρευσης, κατασκευή αποχετευτικού συστήματος σε οικισμούς του δήμου, βελτίωση-επέ-
κταση-κατασκευή δικτύων υποδομής, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
- βελτίωση και ανάδειξη κοινόχρηστων και κοινωφελών χωρών.
- αξιοποίηση των απειγεωθερμία, φυσικό αέριο, βιομάζα/β).
- συντήρηση και αναβάθμιση χωρών πρασίνου.
- υλοποίηση προγραμμάτων δενροφυτευσης και καθαριότητας.
- προσβασιμότητα α.μ.ε.α σε δημοτικά κτήρια και κοινοχρηστους χώρους.

Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην 
εξάλειψη ανισοτήτων

Υλοποίηση προγραμμάτων τηλεϊατρικής, λειτουργία μονάδων «Βοήθεια στο Σπίτι», βιβλιάρια 
ανασφαλίστων οικονομικά αδυνάτων δημοτών, λειτουργία συμβουλίου ένταξης μεταναστών, 
λειτουργία κέντρου στήριξης ΡΟΜΑ (προώθηση στις δομές φροντίδας υγείας), διενέργεια δωρε-
άν test pap και μαστογραφίας, για γυναίκες σε συνεργασία με το κέντρο υγείας Δήμου Αλεξάν-
δρειας και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εμβολιασμοί σε παιδιά ΡΟΜΑ σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
- Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνικη στήριξη ατόμων - οικογενειών σε θέματα δημόσιας υγείας.
- Ενίσχυση δράσεων αιμοδοσίας - δημιουργία δημοτικής τράπεζας αίματος.
- Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης δημοτών για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας 

(ομιλίες, εκδηλώσεις).

Οικονομική κρίση - Δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής κρίσης

Οργάνωση και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου, διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε απόρους 
δημότες (τρόφιμα, ρούχα), κοινωνικές έρευνες ευπαθών κοινωνικών ομάδων δήμου Αλεξάνδρει-
ας, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνικη στήριξη ευπαθών ομάδων που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-
οικονομικά προβλήματα, λειτουργία κέντρου στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων, λειτουργία 
γραφείου εθελοντισμού- μητρώο εθελοντών, υλοποίηση δράσεων εθελοντισμού (εκδηλώσεις, συ-
ναυλίες, παζάρι ρούχων- σχολικών ειδών) για ενίσχυση και στήριξη ευπαθών ομάδων- οργάνωση-
λειτουργία κοινωνικού φαρμακείου σε συνεργασία με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας.
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Παιδιά - Προγράμματα που υλοποιείτε και έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους (υγείας, κοινω-
νικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.).

Λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλη-
σης παιδιών (ΚΔΑΠ), δημοτική βιβλιοθήκη, νεανική χορωδία και φιλαρμονική δήμου, μαζικός αθλη-
τισμός, δημοτικό κολυμβητήριο, λειτουργία κέντρου στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων, κατα-
σκηνωτικό πρόγραμμα-εμβολιασμοί σε ΡΟΜΑ - δημιουργία ομάδας προστασίας ανηλίκων (ΟΠΑ).
- Συνεργασία με σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και ομιλίες.
- Εθελοντικές δράσεις (δενδροφυτευση, καθαριότητα, συλλογή τροφίμων).
- Συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη.
- Θεατρική ομάδα, κυκλοφοριακή αγωγή.
- Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και προαγωγή της υγειάς (ομιλίες, εκ-

δηλώσεις.

ΑμεΑ - Προγράμματα και δράσεις για τα άτομα με αναπηρία

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα, μαζικός αθλητισμός, κολύμβηση, συμβουλευτική και ψυχολογική 
στήριξη, Συνεργασία με το ειδικό Σχολείο, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΕΕΕΚ Δήμου Αλεξάν-
δρειας, Συνεργασία με Υπηρεσίες και Φορείς, Υπαίθριοι αυλότοποι για ΑμεΑ, Αστικές Αναπλάσεις 
με Ενσωμάτωση Δομών ΑμεΑ, Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού (Επιπλα, Ειδικό Λογισμικό, Η/ Υ, 
ειδικά είδη γυμναστικής).

• δηΜΟσ ΦΙλΟθΕησ - ΨυΧΙκΟυ •

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συνεργασία με το ΝΠΙΔ για τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, εκπαιδευτικά μαθή-
ματα, βοήθεια στο σπίτι, δια βίου μάθηση κτλ.
Συνεργασία με το ΝΠΔΔ για τους παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, δημοτικά ιατρεία, εκδηλώσεις κτλ.
Συνεργασία με σχολικές επιτροπές για τις σχολικές μονάδες.
Διατομεακή συνεργασία μεταξύ όλων των υπηρεσιών του δήμου.
Συνεργασία με λοιπούς φορείς, Εισαγγελία, Αστυνομία, Εκκλησία, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και λοιπούς φορείς σε σχέση με δημοσία υγεία και πρόνοια.

Δράσεις για την Υγεία

Παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας μέσω των δημοτικών δομών υγεί-
ας. Λειτουργία 3 Δημοτικών Ιατρείων. Συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ (με αποφάσεις- δες  Υπηρεσίες του 
ΕΟΠΥΥ σε δημοτικό κτήριο). Υποστήριξη από Δίκτυο 70 Εθελοντών Ιατρών όλων των ειδικοτήτων. 
Εξετάσεις Προληπτικού Ελέγχου. Παροχές Δωρεάν Οφθαλμιατρικής, Οδοντιατρικής Περίθαλψης σε 
συνεργασία με διαφορά Ιατρικά Κέντρα. Δημιουργία Τράπεζας Αίματος. Διαρκής Ενημέρωση με τη 
θέσπιση  «Κύκλου Ομιλιών Ιατρικού Περιεχομένου» 4 φορές μηνιαίως. Ενημερωτική Εκδήλωση για 
τους Εμβολιασμούς ενηλίκων, παιδιών, νεαρών κοριτσιών, ευπαθών ομάδων. Εμβολιασμός εργαζο-
μένων καθαριότητας. Εμβολιασμός, Κτηνιατρικός Ελεγχος, Εμβόλια και στείρωση αδέσποτων ζώων 
σε συνεργασία με τη Φιλοζωική της περιοχής. Επίδειξη ΚΑΡΠΑ, Πρώτες Βοήθειες.
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Δράσεις για την Πρόνοια

Δωρεάν Νοσοκομειακή & Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφαλίστων Οικονομικά Αδυνά-
μων Πολιτών, (βιβλιάριο ανασφαλίστου για ένα (1) Ετος,  Δράση Σίτισης και Αλληλεγγύης («Μέ-
ριμνα Δημότη») για τους οικονομικά αδύναμους δημότες και αλλοδαπούς με την υποστήριξη 
Εθελοντικών Προσφορών, Συγκέντρωση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού και διανομή σε 
αυτούς που τα έχουν ανάγκη σε συνεργασία με την «Αποστολή» και τον ΙΣΑ, Δημοτικό Περίπτε-
ρο Συγκέντρωσης Τροφίμων και Αναλωσίμων και Διανομή στους Απόρους, Καθημερινά Συσσί-
τια με τη Συνεργασία των Ενοριών της Εκκλησίας, Γεύματα Αγάπης.

Δράσεις για το Περιβάλλον

Διαφύλαξη του κύριου χαρακτήρα του Δήμου Φιλόθεης – Ψυχικού ως κηπούπολη και περιοχή 
αποκλειστικής κατοικίας όπου αυτό εφαρμόζεται, δημιουργία ζώνης υψηλού πρασίνου κατά 
μήκος των λεωφόρων για αντιθορυβική προστασία, συντήρηση και ανάπτυξη πρασίνου για την 
αντιμετώπιση επιπτώσεων στο περιβάλλον, αύξηση δενδροφυτεύσεων και ανάπλαση πλατει-
ών και δημοσίου χώρου, καθαρισμός χώρων πρασίνου, απομάκρυνση πεσμένων δέντρων κλπ.

Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία

Λέσχη Φιλίας & Δημιουργικής Ωριμότητας στην οποία συμμετέχουν πάνω από 300 άτομα, οδη-
γίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ενημερωτικές ομιλίες για ιδιαιτέρα 
προβλήματα, διαλέξεις για παθήσεις που πλήττουν κυρίως τους ηλικιωμένους (Αλτσχάιμερ, 
Πάρκινσον, Κατάθλιψη, Ανοια, συχνές μετρήσεις Πιέσεως, Ζαχάρου).
Προγράμματα Ηπιας Σωματικής Ασκησης, Πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι».
Ομάδα δημιουργικής ωριμότητας, εξασφάλιση εισιτηρίων χαμηλού κόστους σε ποικίλες εκδη-
λώσεις, θέατρα, λυρική σκηνή κ.α, μεταφορά σε ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές, προνομι-
ακές τιμές σε ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.α.

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - Προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμιση, αποκατά-
σταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, 
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμεΑ κλπ)

Κατασκευή βιοκλιματικών στεγών στα σχολεία, Σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων 
παιδικής χαράς,  Ανάπλαση νησίδων – πλατειών - πεζοδρομίων με πρόβλεψη προσβασιμότητας 
ΑμεΑ, προστασία, συντήρηση και ενίσχυση του υφιστάμενου πρασίνου.
Ανάπλαση, βελτίωση κοινόχρηστων χώρων, αλσυλλίων, παιδικών χαρών, κατασκευή δρόμων 
ήπιας κυκλοφορίας & πεζοδρόμων, αισθητική και οικολογική βελτίωση του φωτισμού / Συντή-
ρηση, βελτίωση και επέκταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού για την κάλυψη των διαρκώς αυξανο-
μένων αναγκών και υλοποίηση Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας, έλεγχος, συντήρηση, 
βελτίωση και ανάπτυξη του Συστήματος Πυρασφάλειας Αλσών και Κοινόχρηστων Χώρων, αντι-
μετώπιση του προβλήματος αποκομιδής των οικοδομικών υλικών, πρόγραμμα Τηλεματικής 
Διαχείρισης της Αρδευσης των χώρων πρασίνου για την Εξοικονόμηση Νερού με σωστή συντή-
ρηση του πρασίνου, διαχείριση Υπόγειων  Υδάτων από γεωτρήσεις, συντήρηση Δικτύου γεωτρή-
σεων και συστήματος αυτομάτου ποτίσματος, απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων άνευ 
αδείας, βελτίωση φρεατίων και Δικτύου αποχέτευσης όμβριων, σύνδεση δημοτικών κτηρίων με 
φυσικό αέριο.



173

Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας, πρόνοιας, περιβάλλοντος και αφορούν στην 
εξάλειψη ανισοτήτων

Παροχή βασικών υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας μέσω των Δημοτικών Δομών 
Υγείας, Εξετάσεις Προληπτικού Ελέγχου, Παροχές Δωρεάν Οφθαλμιατρικής, Οδοντιατρικής Πε-
ρίθαλψης σε συνεργασία με διάφορα Ιατρικά Κέντρα, Δημιουργία Τράπεζας Αίματος.
Διαρκής ενημέρωση με τη θέσπιση «Κύκλου Ομιλιών Ιατρικού Περιεχομένου» 4 φορές μηνιαίως, 
Ενημερωτική Εκδήλωση για τους Εμβολιασμούς ενηλίκων, παιδιών, νεαρών κοριτσιών, ευπα-
θών ομάδων, προστασία, συντήρηση και ενίσχυση του υφιστάμενου πρασίνου.

Οικονομική κρίση - Δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής κρίσης

Μείωση δημοτικών τελών και φόρων.
Μείωση του κόστους ενοικίασης των δημοτικών καταστημάτων.
Μείωση των τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς.
Απαλλαγή συνδρομών και ανταποδοτικών εισφορών στις παρερχόμενες υπηρεσίες Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αθλητισμού και Πολιτισμού στους οικονομικά αδύναμους πολίτες.
Δωρεάν Παροχή Υπηρεσιών Υγείας.
Παροχή τροφίμων, αναλώσιμων και άλλων αγαθών σε άπορους και οικονομικά αδύναμους πολίτες.
Δράση «Μέριμνα για τον Πολίτη».
Διανομή τροφίμων - χωρίς Μεσάζοντες.
Σεμινάρια Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ανέργων.
Πρόσληψη μέσω διαδικασιών του ΟΑΕΔ Ανέργων ηλικίας από 55 έως 64 ετών.
Συμμετοχή σε αναπτυξιακές συμπράξεις με στόχο  την προώθηση της Απασχόλησης Ανέργων.

Παιδιά - Προγράμματα που υλοποιούνται  και έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους (υγείας, κοι-
νωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ)

Δωρεάν Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Οικονομικά Προγράμματα Ημερησίας Απασχόλησης Παιδιών («Αθλοπαιχνιδιές» και  «Χαρούμε-
νες Διακοπές στη Φιλόθεη»), Σεμινάρια Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γονέων, Εκπαιδευτικά Προ-
γράμματα για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, Ενημέρωση από Περιβαλλοντι-
κές Μ.Κ.Ο για την Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης, Εκπαιδευτικά Προγράμματα μέσω 
παιχνιδιού- για ην Ανακύκλωση απευθυνόμενα σε  μαθητές 4ης Δημοτικού από την Ελληνική 
Εταιρεία Ανακύκλωσης, Λειτουργία Εικαστικών Εργαστηρίων Ζωγραφικής και Γλυπτικής για παι-
διά, Προγράμματα Μπαλέτου, Συγχρόνου, Μοντέρνου & Δημιουργικού Χορού και Μουσικοκινη-
τικής Αγωγής, Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εικαστικών Τεχνών-Ξενάγηση σχολείων σε Εκθέσεις, 
Προγράμματα Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-15 ετών, Προγράμματα Υδρογυμναστικής.
Δωρεάν Νοσοκομειακή & Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη (βιβλιάριο ανασφαλίστου για  (1) ένα 
Ετος) σε παιδιά ανασφάλιστων άγαμων μητέρων ή σε παιδιά που διαμένουν σε μονάδες Κοινω-
νικής Φροντίδας ή  σε ανάδοχες οικογένειες, Λειτουργία 5 Παιδικών Σταθμών για τη  φύλαξη, 
φροντίδα και δημιουργική απασχόληση σε περισσότερα από  350 παιδιά.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο, Πρόγραμμα Παιδαγωγικού και Εκ-
παιδευτικού Χαρακτήρα,  Συντονισμένων Δράσεων και Δραστηριοτήτων («Στέκι του Παιδιού»)  
από 3 -13 ετών, Λέσχη Παιδικού Βιβλίου, Παιδικό Χαριστικό Παζάρι/ Προσφορά Χρήσιμων Αντι-
κειμένων, Βιβλίων και Παιχνιδιών  από παιδί σε παιδί.
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• δηΜΟσ δΙΟΝυσΟυ •

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ

Πρόγραμμα Μαστογραφιών (8/3, 20/3, 12/4, 8/5, 5/7).

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Εθελοντισμός και Κοινωνική Πρόνοια- Εθελοντισμός και αναβάθμιση περιβάλλοντος.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Προστασία Περιβάλλοντος, Δενδροφυτεύσεις, Καθαρισμός Δημοτικών Εκτάσεων, Εθελοντικές 
Αιμοδοσίες, Εθελοντικό Δημοτικό Ιατρείο.

Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες

Εθελοντική Αιμοδοσία (Μάιος Και Σεπτέμβριος ), Εθελοντικές Δράσεις Καθαρισμού Δημοτικών 
Χώρων, Εθελοντικές Υπηρεσίες Υγείας και Ψυχολογικής Στήριξης.

Δράσεις για την Υγεία

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Παροχής Υγείας και Πρόνοιας.
Ανάπτυξη των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης - Πλήρης πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη στο Δημοτικό Πολυιατρείο.
Επέκταση του θεσμού «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» σε όλο το Δήμο.
Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δήμο.
Ενίσχυση και Προώθηση του Τοπικού Κοινωνικού Διαλόγου.
Ενίσχυση ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Δημιουργία και στήριξη εθελοντικών ομάδων σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Δημιουργία ανοιχτής δομής στήριξης ΑΜΕΑ.

Δράσεις για την Πρόνοια

Στο πλαίσιο εφαρμογής της κοινωνικής ενσωμάτωσης επιδιώκεται η βιώσιμη συμμετοχή των 
ατόμων στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του Δήμου. Στους γενικούς στόχους του Δήμου πε-
ριλαμβάνονται: Περιορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού, ΄Ιδρυση και λειτουργία Συμβουλίου 
Μεταναστών, Δημιουργία ανοιχτής δομής στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού, Ενίσχυση 
εθελοντικής αιμοδοσίας, Διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων σε θέματα υγείας και συ-
νεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, Συνέχιση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής 
γλώσσας, Επιμορφωτικά σεμινάρια – ημερίδες, Υποστήριξη / ενσωμάτωση των οικονομικών 
μεταναστών, Προάσπιση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των μεταναστών στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας.
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Δράσεις για το Περιβάλλον

Εφαρμογή του σχεδιασμού για την εξασφάλιση των απαιτούμενων κοινοχρήστων χώρων και 
την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία

Πρόγραμμα “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”, ΚΑΠΗ, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις.

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - Προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμιση, αποκατά-
σταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, 
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμεΑ κλπ).

Δενδροφυτεύσεις - Καθαρισμός δασικών και άλλων εκτάσεων.

Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην 
εξάλειψη ανισοτήτων

Εθελοντικό Δημοτικό Πολυϊατρείο.

Οικονομική κρίση - Δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής κρίσης

Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο σε φάση υλοποίησης, Δημοτικό Εθελοντικό 
Πολυϊατρείο με δωρεάν ιατρική εξέταση των πολιτών.

ΑμεΑ - Προγράμματα και δράσεις για τα άτομα με αναπηρία

Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

Μετανάστες - Προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται και σχετίζονται με τους μετανάστες

Επανασυγκρότηση του Συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών.

Παιδιά - Προγράμματα που υλοποιείτε και έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους (υγείας, κοινω-
νικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ).

Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία με Ομιλίες και Βιωματικές Ασκήσεις σε σχολεία 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης του δήμου, Αθλητικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις με τη 
συμμετοχή πολλών σχολείων.

Συνεργασία του Δήμου με Οργανώσεις Πολιτών ή ΜΚΟ

Ναι. Για την Υλοποίηση των Χρηματοδοτουμένων Προγραμμάτων.
Α) Κοινωφελής Εργασία Β) «Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης 
της Φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού».
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• δηΜΟσ σΠΑτΩΝ-ΑΡτΕΜΙδΟσ •

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ

ΚΑΡΠΑ, Οστεοπόρωση, Εβδομάδες προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες

Αιμοδοσία, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, Δημοτικός Λαχανόκηπος.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Εθελοντές πολίτες, Εκκλησίες, Εκπαιδευτική Κοινότητα, Ομοσπονδία Συλλόγων, Σύλλογοι Εργαζομένων.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Δ/νση Προγραμματισμού, τη Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας και όποια άλλη υπηρεσία καταστεί ανάγκη.

Δράσεις για την Υγεία

Κοινωνική φροντίδα ηλικιωμένων, κοινωνική φροντίδα νηπίων και νεολαίας, κοινωνική φρο-
ντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων ευπαθών ομάδων, νέα προγράμματα υγείας ενημέ-
ρωσης και πρόληψης.

Δράσεις για την Πρόνοια

Τα ανωτέρω αναφερόμενα (σε έναν άξονα υγεία και πρόνοια).

Δράσεις για το Περιβάλλον

Προστασία και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος, αύξηση πρασίνου, κυκλοφοριακή μελέτη.

Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία

Ψυχαγωγικά προγράμματα, Προγράμματα Υγείας, Δωρεάν περίθαλψη από Εθελοντές Γιατρούς 
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημοτικό Ιατρείο (Ορθοπεδικό, Καρδιολόγο, Ουρολό-
γους κλπ), ομιλίες σχετικές με την υγεία , Φυσιοθεραπείες, Ψυχολογική υποστήριξη από το Κέ-
ντρο Δια Βίου Μάθησης.

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - Προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμιση, αποκατά-
σταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, 
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμεΑ κλπ).
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Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως αναφέρεται ανωτέρω για την αντιμετώπιση των 
κουνουπιών, τα λιμνάζοντα νερά, τον καθαρισμό λιμνών, τον καθαρισμό ακτών, με το ΣΠΑΠ το 
καλοκαίρι για την φύλαξη χώρων περιοχής του Δήμου μας σε περίπτωση πυρκαγιάς για άμεση 
παρέμβαση κλπ.

Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην 
εξάλειψη ανισοτήτων

Συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ιατρική Σχολή για 
την υγεία των παιδιών ΡΟΜΑ.

Οικονομική κρίση - Δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής κρίσης

Εθελοντές Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων προσφέρουν στο Δημοτικό Ιατρείο και στα ΚΑΠΗ του 
Δήμου μας δωρεάν περίθαλψη σε πολίτες, Εθελόντρια Παιδίατρος σε παιδιά, πρώτες βοήθειες 
σε έκτακτα περιστατικά σε λουόμενους και μη, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, Δημοτικό 
Λαχανόκηπο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ενημέρωση πολιτών για ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις σε άνεργους 
και ανασφάλιστους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμι-
κού» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2007-2013, Σχολή Γονέων.

ΑμεΑ - Προγράμματα και δράσεις για τα άτομα με αναπηρία

Συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα και δομές του Δήμου.

Μετανάστες - Προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται και σχετίζονται με τους μετανάστες

Συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα και δομές του Δήμου, Πρόσβαση στα Δημοτικά 
μας Ιατρεία.

Παιδιά - Προγράμματα που υλοποιείτε και έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους (υγείας, κοινω-
νικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.)

Εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο Δημοτικό Ιατρείο από Παιδίατρο για άπορα και ανασφά-
λιστα παιδιά. Συνεργασία με το πανεπιστήμιο Αθηνών για την ένταξη των παιδιών του οικισμού 
ΡΟΜΑ στα σχολεία από την νέα σχολική χρονιά.

Συνεργασία του Δήμου με Οργανώσεις Πολιτών ή ΜΚΟ

Γραφείο Διαμεσολάβησης για ανέργους,, Κοινωνικό Φαρμακείο το οποίο εδρεύει στο Δήμο Κο-
ρωπίου, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτικό Λαχανόκηπο, με δίκτυα μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα κλπ.
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• δηΜΟσ ΑλΕΞΑΝδΡΟυΠΟλησ •

Δράσεις για την Υγεία

Εθελοντικό – Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο.

Δράσεις για την Πρόνοια

Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Συμμετοχή του Δήμου σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή διεθνή

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, EFUS, ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ.

Συνεργασία του Δήμου με Οργανώσεις Πολιτών ή ΜΚΟ

ΑΡΣΙΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ.

• δηΜΟσ ΠΑυλΟυ ΜΕλΑ •

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ

Εβδομάδα προληπτικού ελέγχου δυσλιπιδαιμίας.
Εβδομάδες προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Επιτροπή Διαβούλευσης.

Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες

Δίκτυο Εθελοντών, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Κοινωνικό ΙΑΤΡΕΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, πρόγραμμα συσ-
σιτίου, πρόγραμμα λαχανόκηπου, τράπεζα χρόνου.
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Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην 
εξάλειψη ανισοτήτων

Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο για ανασφάλιστους, προγράμματα ιατρικής σε όλο τον πληθυσμό.

Οικονομική κρίση - Δράσεις και προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής κρίσης

Κοινωνικό παντοπωλείο, συσσίτιο, τράπεζα χρόνου, δημοτικός λαχανόκηπος, κοινωνικό φρο-
ντιστήριο, κοινωνικό ιατρείο, γραφείο διαμεσολάβησης.

ΑμεΑ - Προγράμματα και δράσεις για τα άτομα με αναπηρία

ΚΔΑΠ ΑμεΑ, διαμέρισμα ημιαυτόνομης διαβίωσης.

Μετανάστες - Προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται και σχετίζονται με τους μετανάστες

Ενημερωτικές ομιλίες για αδειοδότηση, ασφαλιστικά, εκδηλώσεις κατά της ξενοφοβίας και του 
ρατσισμού, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή στήριξη.

Παιδιά - Προγράμματα που υλοποιείτε και έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους (υγείας, κοινω-
νικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ).

Α/βάθμιας εκπαίδευσης, προγράμματα εικαστικών, χορού, μπαλέτου κ.τ.λ.

Συμμετοχή του Δήμου σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή διεθνή

Δίκτυο Αλφα, Ορέστης, Δίκτυο EPODE.

Συνεργασία του Δήμου με Οργανώσεις Πολιτών ή ΜΚΟ

ΑΡΣΙΣ, ΠΡΑΞΙΣ, ΚΜΟΠ, ΓΣΕΕ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

• δηΜΟσ ΑΜΑΡΟυσΙΟυ •

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ

Μετρήσεις Oστικής Πυκνότητας, Μαστογραφία Απόρων και Ανασφάλιστων, Εκστρατεία Ενημέ-
ρωσης Κοινού για την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη, Περιβαλλοντικοί καθαρισμοί, ΚΑΡ-
ΠΑ, Δωρεάν Εξετάσεις για πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, καρκίνο του προστάτη, 
Ημερίδες, Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συνεργασία με ιατρείο κοινωνικής αποστολής Ι.Σ.Α. και της ΜΚΟ της Αρχιεπισκοπής «ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΗ», Δημόσια Νοσοκομεία, Σχολεία, Φυλακές και άλλα Ιδρύματα.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Γραφείο Εθελοντισμού, Τράπεζα Χρόνου, Τοπικοί Σύλλογοι Πολιτιστικοί, Αθλητικοί - Εξωραϊστι-
κοί, Σύλλογοι Γονέων & κηδεμόνων, επιτροπές πολιτών ανά γειτονιές.

Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες

Δράσεις περιβάλλοντος & πολιτικής προστασίας, προγράμματα υγείας πρόνοιας & αλληλεγγύ-
ης, δράσεις πολιτισμού & αθλητισμού, δράσεις για άτομα με αναπηρία.

Δράσεις για την Υγεία

Προληπτικά προγράμματα σε διάφορες ομάδες πληθυσμού, Εμβολιασμοί σε σχολεία, εξετάσεις 
σε ανασφάλιστους, μαστογραφίες, οδοντιατρικούς ελέγχους σε παιδιά, κάρτα υγείας μαθητή, 
κάρτα ανασφάλιστου πολίτη, ενημερωτικά προγράμματα για την ψυχική υγεία.

Δράσεις για την Πρόνοια

Δημοτικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο, γεύμα αγάπης, κοινωνικό παντοπωλείο, Γωνιά Προ-
σφοράς και Αλληλεγγύης, Ιματιοθήκη, Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.

Δράσεις για το Περιβάλλον

Ηλεκτρικά ποδήλατα, λαχανόκηποι σε σχολεία του Δήμου, δημοτικός λαχανόκηπος, ψεκασμοί 
χωρίς φυτοφάρμακα, εξοικονόμηση ύδατος, βαμβακίαση, βιολογικά προϊόντα, αναδάσωση.

Υγιής Τρίτη Ηλικία - Προγράμματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία

Κέντρο Ημέρας Alzheimer, ΚΑΠΗ, προληπτικά προγράμματα υγείας, λοιπές δράσεις που απευθύ-
νονται στο γενικό πληθυσμό και συμμετέχουν ηλικιωμένοι.

Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - Προγράμματα που αφορούν στην αναβάθμιση, αποκατά-
σταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. αναπλάσεις, αύξηση πρασίνου, 
ποιότητα νερού, αποχέτευση, πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμεΑ κλπ).

Βιοκλιματική Ανάπλαση, Πράσινη Διαδρομή, Ανάπλαση πάρκων, Ανάπλαση παιδικών χαρών, 
Ανάπλαση πλατειών, Δημιουργία πάρκων, φύτευση θάμνων και δέντρων, αναλύσεις νερού.

Ισότητα στην Υγεία - Προγράμματα στους τομείς υγείας πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην 
εξάλειψη ανισοτήτων.

Πρόσβαση ανασφάλιστων και άπορων πολιτών σε γιατρούς, φάρμακα, φαγητό, κοινωνικό πα-
ντοπωλείο, ιματιοθήκη, δημοτικός λαχανόκηπος με κοινωνικά κριτήρια. Παροχή δωρεάν αιμα-
τολογικών & άλλων εξετάσεων σε διαγνωστικά κέντρα, μέριμνα για πρόσβαση σε δευτεροβάθ-
μια νοσοκομειακή φροντίδα, δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα ψυχικής υγείας.
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Οικονομική κρίση - Δράσεις και Προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος λόγω της οικονομικής κρίσης.

Διάθεση αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες (και όλες οι δράσεις που αναφέρονται στο 
προηγούμενο εδάφιο).

Παιδιά - Προγράμματα που έχουν σχέση με τα παιδιά και τους έφηβους

Συνεχόμενη περιβαλλοντική εκπαίδευση-ομαδική συμμετοχή σε δενδροφυτεύσεις, εκδηλώσεις 
ημερίδες ανακύκλωσης, δημιουργία βοτανόκηπων στα δημοτικά σχολεία Αμαρουσίου-δράσεις 
πρόληψης παιδικής παχυσαρκίας, αθλοπαιδίες / καλοκαιρινά προγράμματα αθλητικής απασχόλη-
σης, όλα τα ολυμπιακά αθλήματα (βόλεϊ, γυμναστική, κολύμβηση, μπάσκετ, χοροί, ποδόσφαιρο, 
τένις, τζούντο, ΤΑΕ-ΚΒΟΝ-ΝΤΟ, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στα σχολεία-κάρτα υγείας μαθητή, 
εξέταση & βεβαίωσης από το δημοτικό πολυϊατρείο για τη συμμετοχή των παιδιών στον αθλητι-
σμό, διοργάνωση ψυχαγωγικών προγραμμάτων για τον παιδικό πληθυσμό ανάλογα την εποχή 
(Χριστούγεννα, αποκριά κ.ά). Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα μουσεία και σε χώρους πολισμού. 
Παροχή ειδών ένδυσης & υπόδησης, παιχνιδιών, σχολικών ειδών και βιβλίων κάθε κατηγορίας. 
Παροχή βρεφικού και παιδικού γάλατος καθώς και ειδών διατροφής. Συμβουλευτική υποστήριξη 
εφήβων, συνεργασία με τη σχολική κοινότητα. Λογοθεραπευτική παρέμβαση σε μαθητές με δυ-
σλεξία και λοιπές μαθησιακές δυσκολίες. Δωρεάν φοίτηση σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης & 
ξένων γλωσσών παιδιών άπορων/πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών.

ΑμεΑ - Προγράμματα και δράσεις για τα άτομα με αναπηρία.

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία, Κέντρο ημέρας Alzheimer, γραφείο ενη-
μέρωσης ΑμεΑ, απαλλαγή από δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας, πρόγραμμα «βοήθεια 
στο σπίτι» και πρόγραμμα «κοινωνικής μέριμνας», στήριξη από εθελοντές σε πρακτικά θέματα.

Μετανάστες - Προγράμματα και Δράσεις που υλοποιούνται και σχετίζονται με τους μετανάστες

Οι μετανάστες που ζουν νόμιμα στη χώρα απολαμβάνουν όλα τα προγράμματα του Δήμου, 
όπως αναφέρθηκαν, σε όλους τους τομείς χωρίς καμία διάκριση. Επιπλέον παραδίδονται μαθή-
ματα ελληνικών σε τρία επίπεδα στο ΚΑΠΗ από εκπαιδευτικούς εθελοντές.

Συμμετοχή του Δήμου σε άλλα Δίκτυα ελληνικά ή διεθνή

Eurocities, ICLEI, Q-Cities, KSF, Διαδημοτικές Συνεργασίες σε εθνικό (Πεύκη, Λυκόβρυση με τη 
διαδημοτική Συγκοινωνία, Μελίσσια για θέματα καθαριότητας) και διεθνές επίπεδο (κινεζική 
πόλη Chaoyang) Συνεργασία με Πεύκη, Βριλήσσια, Μελίσσια σε εφαρμογή της Habitat Agenda.
Συμμετοχή στους 21 ΟΤΑ, στον Σ.Π.Α.Π. και στον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Δ.Α.

Συνεργασία του Δήμου με Οργανώσεις Πολιτών ή ΜΚΟ

Κύτταρο Εναλλακτικής Αναζήτησης Νέων (ΚΕΑΝ) Ι.Ο.Α.Σ Πάνος Μυλωνάς, Κέντρο Unesco για την 
Ελλάδα, Ομορφη Ελλάδα είναι η καθαρή Ελλάδα, Χαμόγελο του Παιδιού, ΑΜΚΕ Αποστολή κ.α.
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Το περιοδικό μας «ΔΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑ», είναι ένα σημαντικό μέσο ενημέρωσης των Δήμων μελών για 
όλες τις δράσεις του Δικτύου. Παράλληλα, είναι και ένα μέσο προβολής «καλών πρακτικών των 
Δήμων» με σκοπό να υιοθετηθούν οι δράσεις αυτές και από άλλους Δήμους-μέλη.

Στα τεύχη του περιοδικού μας φιλοξενούνται όλες οι δράσεις του Δικτύου, οι δράσεις των Δήμων 
μελών και σε κάθε τεύχος υπάρχει ένα επιστημονικό άρθρο από έγκριτο επιστημονικό συνεργάτη. 
Η έκδοση του περιοδικού είναι τριμηνιαία και έτσι οι Δήμοι μπορούν να αποστέλλουν τις δράσεις 
τους όλο το χρόνο.

δημοσίευση κειμένων στο «δηΜΩΝ υΓΕΙΑ»

Στους Δήμους μέλη μας, δίνουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δραστηριότητες του Δήμου 
τους, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την έννοια της πρόληψης που είναι ο βασικός σκοπός 
του ΕΔΔΥΠΠΥ. Οι δράσεις πρόληψης περιλαμβάνουν θέματα υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης και 
περιβάλλοντος, που έχουν όμως μια σαφή προληπτική κατεύθυνση.

Οσοι Δήμοι επιθυμούν, μας στέλνουν τα κείμενα - δελτία τύπου περίπου 300 λέξεων, μαζί με φω-
τογραφίες από τις δράσεις αυτές στα εξής email: info@eddyppy.gr και efinitsi@eddyppy.gr.

Πώς μπορείτε να λαμβάνετε το περιοδικό μας

Το «ΔΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑ» αναρτάται στο site μας και αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλες τις επαφές 
μας, Δήμους-μέλη & εγγεγραμμένα μέλη στο site μας.

Αν ακόμα δεν έχετε γίνει μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, μπείτε στη σελίδα μας www.eddyppy.gr και εγγρα-
φείτε για να λαμβάνεται το περιοδικό μας και επιπλέον ενημερώσεις για τα τρέχοντα προγράμμα-
τά μας εντελώς δωρεάν.

ΠΕΡΙΟδΙκΟ «δηΜΩΝ υΓΕΙΑ»

Δήμων
υγεία

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-W.H.O.
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Να σταματήσει η Υγειονομική Εγκατάλειψη  
των Απομακρυσμένων Περιοχών: 
Το Καστελλόριζο εδώ κι ένα χρόνο χωρίς γιατρό

«Ποδαράκια 
- Παπουτσάκια»
Πρόγραμμα Έρευνας - 
Ενημέρωσης και Πρόληψης

w σελ. 7

«Ε δώ�και�τώρα�εξειδι-
κευμένος�γιατρός
στο�Καστελλόριζο»

ήταν�το�μήνυμα�του�Προέδρου�του
Εθνικού�Διαδημοτικού�Δικτυου�και
Ιατρικού�Συλλόγου�Αθηνών�κου
Γιωργου�Πατούλη�από�το�ακριτικό
Καστελλόριζο,�στα�πλαίσια�του
9ου�Πανελλήνιου�Συνεδρίου�του
Δικτύου�με�θέμα:�Η�φροντίδα�Υγεί-
ας�στις�απομακρυσμένες�περιοχές
και�στις�ευπαθείς�ομάδες.�

«Αραχνιασμενια τα συστήματα τηλεϊ-

ατρικής, αγροτικοί γιατροί αποσπαμέ-
νοι για λίγες μέρες, εγκαταλελειμμένοι
οι Ακρίτες του Καστελλόριζου στο έλε-
ος του Θεού. Το αποτέλεσμα ένα χρόνο
μετά; Όχι μόνο μόνιμος εξειδικευμένος
γιατρος δεν ήρθε, αλλά έκλεισε φέτος
και το φαρμακείο. Ας μας απαντήσει η
ηγεσία του ΥΥΚΑ γιατί το πιο απομα-
κρυσμένο νησί της Ελλάδας, αυτό που
μεγαλώνει εθνικούς ευεργέτες έχει μό-
νο 5-7 μέρες το μήνα αποσπασμένους
γιατρούς. Ας μας απαντήσουν οι ιθύ-
νοντες της υγείας γιατί δεν αντιμετωπί-
ζεται το πρόβλημα ζωής και θανάτου
στους εθνικούς συνοριοφύλακες της
πατρίδας μας. Τα πολυδύναμα ιατρεία
των νησιών είναι υποστελεχωμένα και

εγκαταλελειμμένα και σε πολλές περι-
πτώσεις πανάκριβα μηχανήματα  μέ-
νουν κλειδωμένα σε αποθήκες γιατί
δεν υπάρχει το προσωπικό να τα λει-
τουργήσει. Η απαράδεκτη αυτή κατά-
σταση εκθέτει διεθνώς τη χωρα μας,
απειλεί την τουριστική της ανάπτυξη
και το κυριότερο  εγκυμονεί εθνικούς
κινδύνους» τόνισε ο   Γιώργος  Πατού-
λης πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών και του Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων που εξηγεί ότι την κατα-
σταση αυτή εκμεταλλεύεται η Τουρκία
η οποία ναυπηγεί πλωτό νοσοκομείο
για να περιθάλψει τους ακρίτες μας.

w σελ. 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

12ο ακριτικό 
οδοιπορικό Υγείας: 
Κορυτσά - Καστοριά  -
Φλώρινα - Ορεινό 
Μέτσοβο 

w σελ. 9

w σελ. 5

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας

Δήμων
υγεία

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-W.H.O.
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ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 2013-2018

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο

«Μια Εβδομάδα Δωρεάν
Προληπτικός Έλεγχος
Δυσλιπιδαιμίας»
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w σελ. 6

Σ τις 20-22�Σεπτεμβρί-
ου,�πραγματοποιήθηκε
στην Σμύρνη το ετήσιο

τεχνικό Συνέδριο του Ευρωπαϊ-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων,�με
θέμα “Innovation�through�Lea-
dership�and�Shared�Governance
for�Health�and�Well-being”

Στις εργασίες του Συνεδρίου, συμμε-

τείχαν 272 πολιτικοί και συντονιστές
από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πό-
λεων και από το Δίκτυο των Εθνικών
Δικτύων Υγιών Πόλεων.

Το Ελληνικό Δίκτυο εκπροσωπήθηκε
από την Συντονίστρια του Προγράμ-
ματος κα Ν. Παπαθανασοπούλου και
από τον Διευθυντή κ. Σ. Παπασπυρό-
πουλο
Καθώς το Συνέδριο ήταν και το τε-
λευταίο της 5ης Φάσης υλοποίησης

του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του
Π.Ο.Υ. στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οι
εργασίες ηταν ιδιαίτερα σημαντικές ,
καθώς αξιολογήθηκε η μέχρι τώρα
υλοποίηση, τέθηκαν καινούργιοι πα-
ράμετροι, οριστικοποιήθηκε η πο-
ρεία των εργασιών για τα επόμενα
πέντε χρόνια (6η Φάση), και αναλύ-
θηκε η καινούργια ατζέντα του
Π.Ο.Υ. «Υγεία2020» και η εμπλοκή
των Δήμων και των Εθνικών Δικτύων
στην υλοποίησή της. w σελ. 8-9

w σελ. 10-11

Πρόγραμμα μέτρησης
οστικής πυκνότητας
στους δήμους Αγρινίου
και Ζακύνθου

w σελ. 5

Εκστρατεία 
Ενημέρωσης 
του Κοινού 
για την Ορθή 
Κατανάλωση 
Αλκοόλ

Δήμων
υγεία

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-W.H.O.
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ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ -  ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ξεκινά ο θεσμός των ΚΕΠ Υγείας για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα από το ΕΔΔΥΠΥΥ 
Στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης η Πρόληψη και η Προαγωγή της Υγείας

Ημέρα Εκπαίδευσης 
Καρδιοπνευμονικής 
Αναζωογόνησης 
στους Δήμους Παλλήνης, 
Καβάλας, Ξυλοκάστρου
-Ευρωστίνης, Ηρακλείου 
Αττικής & Νέστου Καβάλας

w σελ. 8

Τ ην Πρόληψη και την Προαγωγή
της Υγείας μέσα από την καινοτο-
μία των «ΚΕΠ Υγείας των ΟΤΑ» σε

κάθε τοπική κοινωνία τόνισε ο Πρό-
εδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγείας (ΕΔΔΥΠΥΥ) και Δήμαρχος
Αμαρουσίου Γ.Πατούλης κατά την ομι-
λία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ «Κοινω-

νία σε κρίση – Αυτοδιοίκηση σε δράση»
που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, στα
πλαίσια του POLIS 2013. 
Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ μίλησε για
την καινοτομία των ΚΕΠ Υγείας που ξε-
κινά το ΕΔΔΥΠΠΥ για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, όσον αφορά στη χάραξη στρα-
τηγικής που θα ευοδώνει το υψηλότερο

ποσοστό Υγιών Πολιτών στους Δήμους
με το χαμηλότερο κόστος στην οικονο-
μία σε τοπικό και κρατικό επίπεδο.
«Ενας τρόπος υπάρχει να μειώσουμε το
κόστος της υγείας χωρίς να ελαττώσου-
με τις ζωές των πολιτών μας: να φρον-
τίσουμε αποτελεσματικά τη διατήρηση
της υγείας τους. w σελ. 9

w σελ. 6

Να δημιουργηθεί ένα
Κοινό Ευρωπαϊκό 
Υγειονομικό Σύστημα
Ισότιμο για όλους 
τους πολίτες w σελ. 5

Δωρεάν σύστημα
τηλεειδοποίησης 
για ηλικιωμένα
και μοναχικά
άτομα από 
το Δήμο Δράμας
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ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕτΕ συΝΕΧη κΑΙ ΠληΡη ΕΝηΜΕΡΩση
δΙκτυΑκη Πυλη www.eddyppy.gr - NEWSLETTER

ΓΡΑΦτΕΙτΕ ΜΕλΟσ στηΝ ΙστΟσΕλΙδΑ ΜΑσ δΩΡΕΑΝ

Η Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας 
(www.eddyppy.gr), λειτουργεί για πέμπτη συνεχή χρονιά με αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα από 
δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους των Δήμων – Μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ, από ιατρούς και άλλους 
επιστήμονες υγείας αλλά και από νέους, φοιτητές και απλούς πολίτες. Μέσω της Πύλης, οι 140 Δή-
μοι – Μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά και οι λοιποί Δήμοι της Αττικής και της Περιφέρειας έχουν πρόσβαση 
σε όλες τις δράσεις του Δικτύου, και ενημερώνονται για τα τρέχοντα προγράμματα του Δικτύου 
καθώς επίσης και για τις δραστηριότητες των Δήμων – Μελών πάνω σε θέματα Υγείας, Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος και άλλα. Επιπλέον, οι Δήμοι – Μέλη μας έχουν δυνατότητα ανάρτη-
σης σε όλες τις κατηγορίες της Ιστοσελίδας www.eddyppy.gr του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

Monthly history for eddyppy.gr / 2013

συΜΠΕΡΑσΜΑ: 35.751 επισκέπτες, 51.482 επισκέψεις και 1.969.600 hits

δΙκτυΑκη Πυλη & NEWSLETTER ΕδδυΠΠυ
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Στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΔΔΥΠΠΥ βρίσκει κανείς το Newsletter του Δικτύου το οποίο αποτελεί 
ενημερωτικό δελτίο προώθησης των υπηρεσιών και δράσεων του Δικτύου. Το Newsletter αποστέλ-
λεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες και απαρτίζεται 
από ειδήσεις, ανακοινώσεις, και τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του ΕΔΔΥΠΠΥ. Η αποστολή του 
γίνεται σε μηνιαία βάση κάθε τέλος του μήνα. Υπολογίζεται ότι το Newsletter το λαμβάνουν πάνω 
από 2000 χρήστες και για το 2012 αριθμεί 12 τεύχη (στο σύνολο 20 τεύχη).

Για να μπορεί ο Δήμαρχος ή/και ο εκπρόσωπος του Δήμου αλλά και όλοι οι πολίτες να χρησιμο-
ποιούν όλες τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας αλλά και για να τους αποστέλλεται το Newsletter 
θα πρέπει να κάνουν εγγραφή πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό 
πρόσβασης (password) στη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου 
www.eddyppy.gr . Από τη στιγμή αυτή έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για όλα τα θέματα που 
αφορούν το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

Για οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του 
Site του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Μιχάλη Αναστασίου:

τηλ:213 2031932, Fax:213 2031950 e-mail: manastasiou@eddyppy.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 17

Ιανουάριος 2013

Προληπτικός Έλεγχος της Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης παιδιών με την κλίμακα Denver II.

Πρόγραμμα ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αναπτυξιακών και Μαθησιακών Διαταραχών στους 
Δήμους Μελη του ΕΔΔΥΠΠΥ Προληπτικός Έλεγχος της Ψυχοκινητικής 
Ανάπτυξης παιδιών (2 μηνών έως 5 ετών). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί 
Σάββατο και Κυριακή και αφορά δύο οκτάωρα. Για την ακριβή ημερομηνία της 
έναρξης του προγράμματος εκπαίδευσης θα ενημερωθείτε με νέα επιστολή. 
Παρακαλώ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΜΑΣ

Ιανουάριος 2013 Ιανουάριος 2013
Ευρωπαϊκή Εκστρατεία: «Προαγωγή της 
υγιούς εργασίας για ανθρώπους με χρόνιες 
ασθένειες - Δημόσια Υγεία και 
Εργασία» (PHWork, 2011-2013).

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μαστογραφιών από 
το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας και το Σύλλογο 
Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου "Άγιοι 
Ανάργυροι".

Το Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής 
Υγείας στους Χώρους Εργασίας 
(ΕΔΠΥΧΕ, www.edpyxe.gr) 
υλοποιεί, υπό το συντονισμό του 
European Network for Workplace 
Health Promotion (ENWHP, 
www.enwhp.org) και με τη 
συγχρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο 
«Προαγωγή της υγιούς εργασίας 
για ανθρώπους με χρόνιες 
ασθένειες - Δημόσια Υγεία και 
Εργασία» (PHWork, 2011-2013), 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας και ο Σύλλογος Φίλων 
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι 
Άγιοι Ανάργυροι», στα πλαίσια της 
συνεργασίας τους για την έγκυρη 
ενημέρωση των πολιτών σε 
θέματα Υγείας και Πρόληψης για 
τον Καρκίνο του Μαστού, 
συνεργάζονται για την παροχή 
ΔΩΡΕΑΝ μαστογραφιών σε 
άπορες και ανασφάλιστες 
γυναίκες.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2013 Ιανουάριος 2013

Πρόγραμμα Μέτρησεις οστικής Πυκνότητας 
στο Δήμο Βριλησσίων.

Συνάντηση Εργασίας Εθνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 
του Π.Ο.Υ.  

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής 
πολιτικής και προάσπισης της 
υγείας των συνδημοτών μας, ο 
Δήμος Βριλησσίων με τον 
Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης σε συνεργασία με 
τον Ιατρικό Σύλλογο και με το 
Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας, ολοκλήρωσαν 
με επιτυχία την Δωρεάν Μέτρηση 
Οστικής Πυκνότητας.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2012, 
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο 
Αμαρουσίου, η τακτική τριμηνιαία 
Συνάντηση Εργασίας των Πολιτικών 
εκπροσώπων και των Συντονιστών 
του Προγράμματος Υγιών Πόλεων 
του Π.Ο.Υ., των Δήμων μελών του 
Δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2013 Ιανουάριος 2013
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΝΕΡΟΥ» & «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΛΙΜΑ» στο Δήμο Παπάγου -
Χολαργού.  

Φιλανθρωπική Συναυλία Ζωής και Ελπίδας 
για τα Παιδιά του Ιατρείου Κοινωνικής 
Αποστολής.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με το 
ΔΙΚΤΥΟ “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS”, στο 
πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων «Δράση για το 
Κλίμα», που αφορά στο ζήτημα της 
Κλιματικής Αλλαγής και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας και 
«Watersave- Εξοικονόμηση Νερού 
στο Σχολείο», πραγματοποίησε 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα 
σχολεία του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού.

Ενώπιον χιλιάδων θεατών, που 
έδωσαν δυναμικό «παρών», 
δεκάδες καταξιωμένοι καλλιτέχνες 
ένωσαν τις φωνές τους στη 
φιλανθρωπική Συναυλία Ζωής και 
Ελπίδας για τα Παιδιά του Ιατρείου 
Κοινωνικής Αποστολής που 
πραγματοποιήθηκε στο κλειστό 
γήπεδο μπάσκετ του Ο.Α.Κ.Α. Τη 
μεγάλη αυτή γιορτή για τα παιδιά 
διοργάνωσε το Ιατρείο Κοινωνικής 
Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών και του Φιλανθρωπικού 
Οργανισμού της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα
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Έναρξη του Προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής στα Σχολεία του Αμαρουσίου.

Την «Κάρτα Υγείας Μαθητή» σε Δημοτικά και Γυμνάσια ξεκινά ο Δήμος 
Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας. Παιδιατρικούς 
Προληπτικούς Ελέγχους ξεκίνησε σήμερα σε Δημοτικά και Γυμνάσια ο 
Δήμος Αμαρουσίου, στα πλαίσια του προγράμματος «Ενημέρωση, Αγωγή 
και Πρόληψη της Υγείας των μαθητών» που υλοποιείται μετά την 
υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ με το 
Υπουργείο Παιδείας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, ο Πρόεδρος του 
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γεώργιος Πατούλης και ο 
Υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου ξεκινούν για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα την έκδοση της Κάρτας Υγείας Μαθητή με στόχο την 
ιατρική παρακολούθηση των μαθητών στα σχολεία, ιδιαίτερα των παιδιών 
που μεγαλώνουν χωρίς σταθερή ιατρική παρακολούθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 
ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΑΣ

Φεβρουάριος 2013 Φεβρουάριος 2013

Πρόγραμμα Ανοιχτής Εκπαίδευσης Πολιτών 
στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνησης 
(ΚΑΡΠΑ).

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η 
συμμετοχή για το Πρόγραμμα Δωρεάν 
Μαστογραφιών.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων-Προαγωγής 
Υγείας σε συνεργασία με τους 
εξειδικευμένους επιστήμονες-
διασώστες της Εθελοντικής 
Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων 
ΕΔΟΚ διοργανώνουν ανοιχτές 
εκπαιδεύσεις πολιτών όλων των 
ηλικιών στην ΚΑΡΠΑ. Η 
εκπαίδευση των πολιτών αφορά 
τη βασική υποστήριξη της ζωής 
σε ενήλικες και παιδιά καθώς και 
την αντιμετώπιση της πνιγμονής 
σε βρέφη και παιδιά. Η εξάσκηση 
των εκπαιδευομένων 
πραγματοποιείται σε πραγματικές 
συνθήκες στο έδαφος, σε 
συνθήκες εξομοίωσης 
πραγματικού περιστατικού με τη 
χρήση προπλασμάτων (κούκλες) 
φυσικών διαστάσεων, ενώ η 
εκπαίδευση γίνεται σε ατομικό 
επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο 
δημότη ξεχωριστά. Περίπου 30-
40 Εθελοντές εξειδικευμένοι 
επιστήμονες-διασώστες της 
Εθελοντικής Διασωστικής 
Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ 
συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση. 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων-Προαγωγής 
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και ο 
Σύλλογος Φίλων Ογκολογικού 
Νοσοκομείου «Οι Αγ. Ανάργυροι» 
συνεργάζονται για την παροχή 
δωρεάν μαστογραφιών σε 
άπορες και ανασφάλιστες 
γυναίκες. Ο καρκίνος του μαστού 
χρήζει έγκαιρης διάγνωσης και 
αντιμετώπισης, κάτι που δεν είναι 
εφικτό για όλους λόγω της 
οικονομικής κρίσης. Με βάση το 
σκεπτικό αυτό, το ΕΔΔΥΠΠΥ 
αναγνωρίζοντας το σημαντικό 
έργο που επιτελεί ο Σύλλογος 
Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου 
"Οι Αγ. Ανάργυροι", ανέλαβε τη 
πρωτοβουλία της συνεργασίας 
αυτής με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των ευπαθών ομάδων των 
δήμων μελών του. Όσοι Δήμοι 
μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα παρακαλούνται 
όπως μας αποστείλουν άμεσα τις 
αιτήσεις τους, θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013 Φεβρουάριος 2013

Προληπτικός Έλεγχος της Ψυχοκινητικής 
Ανάπτυξης παιδιών.

Εκδήλωση με θέμα:«Εμβολιασμοί 
Ενηλίκων: Αναγκαίοι όσο και για τα 
παιδιά;» σε 2 Δήμους - Μέλη του 
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. 

Πρόγραμμα ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
Αναπτυξιακών και Μαθησιακών 
Διαταραχών στους Δήμους Μελη 
του ΕΔΔΥΠΠΥ Προληπτικός 
Έλεγχος της Ψυχοκινητικής 
Ανάπτυξης παιδιών (2 μηνών 
έως 5 ετών). Η εκπαίδευση θα 
πραγματοποιηθεί Σάββατο 27 και 
Κυριακή 28 Απριλίου 2013 και 
αφορά δύο οκτάωρα. Την 
εκπαίδευση θα κάνει η Dr. Ελένη 
Δουλιανάκη, Παιδίατρος -
Αναπτυξιολόγος, Master 
Instructor DDST II Denver 
University, Colorado. Παρακαλώ 
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ. 
Μεθεπόμενη εκπαίδευση το 
Σεπτέμβριο του 2013. Για την 
ακριβή ημερομηνία θα 
ενημερωθείτε με επιστολή.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας και οι Δήμοι Ζωγράφου 
και Ελευσίνας, στα πλαίσια της 
συνεργασίας τους για την έγκυρη 
ενημέρωση των πολιτών σε 
θέματα Υγείας και Πρόληψης, 
διοργάνωσαν με την υποστήριξη 
της εταιρείας Pfizer Ελλάς και τη 
συνεργασία της εξειδικευμένης 
εταιρείας New Event Generation, 
Ενημερωτική Εκδήλωση για τους 
Δημότες, με θέμα: «Εμβολιασμοί 
Ενηλίκων: Αναγκαίοι όσο και για 
τα παιδιά;» στο 1ο ΚΑΠΗ 
Ζωγράφου, την Τρίτη, 29 
Ιανουαρίου 2013 και στο 2ο 
ΚΑΠΗ Ελευσίνας, την 
Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 
2013.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013 Φεβρουάριος 2013

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. στο 
Καστελόριζο.  

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας έκοψε την 
Πρωτοχρωνιάτικη Πίτα.

Στο Καστελόριζο θα 
πραγματοποιηθεί φέτος το 9ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, 
στις 14 και 15 Ιουνίου 2013 
ύστερα από πρόσκληση του 

Στα κεντρικά γραφεία του Δικτύου 
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και 
Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος 
Πατούλης και τα μέλη του Δ.Σ. 
έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα με την ευκαιρία του πρώτου 
για το 2013 Διοικητικού 
Συμβουλίου, που 
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Μάρτιος 2013

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής 
Υγείας.

Στο Καστελόριζο θα πραγματοποιηθεί φέτος το 9ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας, στις 07 και 08 Ιουνίου 2013 ύστερα από 
πρόσκληση του Δημάρχου του Δήμου Μεγίστης κύριο Πανηγύρη 
Παύλο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 
ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΑΣ

Μάρτιος 2013 Μάρτιος 2013
Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ 
Υγείας)

Πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής 
Αναζωογόνησης.

Εγκρίθηκε το τεχνικό δελτίο 
για την ίδρυση και λειτουργία 
των ΚΕΠ Υγείας σε 14 Δήμου 
- Μέλη του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας, 
όπου έγκαιρα πήραν 
απόφαση του Δημοτικούς 
τους Συμβουλίου. Οι 14 Δήμοι 
- Μέλη είναι οι εξής: Μαρούσι, 
Γαλάτσι, Γλυφάδα, Αγία 
Παρασκευή, Άλιμος, Παλαιό 
Φάληρο, Λαύριο, Ηράκλειο 
Αττικής, Αγίων Αναργύρων -
Καματερού, Περιστέρι, 
Μαραθώνας, Κόρινθος, 
Σικυωνιών και Πυλαίας -
Χορτιάτη.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων-Προαγωγής 
Υγείας σε συνεργασία με τους 
εξειδικευμένους επιστήμονες-
διασώστες της Εθελοντικής 
Διασωστικής Ομάδας 
Κρίσεων ΕΔΟΚ 
διοργανώνουν ανοιχτές 
εκπαιδεύσεις πολιτών όλων 
των ηλικιών στην ΚΑΡΠΑ. με 
τη χρήση προπλασμάτων 
(κούκλες) φυσικών 
διαστάσεων, ενώ η 
εκπαίδευση γίνεται σε ατομικό 
επίπεδο για κάθε 
ενδιαφερόμενο δημότη 
ξεχωριστά. Ξεκινάμε Σάββατο 
30 Μαρτίου 2013 στο Δήμο 
Ταύρου - Μοσχάτου.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 Μάρτιος 2013

Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος. Μέτρηση Οστικής Πυκνότηας στο Δήμο 
Ιεράπετρας.

Το Patient Link είναι ένα 
σύνολο υπηρεσιών για την 
διαμόρφωση & οργάνωση 
ηλεκτρονικού ιατρικού 
φακέλου που περιέχει το 
ιατρικό ιστορικό κάθε χρήστη, 
με τον πλέον ασφαλή τρόπο 
αποθήκευσης των δεδομένων 
και ελέγχου πρόσβασης στην 
υπηρεσία, 24 ώρες την 
ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα, 365 ημέρες το 
χρόνο. Η εγγραφή είναι 
ΔΩΡΕΑΝ δια βίου.

Ο Δήμος Ιεράπετρας, στα 
πλαίσια της κοινωνικής 
πολιτικής και της προαγωγής 
της υγείας των δημοτών, σε 
συνεργασία με το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας 
του οποίου είναι μέλος, 
συμμετείχε στο πρόγραμμα 
ΔΩΡΕΑΝ μέτρησης οστικής 
πυκνότητας με 
υπερηχογράφημα πτέρνας.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 Μάρτιος 2013
Ημερίδα με θέμα:«Εμβολιασμοί Ενηλίκων: 
Αναγκαίοι όσο και για τα παιδιά;» σε 4 
Δήμους - Μέλη.

Ενημέρωση για το περιβάλλον στο Α’ και Γ’ 
ΚΑΠΗ Γαλατσίου.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας και οι Δήμοι Ραφήνας-
Πικερμίου, Φιλοθέης – Ψυχικού, 
Δέλτα Θεσσαλονίκης και 
Μάνδρας – Ειδυλλίας, στα 
πλαίσια της συνεργασίας τους για 
την έγκυρη ενημέρωση των 
πολιτών σε θέματα Υγείας και 
Πρόληψης, διοργάνωσαν με την 
υποστήριξη της εταιρείας Pfizer 
Ελλάς και τη συνεργασία της 
εξειδικευμένης εταιρείας New 
Event Generation, Ενημερωτική 
Εκδήλωση για τους Δημότες, με 
θέμα: «Εμβολιασμοί Ενηλίκων: 
Αναγκαίοι όσο και για τα παιδιά;»

Η Υπηρεσία Πρασίνου & 
Περιβάλλοντος του Δήμου 
Γαλατσίου σε συνεργασία με το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ), στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Προαγωγή 
Υγείας και Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης» το πρωινό της 
Τρίτης 19 Φεβρουαρίου στις 
11:00 π.μ επισκέφτηκε τα Α΄ και 
Γ΄ ΚΑΠΗ και παρουσίασε το 
επίκαιρο θέμα «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ».

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 20ο

Απρίλιος 2013

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας.

Στο Καστελόριζο θα πραγματοποιηθεί φέτος το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, στις 07 και 
08 Ιουνίου 2013 ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου του Δήμου Μεγίστης 
κύριο Πανηγύρη Παύλο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 
ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΑΣ

Απρίλιος 2013 Απρίλιος 2013
Πρόγραμμα ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ψυχοκινητικής 
Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων.

Πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής 
Αναζωογόνησης στους Δήμους ΄Μοσχάτου -
Ταύρου και Καισαριανής.

Πρόγραμμα ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
Αναπτυξιακών και Μαθησιακών 
Διαταραχών στους Δήμους Μελη 
του ΕΔΔΥΠΠΥ Προληπτικός 
Έλεγχος της Ψυχοκινητικής 
Ανάπτυξης παιδιών (2 μηνών έως 
5 ετών). Η εκπαίδευση θα 
πραγματοποιηθεί Σάββατο 27 και 
Κυριακή 28 Απριλίου 2013 και 
αφορά δύο οκτάωρα. Την 
εκπαίδευση θα κάνει η Dr. Ελένη 
Δουλιανάκη, Παιδίατρος -
Αναπτυξιολόγος, Master Instructor 
DDST II Denver University, 
Colorado. 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 
σε συνεργασία με τους 
εξειδικευμένους επιστήμονες-
διασώστες της Εθελοντικής 
Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων 
ΕΔΟΚ διοργανώνουν ανοιχτές 
εκπαιδεύσεις πολιτών όλων των 
ηλικιών στην ΚΑΡΠΑ. με τη χρήση 
προπλασμάτων (κούκλες) 
φυσικών διαστάσεων, ενώ η 
εκπαίδευση γίνεται σε ατομικό 
επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο 
δημότη ξεχωριστά. 

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2013 Απρίλιος 2013
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της 
Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου.

Μέτρηση Οστικής Πυκνότηας στο Δήμο 
Ζακύνθου.

Εγκρίθηκε το Τεχνικό Δελτίο 
Ένταξης Πράξης "Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Κοινωνικές 
Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας 
στο Δήμο Αμαρουσίου και στο Δήμο 
Γαλατσίου" ύστερα από απόφαση 
του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας.

Ο Δήμος Ζακύνθου, στα πλαίσια 
της κοινωνικής πολιτικής και της 
προαγωγής της υγείας των 
δημοτών, σε συνεργασία με το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας του 
οποίου είναι μέλος, συμμετείχε στο 
πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ μέτρησης 
οστικής πυκνότητας με 
υπερηχογράφημα πτέρνας.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2013 Απρίλιος 2013

6η Συνάντηση Εργασιών Δικτύου Υγιών 
Πόλεων στο Δήμο Αμαρουσίου.

Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής σε 
Δημοτικά Σχολεία των Δήμων Περιστερίου 
και Παλλήνης

Τη σημασία της οργάνωσης 
προγραμμάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου τόνισε ο Δήμαρχος 
Αμαρουσίου, Πρόεδρος του 
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας 
κος Γιώργος Πατούλης στη 
συνάντηση εργασίας που 
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο 
Αμαρουσίου με τη συμμετοχή 55 
εκπροσώπων από 32 Δήμους μέλη 
του Δικτύου.

Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής 
σε Δημοτικά Σχολεία των Δήμων 
Περιστερίου και Παλλήνης σε 
συνεργασία με το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
– Προαγωγής Υγείας. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει 
προληπτικό παιδιατρικό, 
ορθοπεδικό και οδοντιατρικό 
έλεγχο, από Εθελοντές Ιατρούς.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 21ο

Μάϊος 2013

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας.

Στο Καστελόριζο θα πραγματοποιηθεί φέτος το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, στις 07 και 
08 Ιουνίου 2013 ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου του Δήμου Μεγίστης 
κύριο Πανηγύρη Παύλο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 
ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΑΣ

Μάϊος 2013 Μάϊος 2013
Πρόγραμμα ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ψυχοκινητικής 
Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων.

Πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής 
Αναζωογόνησης στο Δήμο Κηφισιάς.

Με μεγάλη επιτυχία 
ολοκληρώθηκε το 4ο 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του 
Πανελλαδικού Προγράμματος 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ψυχοκινητικής 
Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων 
που διεξάγεται υπό την Αιγίδα της 
Ελληνικής Παιδιατρικής 
Εταιρείας, του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών και της Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών στους Δήμους-Μέλη του 
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων- Προαγωγής 
Υγείας. Το

Το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 
διεξήχθη στο Δήμο Κηφισιάς το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης στην 
καρδιοπνευμονική 
αναζωογόνηση σε ενήλικες και 
παιδιά σε συνεργασία με το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση 
υλοποιήθηκε με την επιστημονική 
καθοδήγηση της ΕΔΟΚ 
(Εθελοντική Διασωστική Ομάδα 
Κρίσεων).

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Μάϊος 2013 Μάϊος 2013
Πρώτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
στο Δήμο Αμαρουσίου του προγράμματος 
παιδιατρικού ελέγχου.

Μέτρηση Οστικής Πυκνότηας στο Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου.

Μια εθνική πολιτική πρόληψης για 
τη διατήρηση υγιών πολιτών και 
την έγκαιρη ανακάλυψη 
ασθενειών, πριν οι υγιείς γίνουν 
ασθενείς, χαράζουν το Υπουργείο 
Παιδείας και το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
– Προαγωγής Υγείας 
(Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) σε όλη την 
Ελλάδα με πρώτο σταθμό το Δήμο 
Αμαρουσίου. 

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως 
Μεσολογγίου, στα πλαίσια της 
κοινωνικής πολιτικής και της 
προαγωγής της υγείας των 
δημοτών, σε συνεργασία με το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας του 
οποίου είναι μέλος, συμμετείχε στο 
πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ μέτρησης 
οστικής πυκνότητας με 
υπερηχογράφημα πτέρνας.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Μάϊος 2013 Μάϊος 2013
Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Φλεβική 
Θρόμβωση:όλα όσα θα πρέπει να 
γνωρίζετε».

«Η σπουδαιότητα των Παιδικών 
Εμβολιασμών: Οι απαραίτητοι εμβολιασμοί 
για το παιδί σας»

Τη σπουδαιότητα της ενημέρωσης 
και της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών στην πρόληψη, αλλά και 
στην έγκαιρη διάγνωση και 
θεραπεία της Φλεβικής 
Θρόμβωσης, η οποία μπορεί να 
γίνει απειλητική για τη ζωή του 
ασθενούς, τόνισαν έγκριτοι 
επιστήμονες, στην ημερίδα που 
διοργάνωσαν ο Δήμος 
Αμαρουσίου και το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
– Προαγωγής Υγείας 
(Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.).

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας και ο Δήμος Κρωπίας, στα 
πλαίσια της συνεργασίας τους για 
την έγκυρη ενημέρωση των 
πολιτών σε θέματα Υγείας και 
Πρόληψης, διοργάνωσαν με την 
υποστήριξη της εταιρείας Pfizer
Ελλάς και τη συνεργασία της 
εξειδικευμένης εταιρείας New
Event Generation, Ενημερωτική 
Εκδήλωση για τους Γονείς των 
Παιδικών/Βρεφονηπιακών 
Σταθμών του Δήμου, με θέμα: «Η 
σπουδαιότητα των Παιδικών 
Εμβολιασμών Απαραίτητοι 
Εμβολιασμοί για το παιδί σας».

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 22ο

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΜΑΣ

Ιούνιος 2013

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας.

Εθνικός Κίνδυνος η Υγειονομική Εγκατάλειψη των Απομακρυσμένων 
Περιοχών: Το Καστελλόριζο εδώ κι ένα χρόνο χωρίς εξειδικευμένο γιατρό 
ιατρεία φαντάσματα στα νησιά με πανάκριβα μηχανήματα κλειδωμένα σε 
αποθήκες χωρίς φαρμακεία και γιατρούς σειρά νησιών του Αιγαίου. Εδώ και 
τώρα εξειδικευμένος γιατρός στο Καστελλόριζο» ήταν το μήνυμα του Προέδρου 
του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτυου και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κου Γιωργου
Πατούλη από το ακριτικό Καστελλόριζο, στα πλαίσια του 9ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου του Δικτύου με θέμα: Η φροντίδα Υγείας στις απομακρυσμένες 
περιοχές και στις ευπαθείς ομάδες. «Αραχνιασμενια τα συστήματα 
τηλεϊατρικής, αγροτικοί γιατροί αποσπαμένοι για λίγες μέρες, εγκαταλελειμμένοι 
οι Ακρίτες του Καστελλόριζου στο έλεος του Θεού.

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2013 Ιούνιος 2013
Εθελοντές Ιατροί εξέτασαν τους κατοίκους 
του Καστελλόριζου στα πλαίσια του 
Συνεδρίου του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Πρόγραμμα Ανοιχτής Εκαπίδευσης Πολιτών 
στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση 
στο Δήμο Κορινθιών.

Στα πλαίσια του συνεδρίου, 
ένωσαν τις δυνάμεις τους οι 
Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών και 
Ρόδου, οι οποίοι με 16 εθελοντές 
γιατρούς 7 διαφορετικών 
ειδικοτήτων εξέτασαν τους 
κατοίκους του νησιού και εκτός 
των άλλων έκαναν ΔΩΡΕΑΝ 
αιματολογικές,βιοχημικές και 
ορμονολογικές εξετάσεις. 
Σημαντική για την όλη 
προσπάθεια ήταν η στήριξη από 
την Περιφέρεια του Νοτίου 
Αιγαίου και το Δήμο Μεγίστης.

Το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 
διεξήχθη στο Δήμο Κορινθιών το 
πρόγραμμα 
ανοιχτής εκπαίδευσης 
πολιτών στην καρδιοπνευμονική 
αναζωογόνηση σε ενήλικες και 
παιδιά σε συνεργασία με το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση 
υλοποιήθηκε με την επιστημονική 
καθοδήγηση της ΕΔΟΚ 
(Εθελοντική Διασωστική Ομάδα 
Κρίσεων). 

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2013 Ιούνιος 2013
Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα Ακράτεια 
ούρων στο Δήμο Ελευσίνας.

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα την 
Ψωρίαση στο Δήμο Αμαρουσίου.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας και ο Δήμος Ελευσίνας, στα 
πλαίσια της συνεργασίας τους για 
την έγκυρη ενημέρωση των 
πολιτών σε θέματα Υγείας και 
Πρόληψης, διοργάνωσαν με την 
υποστήριξη της Φαρμακευτικής 
Εταιρείας Pfizer Ελλάς και τη 
συνεργασία της εξειδικευμένης 
εταιρείας New Event Generation, 
Ενημερωτική Εκδήλωση για τα 
μέλη των ΚΑΠΗ και τους 
κατοίκους της περιοχής, με θέμα 
Ακράτεια ούρων. 

Στόχο την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του Κοινού στο 
θέμα της Ψωρίασης είχε η ημερίδα 
που διοργάνωσαν ο Δήμος 
Αμαρουσίου και το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων  (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), την 
Τετάρτη 29 Μαΐου 2013, καθώς 
αρκετοί ασθενείς διστάζουν να 
επισκεφθούν το δερματολόγο ή 
αποκρύπτουν τα συμπτώματα της 
νόσου, με αποτέλεσμα πολλές 
φορές τον κοινωνικό αποκλεισμό 
ή/και αυτo-αποκλεισμό.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2013 Ιούνιος 2013
Ενημερωτική Εκδήλωση με 
θέμα:Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε 
καλύτερα! στο Δήμο Αλμυρού.

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα τον 
Παιδικό Εμβολιασμό και Αλλεργίες στο 
Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας και ο Δήμος Αλμυρού, στα 
πλαίσια της συνεργασίας τους για 
την έγκυρη ενημέρωση των 
πολιτών σε θέματα Υγείας και 
Πρόληψης, διοργάνωσαν με την 
υποστήριξη της Φαρμακευτικής 
Εταιρείας Pfizer Ελλάς και τη 
συνεργασία της εξειδικευμένης 
εταιρείας New Event Generation, 
Ενημερωτική Εκδήλωση για τα 
μέλη του ΚΑΠΗ και τους κατοίκους 
της περιοχής, με θέμα: 
Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, 
Ζήστε καλύτερα! Νευροπαθητικός 
Πόνος – Άνοια – Ακράτεια στο 
ΚΑΠΗ Αλμυρού, την Παρασκευή 
24 Μαΐου 2013.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας και ο Δήμος Αγίας 
Βαρβάρας, στα πλαίσια της 
συνεργασίας τους για την έγκυρη 
ενημέρωση των πολιτών σε 
θέματα Υγείας και Πρόληψης, 
διοργάνωσαν με την υποστήριξη 
της εταιρείας Pfizer Ελλάς και τη 
συνεργασία της εξειδικευμένης 
εταιρείας New Event Generation, 
Ενημερωτική Εκδήλωση για τους 
Γονείς των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του 
Δήμου, με θέματα: Η 
σπουδαιότητα των Παιδικών 
Εμβολιασμών. Απαραίτητοι 
Εμβολιασμοί για το παιδί σας, 
Αλλεργίες και Προφυλάξεις για το 
καλοκαίρι.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 23ο

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΜΑΣ

Ιούλιος 2013

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας.

Εθνικός Κίνδυνος η Υγειονομική Εγκατάλειψη των Απομακρυσμένων 
Περιοχών: Το Καστελλόριζο εδώ κι ένα χρόνο χωρίς εξειδικευμένο γιατρό 
ιατρεία φαντάσματα στα νησιά με πανάκριβα μηχανήματα κλειδωμένα σε 
αποθήκες χωρίς φαρμακεία και γιατρούς σειρά νησιών του Αιγαίου. Εδώ και 
τώρα εξειδικευμένος γιατρός στο Καστελλόριζο» ήταν το μήνυμα του Προέδρου 
του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτυου και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κου Γιωργου
Πατούλη από το ακριτικό Καστελλόριζο, στα πλαίσια του 9ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου του Δικτύου με θέμα: Η φροντίδα Υγείας στις απομακρυσμένες 
περιοχές και στις ευπαθείς ομάδες. «Αραχνιασμενια τα συστήματα 
τηλεϊατρικής, αγροτικοί γιατροί αποσπαμένοι για λίγες μέρες, εγκαταλελειμμένοι 
οι Ακρίτες του Καστελλόριζου στο έλεος του Θεού.

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2013 Ιούλιος 2013
Εθελοντές Ιατροί εξέτασαν τους κατοίκους 
του Καστελλόριζου στα πλαίσια του 
Συνεδρίου του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Πρόληψης του 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου από το ΕΔΔΥΠΠΥ 
και το ΙΚΠΙ.

Στα πλαίσια του συνεδρίου, 
ένωσαν τις δυνάμεις τους οι 
Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών και 
Ρόδου, οι οποίοι με 16 εθελοντές 
γιατρούς 7 διαφορετικών 
ειδικοτήτων εξέτασαν τους 
κατοίκους του νησιού και εκτός 
των άλλων έκαναν ΔΩΡΕΑΝ 
αιματολογικές,βιοχημικές και 
ορμονολογικές εξετάσεις. 
Σημαντική για την όλη 
προσπάθεια ήταν η στήριξη από 
την Περιφέρεια του Νοτίου 
Αιγαίου και το Δήμο Μεγίστης.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων–Προαγωγής
Υγείας σε προσκαλεί να 
συμμετάσχεις στο νέο του 
Πρόγραμμα Ενημέρωσης και 
Πρόληψης του Καρδιαγγειακού 
Κινδύνου, το οποίο υλοποιείται 
υπό την Αιγίδα της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας και του 
Ελληνικού Ιδρύματος 
Καρδιολογίας. Την υλοποίηση 
του προγράμματος αυτού, για 
λογαριασμό του Δικτύου μας, έχει 
αναλάβει το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής 
Ιατρικής,Το Πρόγραμμα είναι 
ΔΩΡΕΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2013 Ιούλιος 2013
Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μαστογραφιών στους 
Δήμους Χαλκίδος, Ηλιούπολης και 
Διονύσου.

Προγράμμα Παρεμβάσεων πρόληψης-
προαγωγής υγείας σε υφιστάμενα δίκτυα 
στην Περιφέρεια Αττικής.

Συνεχίζοντας τη δράση του 
προγράμματος δωρεάν 
μαστογραφιών που έχει ξεκινήσει 
τον Οκτώβριο του 2012 από το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με το 
Ιατρείο της Κοινωνικής Αποστολής 
και το Σύλλογο Φίλων 
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι 
Άγιοι Ανάργυροι», μετά την 
συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας, 
σειρά είχαν οι Δήμοι Χαλκίδος, 
Ηλιούπολης και Διονύσου να 
παρέχουν επιπλέον δωρεάν 
μαστογραφίες σε γυναίκες που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του 
δήμου για έγκαιρη εξέταση και 
διάγνωση. 

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013, στο 
Αμφιθέατρο της ΕΣΔΥ έγινε η 
εναρκτήρια εκδήλωση του 
«Προγράμματος Παρεμβάσεων 
πρόληψης-προαγωγής υγείας σε 
υφιστάμενα δίκτυα στην 
Περιφέρεια Αττικής» του ΙΚΠΙ, με 
σκοπό την ενημέρωση των 
συνεργατών του προγράμματος 
για τους στόχους, τη μεθοδολογία 
και το χρονοδιάγραμμά του. Το 
πρόγραμμα «ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ» έχει ως στόχο τη 
διενέργεια δωρεάν εξετάσεων 
αναφορικά με την πρόληψη του 
σακχαρώδους διαβήτη, του 
καρκίνου και των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων, σε ανασφάλιστους και 
ανέργους.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2013 Ιούλιος 2013
Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πύκνότητας
στο Δήμο Αγρινίου.

Εκστρατεία Ενημέρωσης του Κοινού για την 
Ορθή Κατανάλωση Αλκοόλ.

Συνεχίζοντας την πολύ 
επιτυχημένη πορεία του που 
μετράει ήδη 6 χρόνια το 
Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής 
Πυκνότητας που υλοποιείται με 
πρωτοβουλία του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων–Προαγωγής Υγείας, 
ολοκληρώθηκε αυτή τη φορά με τη 
συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου να 
προσφέρει δωρεάν εξέταση με 
υπερηχογράφημα πτέρνας σε 
γυναίκες του δήμου που έχουν 
μπει στην εμμηνόπαυση. Το 
πρόγραμμα αυτό έχει σαν στόχο 
την έγκαιρη διάγνωση της νόσου 
της Οστεοπόρωης.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), με την 
αποκλειστική υποστήριξη της 
DIAGEO Hellas διοργάνωσε 
Πανελλαδική Εκστρατεία 
Ενημέρωσης για την Ορθή 
κατανάλωση αλκοόλ μέσω ειδικού 
ενημερωτικού φυλλαδίου που 
δημιουργήθηκε με τη συνεργασία 
του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του 
Κέντρου Έρευνας & Πρόληψης 
Ατυχημάτων και του Ινστιτούτου 
Οδικής Ασφάλειας ΙΟΑΣ Πάνος 
Μυλωνάς.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΜΑΣ

Αύγουστος 2013

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μαστογραφιών σε Δήμους - Μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας.

Συνεχίζοντας τη δράση του προγράμματος δωρεάν μαστογραφιών που έχει 
ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2012 από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με το Ιατρείο της 
Κοινωνικής Αποστολής και το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι 
Άγιοι Ανάργυροι», μετά την συμμετοχή αρκετών Δήμων, σειρά είχαν οι Δήμοι 
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Δερβενίου, Χαλκίδας και Αιγάλεω να παρέχουν 
επιπλέον δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες του δήμου για έγκαιρη εξέταση και διάγνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 Αύγουστος 2013
Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για το 
Πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής 
Αναζωογόνησης.

Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για το 
Πρόγραμμα Πρόληψης Καρδιαγγειακών 
Παθήσεων.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων-Προαγωγής 
Υγείας σε συνεργασία με τους 
εξειδικευμένους επιστήμονες-
διασώστες της Εθελοντικής 
Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων 
ΕΔΟΚ διοργανώνουν ανοιχτές 
εκπαιδεύσεις πολιτών όλων των 
ηλικιών στην ΚΑΡΠΑ.Η 
εκπαίδευση των πολιτών αφορά 
τη βασική υποστήριξη της ζωής 
σε ενήλικες και παιδιά καθώς και 
την αντιμετώπιση της πνιγμονής 
σε βρέφη και παιδιά. 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
ΥγιώνΠόλεων–Προαγωγής
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε προσκαλεί 
να συμμετάσχεις στο νέο του 
Πρόγραμμα Ενημέρωσης και 
Πρόληψης του Καρδιαγγειακού 
Κινδύνου, το οποίο υλοποιείται 
υπό την Αιγίδα της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας και του 
Ελληνικού Ιδρύματος 
Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) που 
εισηγήθηκε η Επιστημονική 
Επιτροπή και έχει εγκρίνει το 
Διοικητικό μας Συμβούλιο. 

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 Αύγουστος 2013
Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για τα 
Εκαπιδευτικα Σεμινάρια του Ινστιτούτου 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ).

Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για το 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
σε Δημοτικά Σχολεία.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του ΕΔΔΥΠΠΥ, το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής 
Ιατρικής (Ι.Κ.Π.Ι.) σχεδίασε και 
υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης 
επαγγελματιών υγείας στην 
παροχή συμβουλευτικής 
παρακίνησης για τη διακοπή 
καπνίσματος. Προτείνεται λοιπόν 
στους δήμους-μέλη του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) η υλοποίηση 
σεμιναρίου επιμόρφωσης με τίτλο 
«Εκπαίδευση επαγγελματιών 
υγείας στη παροχή 
συμβουλευτικής παρακίνησης για 
τη διακοπή καπνίσματος». Το 
σεμινάριο απευθύνεται στους 
επαγγελματίες υγείας που 
εργάζονται στους δήμους-μέλη του 
δικτύου και συγκεκριμένα αφορά 
τις εξής ειδικότητες: γιατρούς, 
ψυχολόγους, νοσηλευτές, 
επισκέπτες υγείας και κοινωνικούς 
λειτουργούς. 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων- Προαγωγής 
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε
συνεργασία με το ΔΙΚΤΥΟ 
“ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS” υλοποιεί δύο 
εκπαιδευτικά προγράμματα,
το «Δράση για το Κλίμα», που 
αφορά στο ζήτημα της Κλιματικής 
Αλλαγής και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας, και το “Watersave-
Εξοικονόμηση Νερού στο 
Σχολείο”. Στο πλαίσιο αυτό 
πραγματοποιούνται προγράμματα 
περιβαλλοντικης εκπαίδευσης στα
παραπάνω θέματα σε σχολεία 
των δήμων-μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ. 
Οι δήμοι-μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ που 
πραγματοποιούν το πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά 
των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, 
Γυμνασίων και Λυκείων του
Δημου τους να τύχουν μιας 
σφαιρικής ενημέρωσης για τα δύο 
αυτά πολυ σημαντικά
περιβαλλοντικά θέματα όπως είναι 
η εξοικονόμηση νερού και η 
κλιματική αλλαγή.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 Αύγουστος 2013

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μετρήσεων Οστικής 
Πύκνότητας στο Δήμο Ζακύνθου.

Έναρξη ΔΩΡΕΑΝ Φροντιστηριακών 
μαθημάτων σε παιδιά άπορων οικογενειών 
στο Δήμο Δράμας.

Συνεχίζοντας την πολύ 
επιτυχημένη πορεία του που 
μετράει ήδη 6 χρόνια το 
Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής 
Πυκνότητας που υλοποιείται με 
πρωτοβουλία του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων–Προαγωγής Υγείας, 
ολοκληρώθηκε αυτή τη φορά με τη 
συμμετοχή του Δήμου Ζακύνθου 
να προσφέρει δωρεάν εξέταση με 
υπερηχογράφημα πτέρνας σε 
γυναίκες του δήμου που έχουν 
μπει στην εμμηνόπαυση. Το 
πρόγραμμα αυτό έχει σαν στόχο 
την έγκαιρη διάγνωση της νόσου 
της Οστεοπόρωης.

Για 2η συνεχόμενη σχολική χρονιά 
στο πλαίσιο του Δικτύου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο Δήμος 
Δράμας και ο Σύλλογος 
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών Ν. Δράμας ξεκινούν 
δωρεάν μαθήματα ξένων 
γλωσσών σε παιδιά απόρων 
οικογενειών. Το μεσημέρι της 
Πέμπτης 5 Σεπτεμβρίου ο 
αντιδήμαρχος Κοινωνικών 
Υπηρεσιών Κυριάκος Γρηγορίου, 
από κοινού με την πρόεδρο του 
Συλλόγου κ. Μαρία Βραδέλη, 
ανακοίνωσαν την έναρξη 
υλοποίησης της συγκεκριμένης 
πρωτοβουλίας..

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΜΑΣ

Σεπτέμβριος 2013

Εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ Προληπτικού Ελέγχου Δυσλιπιδαιμίας.

Δώσε κι εσύ ένα ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ σε αυτούς που αγαπάς. Με αυτό το μήνυμα και 
με ευαισθησία προς τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες,τα SynΙατρεία
Πιστοποιημένης φροντίδας του δικτύου IATRICA συμμετέχουν στην δράση του 
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας «Μια Εβδομάδα Δωρεάν Προληπτικός 
Έλεγχος Δυσλιπιδαιμίας» Από τις 21 Οκτωβρίου έως και τις 25 Οκτωβρίου 
2013, άνδρες & γυναίκες άποροι, άνεργοι και ανασφάλιστοι μπορούν να 
προσέλθουν κατόπιν ραντεβού στα SynIατρεία Πιστοποιημένης Φροντίδας του 
Δικτύου Iatrica,προκειμένου να πραγματοποιήσουν εντελώς δωρεάν τις 
παρακάτω εξετάσεις: • Ολική Χοληστερόλη (TC) • H.D.L χοληστερόλη (HDL-
C) • L.D.L χοληστερόλη (LDL-C) • Τριγλυκερίδια αίματος ( TGS) • 
Αθηρωματικός Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013
Εκδήλωση με θέμα: Ακράτεια Ούρων και 
Νευροπαθητικός Πόνος στο Δήμο Δράμας.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής 
Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας και ο Δήμος Δράμας, στα 
πλαίσια της συνεργασίας τους για 
την έγκυρη ενημέρωση των 
πολιτών σε θέματα Υγείας και 
Πρόληψης, διοργάνωσαν με την 
υποστήριξη της Φαρμακευτικής 
Εταιρείας Pfizer Ελλάς και τη 
συνεργασία της εξειδικευμένης 
εταιρείας New Event Generation, 
Ενημερωτική Εκδήλωση για τα 
μέλη των ΚΑΠΗ και τους 
κατοίκους της περιοχής, με θέμα: 
Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, 
Ζήστε καλύτερα! Ακράτεια Ούρων 
και Νευροπαθητικός Πόνος.

Στόχος του ΙΣΑ και του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας η 
Πρόληψη στην πρώτη αιτία 
θανάτου για τις Ελληνίδες:τον
Καρκίνο του Μαστού. Τη σημασία 
της Πρόληψης στον καρκίνο του 
μαστού τόνισε ο Πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
Πρόεδρος του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγειας και 
Δήμαρχος 
ΑμαρουσίουΓ.Πατούλης στο 1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της 
Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης 
Μαστού που διεξήχθη από την 
Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης 
Μαστού με τη συμμετοχή πολλών 
ειδικοτήτων. 

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μαστογραφιών σε έξι 
Δήμους - Μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Εκστρατεία του Εθνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας «Προλαμβάνουμε τον 
καρκίνο – Κερδίζουμε τη ζωή». 

Το Πρόγραμμα Δωρεάν 
Μαστογραφιών που έχει ξεκινήσει 
με πρωτοβουλία του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με το 
Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και 
το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού 
Νοσοκομείου «Οι Άγιοι 
Ανάργυροι» αξιοποίησε και 
παρείχαν σε 175 άπορες και 
ανασφάλιστες γυναίκες. 

Συνέντευξη τύπου με αφορμή την 
15η Οκτώβρη - Ημέρα Υγείας του 
Μαστου, στις 16 Οκτωβριου και 
ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για να 
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα 
του Προγράμματος 
Μαστογραφιών, στα πλαίσια της
εκστρατείας του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου υγείας 
«Προλαμβάνουμε τον καρκίνο –
Κερδίζουμε τη ζωή».

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013
Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μετρήσεων Οστικής 
Πύκνότητας στο Δήμο Κορυδαλλού.

Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων στη Σμύρνη.

Συνεχίζοντας την πολύ 
επιτυχημένη πορεία του που 
μετράει ήδη 6 χρόνια το 
Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής 
Πυκνότητας που υλοποιείται με 
πρωτοβουλία του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων–Προαγωγής Υγείας, 
ολοκληρώθηκε αυτή τη φορά με τη 
συμμετοχή του Δήμου 
Κορυδαλλού να προσφέρει 
δωρεάν εξέταση με 
υπερηχογράφημα πτέρνας σε 
γυναίκες του δήμου. 

Στις 20-22 Σεπτεμβρίου, 
πραγματοποιήθηκε στην Σμύρνη 
το ετήσιο τεχνικό Συνέδριο του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων, με θέμα “Innovation
through Leadership and Shared
Governance for Health and Well-
being”. Στις εργασίες του 
Συνεδρίου, συμμετείχαν 272 
πολιτικοί και συντονιστές από το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
και από το Δίκτυο των Εθνικών 
Δικτύων Υγιών Πόλεων. 

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΜΑΣ

Οκτώβριος 2013

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μαστογραφιών σε πέντε Δήμους - Μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Οι Δήμοι Χαλκίδος, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Αγίων Αναργύρων –
Καματερού, Λυκόβρυσης – Πεύκης και Ελληνικού - Αργυρούπολης σε 
συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής 
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και το Σύλλογο Φίλων 
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» παρείχε ΔΩΡΕΑΝ 
Μαστογραφίες σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες από 40-69 ετών.
Οι μαστογραφίες διεξήχθησαν στο «Κέντρο Πρόληψης του Καρκίνου του 
Μαστού» στην οδό Τιρύνθος 2 στα Άνω Πατήσια σε έναν ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει ψηφιακό μαστογράφο.

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2013 Οκτώβριος 2013
Εκδήλωση με θέμα: Ακράτεια Ούρων και 
Νευροπαθητικός Πόνος στους Δήμους 
Έδεσσας και Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Εκδήλωση με θέμα: Ψωρίαση μια νόσος 
που απασχολεί στους Δήμους Περιστερίου 
και Θεσσαλονίκης.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας και οι Δήμοι Έδεσσας και 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης στα 
πλαίσια της συνεργασίας τους για 
την έγκυρη ενημέρωση των 
πολιτών σε θέματα Υγείας και 
Πρόληψης, διοργάνωσαν με την 
υποστήριξη της Φαρμακευτικής 
Εταιρείας Pfizer Ελλάς και τη 
συνεργασία της εξειδικευμένης 
εταιρείας New Event Generation, 
Ενημερωτική Εκδήλωση για τα 
μέλη των ΚΑΠΗ και τους 
κατοίκους της περιοχής, με θέμα: 
Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, 
Ζήστε καλύτερα! Ακράτεια Ούρων 
Νευροπαθητικός Πόνος.

Μη μεταδοτική πάθηση η 
Ψωρίαση... Ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα στοιχεία 
παρουσιάστηκαν στην ημερίδα με 
θέμα την Ψωρίαση, που 
διοργάνωσαν ο Δήμος 
Περιστερίου και το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, την 
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013, στο 
Δημαρχείο Περιστερίου, και 
επαναλήφθηκε με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης, 29 
Οκτωβρίου,  στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη 
του Σωματείου Υποστήριξης 
Ασθενών με Ψωρίαση 
«ΚΑΛΥΨΩ», υπό την αιγίδα του 
Δήμου και με την υποστήριξη της 
εταιρείας Leo Ελλάς.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2013 Οκτώβριος 2013
Εκδήλωση με θέμα: Η σπουδαιότητα των 
παιδικών εμβολιασμών, και οι αναγκαίοι 
εμβολιασμοί στο Δήμο Αιγάλεω.

Εκδήλωση με θέμα: Εμβολιασμοί 
Ενηλίκων: Αναγκαίοι όσο και για τα παιδιά; 
στο Δήμο Χαλκιδέων.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και ο 
Δήμος Αιγάλεω στα πλαίσια της 
συνεργασίας τους για την έγκυρη 
ενημέρωση των πολιτών σε θέματα 
Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν 
με την υποστήριξη της εταιρείας 
Pfizer Ελλάς και τη συνεργασία της 
εξειδικευμένης εταιρείας New Event
Generation, Ενημερωτική Εκδήλωση 
για τους Γονείς των 
Παιδικών/ΒρεφονηπιακώνΣταθμών 
του Δήμου, με θέμα: Η 
σπουδαιότητα των Παιδικών 
Εμβολιασμών. την Πέμπτη 24 
Οκτωβρίου 2013.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας και ο Δήμος Χαλκιδέων, 
στα πλαίσια της συνεργασίας 
τους για την έγκυρη ενημέρωση 
των πολιτών σε θέματα Υγείας 
και Πρόληψης, διοργάνωσαν με 
την υποστήριξη της εταιρείας 
Pfizer Ελλάς και τη συνεργασία 
της εξειδικευμένης εταιρείας New
Event Generation, Ενημερωτική 
Εκδήλωση για τους Δημότες, με 
θέμα: «Εμβολιασμοί Ενηλίκων: 
Αναγκαίοι όσο και για τα παιδιά;» 
στο Θέατρο 
«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», την 
Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2013 Οκτώβριος 2013
Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μετρήσεων Οστικής 
Πύκνότητας στο Δήμο Αμαρουσίου.

Ημέρα Ανοιχτής Εκπαίδευσης στην 
ΚΑΡΠΑ στο Δήμο Παλλήνης.

Μετρήσεις Οστικής Πυκνότητας σε 
πλήθος πολιτών και μέλη του 
Εξωραϊστικού Συλλόγου των 
Ποντίων Αμαρουσίου "Νίκος 
Καπετανίδης", και στα μέλη του 
Εξωραϊστικού Συλλόγου Σωρού 
Λάκκα Κόττου «Άγιος Ελευθέριος» 
πραγματοποίησε, για τρίτη συνεχή 
χρονιά, η ομάδα εθελοντών του 
ΔημοτικούΠολυϊατρείου Αμαρουσίου, 
σε συνεργασία με το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –
ΠροαγωγήςΥγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ).. 

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 
διεξήχθη στο Δήμο Παλλήνης το 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην 
ΚαρδιοπνευμονικήΑναζωογόνηση
σε ενήλικες και παιδιά σε 
συνεργασία με το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση 
υλοποιήθηκε με την επιστημονική 
καθοδήγηση της ΕΔΟΚ 
(Εθελοντική Διασωστική Ομάδα 
Κρίσεων). Εθελοντές διασώστες
από την ΕΔΟΚ βρίσκονταν στην 
πλατεία Αγ. Τρύφωνος στο Δήμο 
Παλλήνης με σκοπό την 
ενημέρωση και εκπαίδευση των 
δημοτών στην (ΚΑΡΠΑ).  

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΜΑΣ

Νοέμβριος 2013

Ξεκινά ο θεσμός των ΚΕΠ Υγείας για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το ΕΔΔΥΠΥΥ. 

Την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας μέσα από την καινοτομία των 
«ΚΕΠ Υγείας των ΟΤΑ» σε κάθε τοπική κοινωνία τόνισε ο Πρόεδρος του 
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας (ΕΔΔΥΠΥΥ) και Δήμαρχος Αμαρουσίου 
Γ.Πατούλης κατά την ομιλία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ «Κοινωνία σε κρίση –
Αυτοδιοίκηση σε δράση» που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του 
POLIS 2013. Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ μίλησε για την καινοτομία των ΚΕΠ 
Υγείας που ξεκινά το ΕΔΔΥΠΠΥ για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όσον αφορά 
στη χάραξη στρατηγικής που θα ευοδώνει το υψηλότερο ποσοστό Υγιών 
Πολιτών στους Δήμους με το χαμηλότερο κόστος στην οικονομία σε τοπικό και 
κρατικό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2013 Νοέμβριος 2013
Ενημερωτικές Ομιλίες για την Σπουδαιότητα 
των Παιδικών Εμβολιασμών και τον 
Εμβολιασμό Ενηλίκων.

Ενημερωτικές Ομιλίες για τον 
«Νευροπαθητικός Πόνος» και «Ακράτεια 
Ούρων» για τα μέλη των ΚΑΠΗ.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας στα πλαίσια της 
συνεργασίας του με Δήμους -
Μέλη για την έγκυρη ενημέρωση 
των πολιτών σε θέματα Υγείας 
και Πρόληψης, διοργάνωσαν με 
την υποστήριξη της εταιρείας 
Pfizer Ελλάς και τη συνεργασία 
της εξειδικευμένης εταιρείας New
Event Generation, Ενημερωτική 
Εκδήλωση για τους Δημότες, με 
θέμα: «Εμβολιασμοί Ενηλίκων: 
Αναγκαίοι όσο και για τα 
παιδιά;».  και για τους Γονείς των 
Παιδικών Σταθμών των Δήμων, 
με θέμα: «Η σπουδαιότητα των 
Παιδικών Εμβολιασμών. 
Απαραίτητοι Εμβολιασμοί για το 
παιδί σας».

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας και οι Δήμοι Παλλήνης, 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 
και Μάνδρας - Ειδυλλίας στα 
πλαίσια της συνεργασίας τους για 
την έγκυρη ενημέρωση των 
πολιτών σε θέματα Υγείας και 
Πρόληψης, διοργάνωσαν με την 
υποστήριξη της Φαρμακευτικής 
Εταιρείας Pfizer Ελλάς και τη 
συνεργασία της εξειδικευμένης 
εταιρείας New Event Generation, 
Ενημερωτική Εκδήλωση για τα 
μέλη των ΚΑΠΗ και τους 
κατοίκους, με θέμα 
«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, 
Ζήστε καλύτερα! Ακράτεια 
Ούρων» και «Νευροπαθητικός 
Πόνος».

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2013 Νοέμβριος 2013
Ανοιχτή Εκπαίδευση πολιτών στην 
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε τρεις 
Δήμους - Μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Μαστογραφιών σε έξι 
Δήμους - Μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Οι Δήμοι Καβάλας, Ξυλοκάστρου -
Ευρωστίνης και Ηρακλείου Αττικής 
πραγματοποίησαν το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης στην 
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 
σε ενήλικες και παιδιά σε 
συνεργασία με το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση 
υλοποιήθηκε με την επιστημονική 
καθοδήγηση της ΕΔΟΚ 
(Εθελοντική Διασωστική Ομάδα 
Κρίσεων).

Το Πρόγραμμα Δωρεάν 
Μαστογραφιών που έχει ξεκινήσει 
με πρωτοβουλία του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με το 
Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και 
το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού 
Νοσοκομείου «Οι Άγιοι 
Ανάργυροι» αξιοποίησαν και 
παρείχαν οι Δήμοι Λυκόβρυσης-
Πεύκης, Ηλιούπολης, Δάφνης –
Υμηττού. Παλλήνης, Αμαρουσίου 
και Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε 
άπορες/ανασφάλιστες γυναίκες 
από 40  έως και 69 ετών. 

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2013 Νοέμβριος 2013

Ενμερωτική Ομιλία με θέμα την Ψωρίαση για 
τους κατοίκους του Δήμου Πειραιά. 

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: Απόλυτη Ιατρική 
Εξειδικευμένη Βοήθεια στα απρόσιτα Ιατρεία 
της πατρίδας μας.  

Μια πολύ ενδιαφέρουσα 
ενημερωτική εκδήλωση για την 
Ψωρίαση, πραγματοποιήθηκε με 
τη συνδιοργάνωση του Δήμου 
Πειραιά και του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας και τη συνεργασία 
του Σωματείου Υποστήριξης 
Ασθενών με Ψωρίαση 
«ΚΑΛΥΨΩ», την Τετάρτη 13 
Νοεμβρίου 2013, στην Αίθουσα 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ, στα 
Καμίνια. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε με την 
ευγενική υποστήριξη της Leo
Pharma Ελλάς και τη συνεργασία 
της εξειδικευμένης εταιρείας New
Event Generation.

Την Τηλεϊατρική ως κεντρικό 
πυλώνα εξοικονόμησης ικανού 
μέρους των δαπανών Υγείας για 
το κράτος παρουσίασε ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ και Πρόεδρος 
του ΕΔΔΥΠΠΥ, Δήμαρχος 
Αμαρουσίου Γ.Πατούλης σε Κοινή 
Συνέντευξη Τύπου που 
πραγματοποιήθηκε από τη 
Vodafone, το ΕΔΔΥΠΠΥ, τη 
Vidavo και το Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών. Kατά την ομιλία του, o 
Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΥΥ μίλησε 
για τη διεξαγωγή της τηλεϊατρικής 
που έχει η Vodafone με όλους 
τους συνεργαζόμενους φορείς εδώ 
και 8 χρόνια.  

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΜΑΣ

Δεκέμβριος 2013

Πιστοποίηση στην 6η Φάση Υλοποίησης του Προγράμματος Π.Ο.Υ. Υγιείς Πόλεις.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας υπέβαλλε εκ 
νέου αίτημα πιστοποίησης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την 
πιστοποίηση και ένταξή του στο Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων Υγιών Πόλεων 
Ευρώπης και για την 6η Φάση υλοποίησης του προγράμματος του Π.Ο.Υ. 
Υγιείς Πόλεις που θα διαρκέσει από το 2014 έως και το 2018. Το Εθνικό 
Δίκτυο, ολοκλήρωσε επιτυχώς την συμμετοχή του και στην 5η Φάση 
υλοποίησης του προγράμματος στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και είναι το 
Εθνικό Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας που μετέχει, υλοποιεί και 
εκπροσωπεί τους Δήμους της χώρας μας στον Π.Ο.Υ., από το 1993. Από το 
2011, μετά από συνένωση τριών δικτύων και την εξάπλωση εφαρμογής του 
προγράμματος σε περισσότερους Δήμους της χώρας, έχει αναπτύξει ιδιαίτερη 
δράση και αριθμώντας πλέον 150 Δήμους - Μέλη από τους 325 σε σύνολο 
χώρας, αποτελεί έναν τον φορέα που προάγει την υγεία στις πόλεις με την 
τεχνογνωσία και την πιστοποίηση του Π.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2013 Δεκέμβριος 2013
ΔΩΡΕΑΝ Σύστημα Τηλεειδοποίησης για 
ηλικιωμένα και μοναχικά άτομα από το 
Δήμο Δράμας.

Εκδήλωση για την Πρόληψη του 
Σακχαρώδους Διαβήτη,των Καρδιαγγειακών 
Νοσημάτων και του Καρκίνου.

Συνεχίζονται οι καινοτόμες 
παρεμβάσεις του Δήμου Δράμας 
στον κοινωνικό τομέα. Την 
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 ο 
Δήμαρχος Δράμας και ο 
Γραμματέας του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας κ. 
Παναγιώτης Ζητάκης
παρουσίασαν το νέο πρόγραμμα 
τηλεειδοποίησης που 
απευθύνεται σε μοναχικά και 
ηλικιωμένα άτομα. Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε με τη 
διανομή των πρώτων 
μηχανισμών τηλεειδοποίησης 
στους κατόχους του μετά από 
υπόδειξη των Κοινωνικών 
Λειτουργών του Προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι».

Ο Δήμος Αμαρουσίου σε 
συνεργασία με το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων- Προαγωγής Υγείας και 
το Ινστιτούτο Κοινωνικής και 
Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) 
συνδιοργάνωσαν τη Δεύτερα 
25/11/13 εκδήλωση-ομιλία στο 
δημαρχείο Αμαρουσίου με στόχο 
την ευαισθητοποίηση και την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
τον σακχαρώδη διαβήτη, τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα και τον 
καρκίνο. Η ομιλία 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Πρόληψη για 
Όλους», που υλοποιεί το 
Ινστιτούτο Κοινωνικής και 
Προληπτικής Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2013 Δεκέμβριος 2013
Εκδήλωση για την Περιφερική Αρτηριακή 
Νόσο και τη Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια σε 
3 Δήμους - Μέλη.

Ανοιχτή Εκπαίδευση Πολιτών στην 
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση στο 
Δήμο Νέστου Καβάλας.

Ενημερωτική Εκδήλωση για τη 
Φλεβική Θρόμβωση που 
διοργάνωσαν οι Δήμοι Παλλήνης, 
Ηλιούπολης και Ξάνθης και το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με 
την ευγενική υποστήριξη της LEO 
Pharma Ελλάς και τη συνεργασία 
της εξειδικευμένης εταιρείας New
Event Generation.

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013 
διεξήχθη στο Δήμο Νέστου 
Καβάλας το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης στην 
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 
σε ενήλικες και παιδιά σε 
συνεργασία με το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση 
υλοποιήθηκε με την επιστημονική 
καθοδήγηση της ΕΔΟΚ 
(Εθελοντική Διασωστική Ομάδα 
Κρίσεων).

Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2013 Δεκέμβριος 2013

ΔΩΣΕ κι ΕΣΥ ένα ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ σε αυτούς 
που αγαπάς.

Ευχαριστήρια επιστολή προς το Δήμαρχο 
Αμαρουσίου Γ. Πατούλη για το Πρόγραμμα 
Τηλεϊατρικής.

ΔΩΣΕ κι ΕΣΥ ένα ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ σε 
αυτούς που αγαπάς. Με αυτό το 
μήνυμα ολοκληρώθηκε με πολύ 
μεγάλη επιτυχία πανελλαδικά η 
κοινωνική καμπάνια που 
διοργάνωσε το Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
σε συνεργασία με το Δίκτυο 
Ιατρείων Πιστοποιημένης 
φροντίδας IATRICA. Στόχος τη 
καμπάνιας ήταν η ευρεία 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης και παράλληλα, 
για όσους από τις ευπαθείς 
ομάδες (άπορους, άνεργους και 
ανασφάλιστους) επιθυμούσαν, 
υπήρχε η δυνατότητα δωρεάν 
προληπτικών εξετάσεων.

Ευχαριστήρια επιστολή προς το 
Δήμαρχο Αμαρουσίου Γ. Πατούλη
για τη συνδρομή του στην 
επέκταση και λειτουργία του 
προγράμματος Τηλεϊατρικής σε 
100 απομακρυσμένα σημεία σε 
όλη την Ελλάδα. Με την ευκαιρία 
της επίσημης ανακοίνωσης 
επέκτασης του Προγράμματος 
Τηλεϊατρικής της Vodafone σε 100 
απομακρυσμένα σημεία σε όλη 
την Ελλάδα, ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος κος 
Γλαύκος Περσιάνης εκφράζει προς 
το Δήμαρχο Αμαρουσίου κο
Γιώργο Πατούλη τις ευχαριστίες 
του για την εξαιρετική συνεργασία 
και τη συνδρομή του στην 
ανάπτυξη και λειτουργία του 
σημαντικού αυτού Προγράμματος.

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

β
βιοϊατρική
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

Γ
Γενική Γραμματεία υγείας
www.yyka.gov.gr
διευθύνσεων συνεργατών

Γενική Γραμματεία δημόσιας υγείας
www.ygeia-pronoia.gr
Γενική Γραμματεία κοινωνικών 
Ασφαλίσεων
www.ggka.gr/asfalistikokefI.htm
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
www.neagenia.gr
Γραμμή Ζωής
www.lifelinehellas.gr

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

δ
δΑΪσ
www.daiscenter.gr
δίκτυο IATRICA
www.iatrica.gr
δυΠΕ Πειραιά & Αιγαίου
www.2dype.gr

Ε
Ε.κ.ΠΟΙ.ΖΩ
www.ekpizo.gr
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία
www.cancer-society.gr
Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πε-
πτικού
www.digestiveoncology.org.gr

Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας
Προνοσοκομειακής Φροντίδας
www.eeepf.gr
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία
www.ene.gr
Ελληνική Ουρολογική Εταιρία
www.huanet.gr
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία
www.e-child.gr
Ελληνικό Ιδρυμα καρδιολογίας
www.elikar.gr
Εθνική Ασφαλιστική
www.ethniki-asfalistiki.gr
Εθνικό καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών
www.uoa.gr
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
www eof.gr
Εθνική σχολή δημόσιας υγείας (Εσδυ)
www.nsph.gr
Επιστημονική Εταιρία Φοιτητών
Ιατρικής Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.)
www.eefie.org.gr
ELPEN
www.elpen.gr

F
Fitness
www.fitness.com

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

Ι
ΙΑσΩ General
www.iaso.gr
IMS Πληροφορική ΑΕ
www.imsgr.com
ΙΑτΡΙκΑ ΝΕΑ
www.iatrikanea.gr

κ
κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (κΕΕλΠΝΟ)
www.keel.org.gr
κέντρο θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων (κΕθΕΑ)
www.kethea.gr
κΕΡδΟσ
www.kerdos.gr
λΙΜΑκΑ
www.klimaka.org.gr
κλινική «Αγιος λουκάς»
www.klinikiagiosloukas.gr
κΙτΕ ΕλλΑσ ΕΠΕ
www.kite.gr
KLEVA
www.kleva.gr
κοινωνία της Πληροφορίας (κτΠ)
www.ktpae.gr

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

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

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

Ο
Ομιλος Ιατρικού Αθηνών
www.iatriko.gr
Οργανισμός Απασχολήσεως
Εργατικού δυναμικού (Ο.Α.Ε.δ.)
www.oaed.gr
ΟτΕ
www.ote.gr

Π
Παγκόσμιος Οργανισμός υγείας
www.who.int
Α΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική 
κλινίκη ΑΠθ
www.ped1.gr
Παν/κό Γεν. Νοσοκομείο «ΑττΙκΟΝ»
www.attikonhospital.gr
Παπαποστόλου
www.papapostolou.gr
«ΠΡΟσΑΡΜΟΓη» διεπιστημονική
Εταιρία Ψυχολογικής Παρέμβασης
www.prosarmogi.gr

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

R
Recordati Hellas Pharmaceuticals SA
www.recordati.com

Roche
www.roche.gr

σ
σΠΕΝτΖΟσ και delicatessen
www.spessen.gr
σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος (σ.Φ.Ε.Ε.)
www.sfee.gr
σύνδεσμος δήμων και κοινοτήτων 
για την Προστασία και Ανάπλαση
του Πεντελικού (σ.Π.Α.Π.)
www.spap.com.gr

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

τ
τμήμα Ιατρικής Παν/μίου Πατρών
www.med.upatras.gr

υ
υΓΕΙΑ
www.hygeia.gr
υπουργείο Απασχόλησης
& κοινωνικής Προστασίας
www.ypergka.gr
υπουργείο Εσωτερικών
www.ypes.gr
υπουργείο Παιδείας δια βίου
Μάθησης και θρησκευμάτων
www.ypepth.gr
υπουργείο υγείας και κοινωνικής 
Αλληλεγγύης
www.yyka.gov.gr

U
UNILEVER
www.unilever.gr

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

Χ
Χαμόγελο του Παιδιού
www.hamogelo.gr

ΕυΡΕτηΡΙΟ δΙκτυΑκΩΝ δΙΕυθυΝσΕΩΝ συΝΕΡΓΑτΩΝ
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ΕκθΕση ΕΞΕλΕΓκτΙκησ ΕΠΙτΡΟΠησ

Οι υπογεγραμμένοι: Χατζηθανασίου Τηλέμαχος Πρόεδρος, Μπούρας Αθανάσιος και Κουβαρά 
Ζωή, Μέλη που αποτελούμε την Εξελεγκτική Επιτροπή του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων-Προαγωγής Υγείας υποβάλλουμε την έκθεσή μας για την διαχείριση από 1-1-2013 μέχρι και 
την 31-12-2013 έτους, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήσαμε στο βιβλίο πρακτικών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, στα λογιστικά – οικονομικά βιβλία και στα δικαιολογητικά των δαπανών.

Τα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 149.833,10€ η ανάλυση των οποίων παρατείθεται στον παρακά-
τω πίνακα:

ΠΩλησΕΙσ υΠηΡΕσΙΩΝ

΄Εσοδα από Συνδρομές χρήσης 56.655,90
΄Εσοδα από Συνδρομές προηγ. χρήσης 55.557,20
΄Εσοδα από Σεμινάρια 4.300,00
ΤΙΜΟΛ.ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8.320,00
΄Εσοδα από Δωρεές - Χορηγίες 25.000,00

Οι δαπάνες της χρήσης ανήλθαν σε 187.808,72€, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές προσωπικού: 82.786,40€
Αμοιβές Τρίτων (Μελ/ετες, Λογιστές, Μηχανογράφοι κτλ): 45.629,15€
Παροχές Τρίτων (Ταχυδρομικά, Τηλεπικοινωνίες κτλ): 5.135,39€
Φόροι – Τέλη (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος): 12.501,82€
Διάφορα ΄Εξοδα (Μετ/κά, ταξιδίων, συνδρομές, γραφική ύλη): 40.786,94€
Τραπεζικά ΄Εξοδα: 287,04€
΄Εκτακτες Δαπάνες: 681,98€

Οι εισπράξεις για το παραπάνω έτος, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που μας δόθηκαν και ελέγ-
ξαμε, έφτασαν στο ποσό των 158.496,51ευρώ, ενώ οι πληρωμές ανήλθαν σε 142.435,88 ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα της 31/12/2013 είναι 97.525,61€
Το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης δηλαδή της 31/12/2012 ήταν 81.464,98€.

Το παραπάνω ποσό είναι κατατεθειμένο
• Λογαριασμός όψεως Eurobank 222367: 97.342,36€
• Ταμείο:  183,25€

 Αθροισμα: 97.525,61 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
- Από τον έλεγχο της διαχείρισης η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα στοιχεία τηρήθηκαν με τάξη 

και ακρίβεια.
- Υστερα από τα παραπάνω η Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρεί ότι όλες οι δαπάνες από 1-1-2013έως 31-

12-2013 που αναγράφονται στα σχετικά λογιστικά βιβλία πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

η ΕΞΕλΕΓκτΙκη ΕΠΙτΡΟΠη

 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τ. ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ΚΟΥΒΑΡΑ Ζ.

 Πρόεδρος Επιτροπής Μέλος Μέλος



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κεντρικά Γραφεία: Παλαιολόγου 9
Μαρούσι - Τ.Κ. 151 24, 3ος ΄Οροφος

Τηλ.: 210 8067888, 213 2031930-9
Fax:  210 2031950, e-mail: info@eddyppy.gr

Γραφείο Β. Ελλάδας: Α. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236
Δημαρχείο Πυλαίας - Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2313 301038 - Fax: 2310 345981
e-mail:  GrafeioB.Ellados@ eddyppy.gr

www.eddyppy.gr




