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ΧΑΙΡΕτΙσΜΟσ ΠΡΟΕδΡΟυ δΙΟΙκητΙκΟυ συΜβΟυλΙΟυ

Φίλες και Φίλοι,

Το 2014 αποτέλεσε μια χρονιά με πολλά γεγονότα. η φιλοξενία του Παγκόσμι-
ου συνεδρίου των υγιών Πόλεων που συγκέντρωσε περισσότερους από 500 εκ-
προσώπους από 40 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με τη συμμετοχή των Δήμων-μελών 
μας όπου υπεγράφη η Διακήρυξη των Αθηνών ήταν ένα καθοριστικό γεγονός. Η επαναπιστοποίηση του 
Δικτύου μας ως Εθνικό Δίκτυο των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. στην Ελλάδα για τα επόμενα 5 χρόνια προσ-
δίδει την εγκυρότητα αλλά και τη βάση για να χτίζουμε όλες μας τις δράσεις ως Δίκτυο.

Στα πλαίσια της βαθιάς κρίσης που μαστίζει την κοινωνία μας, εμείς επιλέγουμε να μη μοιρολογούμε 
αλλά να βρίσκουμε διεξόδους και να αντιστεκόμαστε με τον πλέον εποικοδομητικό τρόπο, με προτάσεις, 
λύσεις και πράξεις. Αναζητήσαμε πόρους για την υλοποίηση των οραμάτων και των στόχων και τους βρή-
καμε με την αξιοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προ-
αγωγής Υγείας διευρύνει τις δράσεις του και προς την Κοινωνική Πρόνοια και Αλληλεγγύη υλοποιώντας 
τα Προγράμματα κοινωνικών δομών για την αντιμετώπιση της Φτώχειας στο Μαρούσι και το Γαλάτσι 
αλλά και λειτουργώντας πιλοτικά τον καινοτόμο θεσμό των κέντρων Πρόληψης, κΕΠ υγείας. Πριν από 
ένα χρόνο ακριβώς συζητούσαμε για το όραμα αυτό, σήμερα όμως υλοποιούμε στην πράξη το κεντρικό 
μας μήνυμα που είναι «Πρόληψη, Τρόπος Ζωής» με τη λειτουργία της Κεντρικής Δομής των ΚΕΠ Υγείας 
Αμαρουσίου να κατευθύνει και να συντονίζει τα ΚΕΠ Υγείας σε 14 Δήμους. Τα ΚΕΠ Υγείας λειτουργούν 
με πρωτόκολλα διαδικασιών για την έγκαιρη διάγνωση στους πολίτες σοβαρών νοσημάτων. Όσο η κρίση 
υπάρχει θα επεκταθούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας με αρωγό όλες τις θεσμικές 
ή ιδιωτικές δομές. Θα υποβοηθούμε τους δήμους για την κάλυψη της κοινωνίας με τρόπο έγκυρο και 
λειτουργώντας ως ένα ουσιαστικό εργαλείο ανακούφισης των προβλημάτων. 

Από τα μείζονα θέματα είναι αυτό των άπορων και ανασφάλιστων πολιτών που παρά τις υποσχέσεις 
όλων των κυβερνήσεων και τους νόμους που θεσπίζονται, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ουσιαστική 
αντιμετώπιση και κάλυψη των αναγκών τους. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και το μεταναστευτικό με 
κινητοποίηση όλης της Ευρώπης για την αντιμετώπιση ενός θέματος που απασχολεί όλους μας και που 
χρειάζεται άμεση διευθέτηση. Επιπρόσθετα, έχουμε και την επανεμφάνιση ασθενειών όπως η φυματί-
ωση που η Πολιτεία παρά τις επισημάνσεις μας δεν λαμβάνει τα δέοντα μέτρα. Τέλος, η επιδείνωση των 
ψυχικών νόσων όπως η κατάθλιψη και οι αυτοκτονίες, έχουν ενταθεί σε ένα βαθμό πρωτόγνωρο για τα 
ελληνικά δεδομένα. η ανθρωπιστική κρίση, και ειδικά η κατάσταση της χώρας μας, όπου δεν έχουμε 
βρει βιώσιμη λύση, με τις διαπραγματεύσεις να μην προχωρούν από τον Απρίλιο του 2014 μέχρι σή-
μερα, επιτάσσει να ενταθούν οι προσπάθειες όλων μας για ένα καλύτερο αύριο.

Φίλες και Φίλοι,

Εμείς, στο Δίκτυο, εκπληρώνουμε με πενιχρά μέσα και δικές μας πρωτοβουλίες τους στόχους που θέ-
τουμε. Εμφανίζουμε καλές πρακτικές που το κράτος οφείλει να αξιοποιήσει τάχιστα για το όφελος της 
κοινωνίας μας. Τέλος, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην τιμή που μου κάνατε με την εκλογή μου ως Πρό-
εδρο της ΚΕΔΕ καθώς μέσα από την ιδιότητά μου αυτή μπορούμε να διεκδικήσουμε και να αγωνιστούμε 
για την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας. 

Με τους θερμότερους χαιρετισμούς μου,
Ο Πρόεδρος ΔΣ

Γιώργος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
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ΧΑΙΡΕτΙσΜΟσ ΠΡΟΕδΡΟυ ΕΠΙστηΜΟΝΙκησ ΕΠΙτΡΟΠησ

Αγαπητοί φίλοι,

Σύμφωνα με τις αρχές του κινήματος Υγιείς Πόλεις του ΠΟΥ, ο κύριος στόχος του Εθνικού Διαδημοτι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) είναι να υποστηρίξει και να αναλάβει 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 συνέργειες 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 προ-
τεραιότητα 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 ανασφάλιστων πολιτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιστημονική Επιτροπή του ΕΔΔΥΠΠΥ συνεδρίασε τακτικά στη 
διάρκεια του 2014, 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 2014. 

Η πρώτη δράση αφορούσε στην υλοποίηση του Προγράμματος Παρεμβάσεων Πρόληψη-Προαγωγής 
Υγείας σε Υφιστάμενα Δίκτυα στην Περιφέρεια Αττικής» του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής 
Ιατρικής σε συνεργασία με το Δίκτυο. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, ανασφάλιστους και ανέργους της περιφέρειας Αττικής, ηλικίας 25-65 ετών. Πιο συγκεκριμένα, 
στόχος του προγράμματος είναι η διενέργεια δωρεάν προληπτικών εξετάσεων αναφορικά με την πρό-
ληψη του σακχαρώδους διαβήτη, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των καρκίνων παχέος εντέρου, 
μαστού και τραχήλου της μήτρας, καθώς επίσης και την ενημέρωση, προβολή και προώθηση των Παρεμ-
βάσεων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας για τα προαναφερθέντα νοσήματα.

Από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος έως σήμερα, πραγματοποιήθηκε προληπτικός έλεγχος 
για καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη και καρκίνο παχέος εντέρου, μαστού και τραχήλου 
της μήτρας σε 1.019 ανασφάλιστους/ ανέργους (γυναίκες και άνδρες), ηλικίας 25-65 ετών. Πραγματο-
ποιήθηκαν 40 ενημερωτικές ομιλίες για θέματα προαγωγής και αγωγής υγείας σε Δήμους του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας - ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά και σε νοσοκομεία-μέλη του 
Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας - ΕΔΝΥΠΥ, με στόχο την ευαισθητο-
ποίηση του κοινού στα θέματα του διαβήτη, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του καρκίνου αλλά και 
την ενημέρωση και κινητοποίησή του για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. Στις ομιλίες δόθηκε 
έμφαση στην προσέλκυση κοινού, που ανήκει σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι άνεργοι, οι οικονομικά αδύ-
ναμοι, οι μετανάστες, οι ανασφάλιστοι κτλ. Περαιτέρω, συγγράφθηκαν 1.019 εκθέσεις υγείας στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές για τον εξατομικευμένο προληπτικό έλεγχο που 
πρέπει να προβαίνουν στο μέλλον και για την τροποποίηση των συμπεριφορών που επιδρούν αρνητικά 
στην υγεία τους (κάπνισμα, διατροφή, φυσική άσκηση, ποιότητα ζωής κ.α.).
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Η δεύτερη δράση αφορούσε στην υλοποίηση, στο διάστημα του τελευταίου έτους, του προγράμματος 
πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στον πληθυσμό των δήμων-μελών του Δικτύ-
ου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ). Σκοπός του προγράμμα-
τος είναι, μέσω της εφαρμογής HeartScore της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, η πρώιμη πληρο-
φόρηση στους δημότες ηλικίας >40 ετών για την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου τα 
επόμενα 10 έτη, μέσω της αξιολόγησης των βασικών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήμα-
τα, όπως το κάπνισμα, η αρτηριακή πίεση, η ολική χοληστερόλη και η ηλικία.

Στην περίοδο αυτή των 14 μηνών που τρέχει το πρόγραμμα στους παραπάνω δήμους η συμμετοχή 
κρίνεται άκρως ικανοποιητική. Συνολικά έχουν μέχρι στιγμής λάβει μέρος 1.230 άτομα, 431 άνδρες και 
799 γυναίκες. Στους περισσότερους δήμους, το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου έχει 
ενταχθεί στις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες τους και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβούν στον 
υπολογισμό του καρδιαγγειακού τους κινδύνου, να λάβουν ολιγόλεπτη συμβουλευτική καθοδήγηση για 
την τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, κακή διατροφή, έλλειψη φυσικής άσκησης) και 
να παραπεμθούν εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Στις άµεσες προτεραιότητες δράσεων του ΕΔΔΥΠΠΥ, προτάθηκε επίσης, η καταγραφή του Προφίλ Υγεί-
ας των δήμων-μελών του Δικτύου. Σε ότι αφορά στα προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της Προαγω-
γής Υγείας που οργανώνει το ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνεργασία με το ΙΚΠΙ και το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγεί-
ας 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 παρακίνηση για τη διακοπή του καπνίσματος 
και στις τεχνικές και δεξιότητες επικοινωνίας.

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

Με φιλικούς χαιρετισµούς

Γιάννης τούντας
Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής

Πρόεδρος της Ε.Ε. ΕΔΔΥΠΠΥ
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ΧΑΙΡΕτΙσΜΟσ δΙΕυθυΝτη

Φίλες και Φίλοι,

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο αριθμεί σήμερα 168 Δήμους-μέλη. Εχοντας διανύσει 10 χρόνια δημι-
ουργικής πορείας με την ανάπτυξη και επέκταση των Προγραμμάτων του, έχει πάντα ως κύριο σκοπό 
τη πρόληψη και τη προαγωγή της υγείας των δημοτών των Δήμων μελών του. Διαθέτοντας τη Διαχειρι-
στική επάρκεια, το Δίκτυο μπορεί να υλοποιεί Προγράμματα ΕΣΠΑ αξιοποιώντας σημαντικά χρηματικά 
ποσά για την Πρόνοια και την Κοινωνική Αλληλεγγύη όπως αυτά της ανάπτυξης Κοινωνικών Δομών σε 2 
Δήμους μέλη του καθώς και τη δημιουργία των ΚΕΠ Υγείας σε 14 Δήμους μέλη του. Είναι σημαντικό την 
περίοδο που διανύουμε να προχωράμε σε πράξεις και να δίνουμε λύσεις εξαντλώντας όλα τα μέσα και 
αντλώντας οτιδήποτε διαθέσιμο, είτε είναι θεσμικής δομής είτε ιδιωτικής. 

Τα προγράμματα αντιμετώπισης της Φτώχειας αναπτύσσουν δομές όπως το Κοινωνικό Φαρμακείο, 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Συσσίτιο, η Τράπεζα Χρόνου, η Κοινωνική Ιματιοθήκη και πολλές άλλες οι 
οποίες εξυπηρετούν πολλούς συμπολίτες μας που λόγω της οικονομικής τους δυσχέρειας δεν μπορούν 
να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες. Επιπλέον μέσω του ΕΣΠΑ υλοποιούμε τα ΚΕΠ Υγείας, ένα 
θεσμό πρωτοπόρο για την ελληνική κοινωνία που βάζει στο επίκεντρο τη πρόληψη και τη προαγωγή της 
υγείας. Τα ΚΕΠ Υγείας είναι ένα μεγάλο έργο στο οποίο συμμετέχουν 14 Δήμοι συνολικά σε πιλοτική 
βάση. Εχουν ως στόχο να καλύψουν ένα μεγάλο κενό που παρατηρείται σήμερα τόσο στην ενημέρωση 
ευαισθητοποίηση των πολιτών όσο και στην παροχή προληπτικής ιατρικής και διασύνδεσης με τις υπη-
ρεσίες ΠΦΥ που παρέχονται από το ΕΣΥ. Τα Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία που λειτουργούν 
στους 14 Δήμους προσφέρουν στους δημότες τις εξής υπηρεσίες: 1) ενημέρωση και συμβουλευτική κα-
θοδήγηση για την πρόληψη των Νοσημάτων και την Προαγωγή της Υγείας, βάσει τεκμηριωμένων οδηγι-
ών (πρωτοκόλλων) κοινών για όλα τα ΚΕΠ Υγείας, 2) Προσανατολισμό και ενημέρωση για τις προσφερό-
μενες υπηρεσίες υγείας ανάλογα με τα προσωπικά προβλήματα υγείας που αναφέρονται, 3) Οργάνωση 
προγραμμάτων μαζικού ελέγχου υγιών πολιτών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για κάποια 
επικίνδυνα για τη ζωή νοσήματα (προσυμπτωματικός έλεγχος).

Επιπλέον, πολλά είναι τα Προγράμματα του Δικτύου που είναι προς αξιοποίηση από τους Δήμους-
μέλη μας. Το πρόγραμμα πρόληψης της Οστεοπόρωσης μέσω της Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας από 
το οποίο το 2014 εξυπηρετήθηκαν 5.000 άτομα ενώ συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί 75.000 
άτομα. Το Πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού μέσω  Δωρεάν Μαστογραφιών για το 2014 
εξυπηρετήθηκαν 572 γυναίκες ενώ συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί 3.100 γυναίκες. Το Πρό-
γραμμα πρόληψης του Καρδιαγγειακού Κινδύνου που υλοποιείται σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα της Ευ-
ρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας όπου έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι σήμερα 1.230 άτομα. Το Πρόγραμμα 
πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου μέσω  Δωρεάν εξετάσεων ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα 
κόπρανα για το 2014 εξυπηρετήθηκαν 3.000 δημότες ενώ συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί 
περισσότεροι από 35.000. Το Πρόγραμμα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας («Παιδειατροφή») όπου 
συμμετέχουν 14 Δήμοι οι οποίοι αναλαμβάνουν δράσεις, ενημερώσεις γονέων, βιωματικές προσεγγί-
σεις για ισορροπημένη διατροφή και πολλά άλλα. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη καρδιοαναπνευστική 
αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και πολλά άλλα προγράμματα συνεχίζουν να στηρίζονται από το δίκτυό μας. 
Παράλληλα με τα Προγράμματα του Δικτύου γίνονται Εκστρατείες για την Προαγωγή της Υγείας των δη-
μοτών, όπως η εκστρατεία Ορθής κατανάλωσης των Αντιβιοτικών, η Εκστρατεία της ορθής κατανάλωσης 
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αλκοόλ  και ασφαλούς οδήγησης, η Εκστρατεία ενημέρωσης για τον καλοήθη όγκο στο προστάτη, για 
τους εμβολιασμούς των ενηλίκων κλπ. 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο έκλεισε  τη φετινή χρονιά με έσοδα μόλις 100.000 ευρώ που προέρχο-
νται από τις συνδρομές των δήμων μελών μας. Αυτές οι συνδρομές είναι πολύτιμες για τη συνέχιση της 
λειτουργίας αυτής της μικρής δομής του Δικτύου μας που αποτελείται μόλις από 5 εργαζόμενους και συ-
νεργάτες. Επιπλέον υπήρξαν έσοδα περίπου 1.050.000 ευρώ τα οποία όμως αποτελούν πόρους από το 
ΕΣΠΑ και ανήκουν αποκλειστικά στα εγκεκριμένα προγράμματα από τις Διαχειριστικές Αρχές (μισθοδοσί-
ες, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ για τους ωφελούμενους άπορους και άνεργους δημότες). Στις σημερινές 
εξαιρετικά δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και 
να εξελίσσουμε ακόμα περισσότερο τα Προγράμματα του Δικτύου αλλά και να εντάσσουμε νεότερα, όσο 
η υποστήριξη των Δήμων μελών, μας δίνει τη δυνατότητα.

Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια χρονιά για την υποστήριξή σας,

Με φιλικούς χαιρετισμούς
σωτήρης Παπασπυρόπουλος

Διευθυντής
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ΓΕΝΙκη συΝΕλΕυση δηΜΩΝ ΜΕλΩΝ
τΟυ ΕθΝΙκΟυ δΙΑδηΜΟτΙκΟυ δΙκτυΟυ υΓΙΩΝ ΠΟλΕΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓησ υΓΕΙΑσ

Το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, 
πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του «Εθνικού Δια-
δημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας».

Ορίζεται ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης ο κ. Μαυρί-
δης Βασίλειος Δήμαρχος Ορεστιάδας και Γραμματέας η κα Στάμου 
Σοφία Δημ. Σύμβουλος Ελευσίνας.

Ο Διευθυντής του ΕΔΔΔΥΠΠΥ κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος κα-
λωσόρισε όλους τους παρόντες εκπροσώπους των Δήμων-μελών 
του ΕΔΔΔΥΠΠΥ

Αναλυτικά, στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν: οι κ.κ. Πατού-
λης Γεώργιος Δήμαρχος Αμαρουσίου, Λεωτσάκος Ανδρέας Δημ. 
Σύμβουλος Αγ. Βαρβάρας, Σταθόπουλος Ιωάννης Δήμαρχος Αγ. Πα-
ρασκευής, Μητροπούλου Παναγιώτα Συντονίστρια Αγ. Παρασκευή, 
Παντελιάς Νικόλαος Αντιδήμαρχος Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Ζη-
τάκης Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης, Προυντζο-
πούλου Παναγιώτα Δημ. Σύμβουλος Αλίμου, Μπούρας Αθανάσιος 
Δημ. Σύμβουλος Γαλατσίου, Μαρούγκα Κων/να Δημ. Σύμβουλος 
Ελευσίνας, Κοκκόνη Μαρίνα Προϊσταμένη Κοινωνικών Υπηρ. Ελευ-

σίνας, Στάμου Σοφία Δημ. Σύμβουλος Ελευσίνας, Γιαννάκης Χρήστος Δημ. Σύμβουλος Δημ. Σύμβουλος 
Ηλιούπολης, Κάρναβος Δημήτριος Δήμαρχος Καλλιθέας, Μακρυνός Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος Κορυδαλ-
λού, Ανδρεάδου Ελπινίκη Αντιδήμαρχος Λαγκαδά, Δρίκος Γεώργιος Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Δα-
μουλάκης Γεράσιμος Δήμαρχος Μήλου, Κανακάρης Βασίλειος Πρόεδρος ΔΣ Μήλου, Ρεπαπίνου-Νερα-
τζουλάκη Ζωή Δημ. Σύμβουλος Μονεμβασιάς, Γεωργούσης Γεώργιος Δήμ. Σύμβουλος Νεμέας, Μαυρίδης 
Βασίλειος Δήμαρχος Ορεστιάδας, Φωστηρόπουλος Ιωάννης Αντιδήμαρχος Π. Φαλήρου, Κόρακα Αλεξάν-
δρα Συντονίστρια Πύδνας-Κολινδρού, Καϊτεζίδης Ιγνάτιος Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Τιτόπουλος Ηρα-
κλής Δημ. Σύμβουλος Πυλαίας-Χορτιάτη, Λάβδα Νέλλη Δημ. Σύμβουλος Φιλοθέης-Ψυχικού, Λαδόπουλος 
Ιωάννης Δημ.Σύμβουλος Χαλανδρίου, Γεώργιος Μαραγκός, Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, Μπατζιάκας 
Αναστάσιος Αντιδήμαρχος Βόλου, Ζαμάνης Διονύσιος Δήμαρχος Διονύσου, Χασικίδης Χρήστος Πρόεδρος 
ΔΣ Κορίνθου, Κάππος Γεώργιος Δημ. Σύβουλος Ζωγράφου, Ηλιόπουλος Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος Μετα-
μόρφωσης, Ζάχαρης Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Αιγάλεω, Χιονίδης Σάββας Δήμαρχος Κατερίνης, Σωτή-
ρης Παπασπυρόπουλος Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ.

θέμα 1ο: Απολογισμός και Προγραμματισμός δράσης 2014-2015 - Οικονομικός Απολογισμός 2014 - 
Προϋπολογισμός 2015

Ο Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος παρουσίασε τον απολογισμό δράσεων για 
το έτος 2014 και τον προγραμματισμό δράσεων για το 2015. Στη συνέχεια παρουσίασε τον οικονομικό 
απολογισμό και τον προϋπολογισμό για το 2015. Επίσης ανέφερε ότι πυρήνας των οικονομικών είναι 
οι συνδρομές των Δήμων-Μελών και τόνισε τη σημαντικότητα της καταβολής της ετήσιας συνδρομής, 
προκειμένου το Δίκτυο να συνεχίσει το έργο του. Σε αυτό το σημείο ο κ. Παπασπυρόπουλος ανέγνωσε 
την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής η οποία έχει συνταχθεί νομίμως από τα μέλη αυτής. Στη συνέχεια 
εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ο Απολογισμός και ο Προγραμματισμός Δράσης 
καθώς και ο Απολογισμός και Προϋπολογισμός 2015 όπως παρουσιάστηκε από τον κ. Παπασπυρόπουλο.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ Δήμαρχος 
Αμαρουσίου Γ. Πατούλης, συμμετείχε 

στην ψηφοφορία για την εκλογή του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου.
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θέμα 2ο: Παρουσίαση των υποψηφίων για δσ και ΕΕ και Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής. 
Έναρξη Ψηφοφορίας

Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση των υποψηφίων από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης κ. Μαυρίδη Βα-
σίλειο:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΖΗΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΛΑΒΔΑ ΝΕΛΛΗ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ορίστηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μαραγκός Γε-
ώργιος Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, Ρεπαπίνου-Νεραντζουλάκη Ζωή Δημ. Συμβουλος Μονεμβασιάς, 
Μαρούγκα Κωνσταντίνα Δημ. Σύμβουλος Ελευσίνας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κ. Μαυρίδης Βασίλειος Δήμαρχος Ορεστιάδας κήρυξε την έναρξη της ψη-
φοφορίας.

θέμα 3ο: λήξη Ψηφοφορίας. καταμέτρηση ψήφων και Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την Εφο-
ρευτική Επιτροπή για την εκλογή νέου δσ και νέας ΕΕ-λήξη Γενικής συνέλευσης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τακτικά Μέλη
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ : 11 ΨΗΦΟΙ
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ : 8 ΨΗΦΟΙ
ΖΗΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ : 21 ΨΗΦΟΙ
ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : 11 ΨΗΦΟΙ
ΛΑΒΔΑ ΝΕΛΛΗ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ: 9 ΨΗΦΟΙ 
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ :19 ΨΗΦΟΙ
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ : 19 ΨΗΦΟΙ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: 12 ΨΗΦΟΙ
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : 30 ΨΗΦΟΙ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 14 ΨΗΦΟΙ
ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ : 6 ΨΗΦΟΙ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ: 17 ΨΗΦΟΙ

Αναπληρωματικά Μέλη:
ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ: 8 ΨΗΦΟΙ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ : 20 ΨΗΦΟΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: 20 ΨΗΦΟΙ
ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΙΜΟΥ :10 ΨΗΦΟΙ
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Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ  Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης με μέλη του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τις αρχαιρεσίες της 25ης Οκτωβρίου 2014.
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κΑτΑστΑτΙκΟ – σκΟΠΟΙ

Σκοπός της Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και ανάληψη δράσης για την προαγωγή της υγείας, τη βελ-

τίωση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και η υιοθέτηση και 

εφαρμογή του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας από τις πόλεις μέλη. Επί-

σης 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” ανταλλα-

γής εμπειριών και λήψης μέτρων για την προαγωγή και εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο των αρχών της Πα-

γκόσμιας 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 θέτει 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 Δημόσιας 

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 περιβάλλον.

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. 
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15. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εμπειριών και η προώθηση της τεκμηρίωσης των σχε-
τικών 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 μέ-
ριμνας στους Δήμους Μέλη.

19. Η προσπάθεια δημιουργίας ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των δομών υγείας, κοινωνικής πολιτικής 
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 πολιτικής 
και περιβάλλοντος, που ήδη λειτουργούν στους Ο.Τ.Α. 

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

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

23. Η υποβολή προτάσεων και η υλοποίηση προγραμμάτων στους τομείς της υγείας, της δημόσιας υγεί-
ας, 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 εκτέλεση 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, περιβάλλο-
ντος 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 λειτουργούν 
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 περιβάλ-
λοντος και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων.

30. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύναψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινω-
νίας των πολιτών των αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού 
και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων τους και τη μείωση της φτώχειας. Η ενίσχυση και υλοποίηση 
προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνι-
κής 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.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
9.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
12.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ
13.ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑ
15.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ
16.ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ-ΚΥΛΛΗΝΗ
17.ΑΝΔΡΟΣ
18.ΑΡΓΙΘΕΑ
19.ΑΡΡΙΑΝΟΙ
20.ΑΡΤΑ
21.ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑ
22.ΒΕΡΟΙΑ
23.ΒΟΛΒΗ
24.ΒΟΛΟΣ
28.ΓΑΥΔΟΣ
30.ΓΟΡΤΥΝΙΑ
31.ΓΡΕΒΕΝΑ
33.ΔΕΛΤΑ
34.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
36.ΔΡΑΜΑ
37.ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ
38.ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ
39.ΔΩΡΙΔΑ
40.ΕΔΕΣΣΑ
41.ΕΛΑΣΣΟΝΑ
44.ΕΟΡΔΑΙΑ
45.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
46.ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
47.ΖΑΚΥΝΘΟΣ

49.ΗΛΙΔΑ
51.ΗΡΑΚΛΕΙΟ
52.ΘΑΣΟΣ
53.ΘΕΡΜΗ 
54.ΙΑΣΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
55.ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
56.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
57.ΙΘΑΚΗ
58.ΙΩΑΝΝΙΝΑ
59.ΚΑΒΑΛΑ
61.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
63.ΚΑΡΠΑΘΟΣ
64.ΚΑΣΟΣ
65.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
66.ΚΑΤΕΡΙΝΗ
68.ΚΕΡΚΥΡΑ
69.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
71.ΚΟΖΑΝΗ
72.ΚΟΡΙΝΘΟΣ
75.ΚΥΜΗ- ΑΛΙΒΕΡΙ
76.ΚΩΣ
77.ΛΑΓΚΑΔΑ
78.ΛΑΡΙΣΣΑ
80.ΛΕΙΨΟΙ
81.ΛΕΣΒΟΣ
82.ΛΕΥΚΑΔΑ
84.ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
87.ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)
88.ΜΕΣΣΗΝΗ
90.ΜΗΛΟΣ
91.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

93.ΜΥΚΟΝΟΣ
94.ΜΩΛΟΣ-ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
96.ΝΑΞΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
97.ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
98.ΝΕΑΠΟΛΗ-ΣΥΚΕΩΝ
99.ΝΕΜΕΑ
100.ΝΕΣΤΟΣ
101.ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ
102.ΞΑΝΘΗ
103.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ
104.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
107.ΠΑΞΟΙ
109.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 
110.ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
114.ΠΗΝΕΙΟΣ
116.ΠΡΕΒΕΖΑ
117.ΠΡΕΣΠΕΣ
118.ΠΥΔΝΑ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ
119.ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
120.ΠΥΛΗ
121.ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
122.ΠΩΓΩΝΙ
124.ΡΕΘΥΜΝΟ
125.ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
126.ΡΟΔΟΣ
128.ΣΕΡΒΙΑ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
129.ΣΗΤΕΙΑ
130.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
131.ΣΙΦΝΟΣ
132.ΣΚΥΔΡΑ
133.ΣΟΦΑΔΕΣ

134.ΣΠΑΡΤΗ
136.ΣΥΡΟΣ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
137.ΣΦΑΚΙΑ
138.ΤΕΜΠΟΙ
139.ΤΗΛΟΣ
140.ΤΗΝΟΣ
141.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
142.ΤΡΙΠΟΛΗ
143.ΥΔΡΑ
146.ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
147.ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΟΡΣΕΩΝ
150.ΧΑΛΚΙΔΑ
151.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
152.ΧΙΟΣ
153.ΨΑΡΑ
154.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
158.ΔΕΛΦΟΙ
159.ΔΟΞΑΤΟ
160.ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
161.ΘΗΒΑ
162.ΚΙΛΕΛΕΡ
163.ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ
164.ΛΕΡΟΣ
165.ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ-ΑΓΙΟΙ 

ΘΕΟΔΩΡΟΙ
166.ΠΑΓΓΑΙΟ
167.ΠΑΤΜΟΣ
168.ΠΕΛΛΑ
169.ΣΑΜΟΣ
171.ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
173.ΔΕΣΚΑΤΗ
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ΑΤΤΙΚΗ

1.ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
2.ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3.ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -

ΚΑΜΑΤΕΡΟ
4.ΑΓΚΙΣΤΡΙ
6.ΑΘΗΝΑ
7.ΑΙΓΑΛΕΩ
10.ΑΛΙΜΟΣ
11.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
25.ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
26.ΒΥΡΩΝΑΣ
27.ΓΑΛΑΤΣΙ
29.ΓΛΥΦΑΔΑ

32.ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΣ
35.ΔΙΟΝΥΣΟΣ
42.ΕΛΕΥΣΙΝΑ
43.ΕΛΛΗΝΙΚΟ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
48.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
50.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
60.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
62.ΚΑΛΛΙΘΕΑ
67.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
70.ΚΗΦΙΣΙΑ
73.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
74.ΚΡΩΠΙΑ
79.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

83.ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΠΕΥΚΗ
85.ΜΑΝΔΡΑ-ΕΙΔΥΛΛΙΑ
86.ΜΕΓΑΡΑ
89.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
92.ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ
95.Ν.ΙΩΝΙΑ
105.Π.ΦΑΛΗΡΟ
106.ΠΑΛΛΗΝΗ
108.ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
111.ΠΕΙΡΑΙΑΣ
112.ΠΕΡΑΜΑ
113.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
115.ΠΟΡΟΣ 

123.ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙ
127.ΣΑΛΑΜΙΝΑ
135.ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ
144.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
145.ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΥΧΙΚΟ
148.ΧΑΙΔΑΡΙ
149.ΧΑΛΑΝΔΡΙ
155.ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
156.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΜΕΣΟΓΑΙΑ
157.ΦΥΛΗ
170.ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
172.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

155

156

157

170

172
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ΜΕλη δΙΟΙκητΙκΟυ συΜβΟυλΙΟυ

δημήτριος κάρναβος
Αντιπρόεδρος Α’ Δ.Σ.
Δήμαρχος Καλλιθέας

Γιώργος Μακρυνός
Αντιπρόεδρος Β’ Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Κορυδαλλού

Ιωάννης λαδόπουλος
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Χαλανδρίου

Ιωάννης σταθόπουλος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Παναγιώτης Ζητάκης
Ειδικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένων &

Παραμεθώριων Περιοχών
Δημ. Σύμβουλος

Αλεξανδρούπολης

Ιωάννης Φωστηρόπουλος
Ταμίας

Δημοτικός Σύμβουλος
Παλαιού Φαλήρου

Νέλλη λάβδα
Αναπλ. Ταμίας

Δημοτική Σύμβουλος
Φιλοθέης-Ψυχικού

Ελπινίκη Ανδρεάδου
Μέλος Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος
Δήμου Λαγκαδά

Γεώργιος Πατούλης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Δήμαρχος Αμαρουσίου
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ΜΕλη δΙΟΙκητΙκΟυ συΜβΟυλΙΟυ

ΜΕλη ΕΞΕλΕΓκτΙκησ ΕΠΙτΡΟΠησ

Νικόλαος Παντελιάς
Μέλος Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος Δήμου
Αγίων Αναργύρων - Καματερού

ηρακλής τιτόπουλος
Μέλος Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος Δήμου
Πυλαίας - Χορτιάτη

Αθανάσιος Μπούρας
Πρόεδρος Ε.Ε.

Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Γαλατσίου

Ανδρέας λεωτσάκος
Μέλος Ε.Ε.

Αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας

Παναγιώτα Προυντζοπούλου
Μέλος Ε.Ε.

Δημ. Σύμβουλος & Πρόεδρος
Δημ. Συμβουλίου Αλίμου
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ΕΙσΑΓΩΓη

Το 2014 ήταν μια ιδιαίτερα εποικοδομητική και παραγωγική χρονιά για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων και ως προς την συμμετοχή του στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Δικτύων Υγιών Πόλεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και ως προς την ανάπτυξη και λειτουργία του σε επίπεδο χώρας 
και σε επίπεδο Δήμων μελών.

Οι Δημοτικές Εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο μέσον της χρονιάς, ουδόλως επηρρέασαν την ανο-
δική του πορεία καθώς καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για την έγκαιρη και κατατοπιστική ενημέρω-
ση των νέων δημοτικών αρχών ώστε να μην υπάρξει κενό στην συνέχιση της υλοποίησης του προγράμ-
ματος Υγιείς Πόλεις καθώς και των επί μέρους προγραμμάτων του Δικτύου. 

ΕυΡΩΠΑΪκΟ δΙκτυΟ ΕθΝΙκΩΝ δΙκτυΩΝ τΟυ Π.Ο.υ. 

Το 2014 ήταν η χρονιά αξιολόγησης και πιστοποίησης των Εθνικών Δικτύων ως προς την λειτουργία 
τους και την υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις την τελευταία πενταετία (5η Φάση) και την με-
τάβαση στην 6η Φάση (2014-2019).

Στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια του Π.Ο.Υ. κατά την τελευταία πενταετία υφίσταντο 32 εθνικά δίκτυα με 
περισσότερους από 1400 Δήμους μέλη, τα οποία ξεκίνησαν τη διαδικασία αξιολόγησής τους από τον 
Π.Ο.Υ. και την επαναπιστοποίησή τους.

Το ΕΔΔΥΠΠΥ ολοκλήρωσε έγκαιρα την διαδικασία αξιολόγησης και ήταν από τα πρώτα που αξιολογή-
θηκαν επιτυχώς και επαναπιστοποιήθηκαν.

Το ΕΔΔΥΠΠΥ ανέλαβε και διοργάνωσε επιτυχώς μαζί με τον Δήμο Αμαρουσίου, το Παγκόσμιο συνέδριο 
υγιών Πόλεων του Π.Ο.υ. (22-25 Οκτωβρίου 2014) στην Αθήνα, ένα γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, διότι 
πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια και αξιολογεί την πολιτική και την υλοποίηση του προγράμματος σε 
όλες τις ηπείρους και στο οποίο γίνεται η επίσημη παρουσίαση της πολιτικής των Υγιών Πόλεων για την 
επόμενη πενταετία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, 32 καλές πρακτικές από 22 Δήμους μέλη του Εθνικού 
Δικτύου, προκρίθηκαν και παρουσιάστηκαν, αποσπώντας θετικά σχόλια και θετική κριτική από τους Συ-
νέδρους. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι για πρώτη φορά οι Δήμοι του Εθνικού μας Δικτύου έκαναν 
παρουσιάσεις από την εργασία τους στα πλαίσια του Π.Ο.Υ.

Το Συνέδριο έληξε με την διακήρυξη των Αθηνών, ένα κείμενο αρχών, αξιών και δεσμεύσεων των 
Δημάρχων για την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής στις πόλεις τους. Περισσότερες πληρο-
φορίες για το Συνέδριο παρουσιάζονται αναλυτικά στις σελίδες που ακολουθούν.

Ετήσια συνάντηση Εργασίας Εθνικών συντονιστών των Εθνικών δικτύων του Π.Ο.υ. Ευρώπης, (κο-
πεγχάγη Απρίλιος 2014)

Στη συνάντηση αυτή έγινε μια γενική ανασκόπηση της πορείας και της πολιτικής των εθνικών δικτύ-
ων κατά την προηγούμενη πενταετία, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη συνεργασία των εθνικών 
δικτύων με τον Π.Ο.Υ. καθώς και η υλοποίηση της νέας Ατζέντα του Π.Ο.Υ. για την υγεία «ΥΓΕΙΑ 2020», η 
εμπλοκή των Δήμων στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής, ο τρόπος με τον οποίο τα εθνικά δίκτυα θα βο-
ηθήσουν τους δήμους μέλη στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής και η επιλογή των επι μέρους πολιτικών 
που θα υιοθετήσουν οι Υγιείς Πόλεις για την επόμενη πενταετία και θα παρουσιάζονταν στο επικείμενο 
Παγκόσμιο Συνέδριο καθώς και οι προτάσεις των Εθνικών Δικτύων για το επικείμενο Συνέδριο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «υΓΙΕΙσ ΠΟλΕΙσ»
τΟυ ΠΑΓκΟσΜΙΟυ ΟΡΓΑΝΙσΜΟυ υΓΕΙΑσ
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Επίσης, έγινε μια μεγάλη συζήτηση για τη μεθοδολογία και την πορεία της αξιολόγησης των εθνικών 
δικτύων καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την πορεία 
της συγγραφής και της έκδοσης βιβλίου από τον Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα καθώς και των περιεχομένων 
του, παρουσίαση και συζήτηση επί της πολιτικής για μια Υγιή γήρανση και τη δημιουργία πόλεων φιλικών 
για τους ηλικιωμένους και παρουσιάστηκε η συνεργασία μεταξύ WHO European Healthy Cities Task Force 
on Healthy Ageing and Age-Friendly Environments in Europe project (AFEE).

Είχε ζητηθεί από τον Π.Ο.Υ. και πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρία για το πρόγραμμα χρηματοδό-
τησης «HORIZON 2020» από συνεργάτες του Π.Ο.Υ. και ελήφθη η απόφαση για πρώτη φορά τα Εθνικά 
Δίκτυα να υποβάλλουν από κοινού πρόγραμμα προς χρηματοδότηση.

Τα Εθνικά Δίκτυα της Ισπανίας, της Γαλλίας και του Ισραήλ παρουσίασαν την πολιτική και τις δράσεις τους.

΄Εκδοση βιβλίου από τον Π.Ο.υ. για τα Εθνικά δίκτυα

Ο Π.Ο.Υ. προχωρεί σε έκδοση βιβλίου για τα Εθνικά Δίκτυα με κύριο θέμα την παρουσίαση του προφίλ, 
της πολιτικής και των δράσεών τους. Για την συγγραφή του βιβλίου εστάλη και συμπληρώσαμε ένα μεγά-
λο ερωτηματολόγιο. Το βιβλίο θα εκδοθεί και θα διανεμηθεί τον Ιούνιο του 2015, στην πρώτη συνάντηση 
εργασίας των Υγιών Πόλεων για την πενταετία 2014-2019.

Εκδοση βιβλίου του Π.Ο.υ. με παραδείγματα υγιών πόλεων με καλές πρακτικές από τα προηγούμενα 
25 χρόνια

Από τους συγγραφείς του βιβλίου καθηγητές Evelyne de Lew και Jean Simos, ζητήθηκε από την Συντονί-
στρια κ. Παπαθανασοπούλου η συγγραφή άρθρου σχετικά με την υιοθέτηση και την εφαρμογή του προ-
γράμματος Υγιείς Πόλεις στον Δήμο Αθηναίων, πιστοποιημένου Δήμου της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων κατά το παρελθόν επί 15 έτη.

συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ομάδων εργασίας και επιτροπών του Π.Ο.υ. 

Οργανώθηκαν τηλεδιασκέψεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα.

Συμμετείχαμε σε τηλεδιασκέψεις που οργάνωσε ο Π.Ο.Υ. για διάφορα θέματα διαμόρφωσης της πολι-
τικής των Υγιών Πόλεων καθώς και της διαδικασίας αξιολόγησης.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά το 2014 το Εθνικό μας Δίκτυο διαδραμάτισε πρω-
ταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο στα τεκταινόμενα του προγράμματος Υγιείς Πόλεις σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, αποσπώντας θετικά σχόλια για την οργάνωση, τη λειτουργία μας και τη συνεισφορά μας σε ευρω-
παϊκό επίπεδο.

διαμόρφωση πρότασης προγράμματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «HORIZON 2020» 

Μετά από σχετική απόφαση στην Συνάντηση Εργασίας των Εθνικών Συντονιστών, οι Συντονιστές 12 
Εθνικών Δικτύων με συντονιστή το Εθνικό Δίκτυο του Ισραήλ και συνεργάτες από τον Π.Ο.Υ., επεξεργά-
σθηκαν και κατέθεσαν πρόταση προς χρηματοδότηση με θέμα τη Διατροφή.
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η υλΟΠΟΙηση τΟυ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΟσ υΓΙΕΙσ ΠΟλΕΙσ στΟ ΕθΝΙκΟ ΜΑσ δΙκτυΟ 

Σε εθνικό επίπεδο το 2014 ήταν επίσης μια δημιουργική χρονιά.
• Αύξηση Δήμων μελών. Κατά την διάρκεια της χρονιάς 10 νέοι Δήμοι έγιναν μέλη του Δικτύου.
• Εκπλήρωση κριτηρίων του Π.Ο.Υ. για τους Δήμους μέλη των Εθνικών Δικτύων. Περισσότεροι από το 

70% των Δήμων μελών πληρούν το μεγαλύτερο μέρος των κριτηρίων του Π.Ο.Υ. και ο αριθμός συνεχώς 
αυξάνεται με όλο και περισσότερους Δήμους να προχωρούν στην ολοκλήρωση της οργανωτικής δομής 
που θέτει ο Π.Ο.Υ. Το Δίκτυο συνεργάζεται στενά με τους Δήμους μέλη στέλνοντας το σχετικό ενημερω-
τικό υλικό.

• Ενημέρωση νέων δημοτικών αρχών. Το ΕΔΔΥΠΠΥ , με την ανάληψη των καθηκόντων των νέων δημοτι-
κών αρχών, ενημέρωσε άμεσα τους νέους Δημάρχους για τη λειτουργία του Δικτύου και το πρόγραμμα 
Υγιείς Πόλεις στέλνοντας όλο το σχετικό υλικό και συνεργαζόμενο με τις νέες αρχές ώστε να βοηθη-
θούν στη συνέχιση του προγράμματος.

• Προετοιμασία των Δήμων του Δικτύου για την παρουσίασή τους στο Παγκόσμιο Συνέδριο. Πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση εργασίας ειδικά για το θέμα αυτό καθώς και για την προετοιμασία των παρουσι-
άσεων. Το Δίκτυο βοήθησε τους Δήμους να επιλέξουν τα θέματα που θα παρουσίαζαν καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο θα υπέβαλαν τις παρουσιάσεις των καλών πρακτικών τους στην αρμόδια επιτρο-
πή αξιολόγησης του Π.Ο.Υ. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα θετικό αφού επελέγησαν 32 παρουσιάσεις, 
αριθμός ρεκόρ για εθνικό δίκτυο.

• Συνεργασία με άλλους φορείς.
 Υπουργείο Υγείας. Ξεκίνησε μια διαδικασία επαφών με το Υπουργείο Υγείας με σκοπό την εξεύρεση 

τρόπων συνεργασίας. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν σε υπηρεσιακό επίπεδο κατ’ αρχήν και μετά το 
παγκόσμιο συνέδριο και σε πολιτικό επίπεδο. Το Υπουργείο Υγείας οργάνωσε σεμινάριο στο Παγκό-
σμιο Συνέδριο σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις για την υγεία (βλ. Παγκόσμιο Συνέδριο Ελληνικό Πρό-
γραμμα)

 Υπουργείο Τουρισμού. Με αφορμή το Παγκόσμιο Συνέδριο και τη νέα πολιτική του Π.Ο.Υ. Υγιής Τουρι-
σμός και πόλεις , πραγματοποιήθηκαν μια σειρά επαφών με το γραφείο της τότε Υπουργού Τουρισμού 
με σκοπό τη διαμόρφωση μιας πολιτικής πρότασης που θα παρουσιαζόταν στο συνέδριο αλλά θα 
σηματοδοτούσε και την συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με τους Δήμους του Δικτύου για την 
υλοποίησή της.
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συΝΑΝτησΕΙσ ΕΡΓΑσΙΑσ υΓΙΩΝ ΠΟλΕΩΝ στηΝ ΕλλΑδΑ

Η υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις, προϋποθέτει μια συνεχή ενημέρωση, συνεργασία, 
ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών καθώς και την παροχή τεχνογνωσίας από τον Π.Ο.Υ. προς 
τους Δήμους μέλη μέσω του Συντονιστή του Προγράμματος. Επίσης προϋποθέτει την προσαρμογή των 
πολιτικών του Π.Ο.Υ. στο κάθε κράτος και στους Δήμους μέλη των εθνικών δικτύων σύμφωνα με τα δεδο-
μένα της κάθε χώρας. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται τακτικές Συναντήσεις Εργασίας. Το 2014 
πραγματοποιήθηκαν τρείς.

συνάντηση Εργασίας 17-01-2014

Στις 17 Ιανουαρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, η 7η Συνάντηση Εργασίας 
των Δήμων μελών του Δικτύου. 

Η Συνάντηση αυτή, ήταν ιδιαίτερα σημαντική γιατί παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν 
αφενός η πολιτική του Π.Ο.Υ. για τις Υγιείς Πόλεις την πενταετία που μόλις είχε ξεκινήσει (2014-2019), τα 
κριτήρια οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων και αφετέρου η νέα πολι-
τική του Π.Ο.Υ. «Υγεία 2020» . 

Επίσης, παρουσιάστηκαν τα νέα προγράμματα του Δικτύου, όπως τα ΚΕΠ Υγείας των Δήμων, η Συνερ-
γασία με το ΙΚΠΙ με το Πρόγραμμα παρεμβάσεων πρόληψης σε υφιστάμενα Δίκτυα στην Περιφέρεια 
Αττικής και το Πρόγραμμα Ενημέρωσης και πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου και τα τρέχοντα προ-
γράμματα του Δικτύου ΚΑΡΠΑ, Οστεοπόρωση, Μαστογραφίες, Σχολεία κλπ.

συνάντηση Εργασίας 27-06-2014

Στις 27 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, η 2η ετήσια προγραμματισμένη 
Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου. Το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε τρεις ενότητες.

• στην 1η ενότητα, έγινε συζήτηση για το επικείμενο Παγκόσμιο Συνέδριο που την διοργάνωσή του ανέ-
λαβε ο Δήμος Αμαρουσίου και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. Εγινε συζήτηση για τις πα-
ρουσιάσεις των Δήμων μελών καθώς και για την γενικότερη προετοιμασία και παρουσία του Δικτύου 
και των Δήμων μελών στο Συνέδριο.

 Αναλυτικότερα, έγινε παρουσίαση των θεμάτων και της δομής του Συνεδρίου καθώς και διαδικαστικών 
θεμάτων που αφορούν την συμμετοχή και παρουσία των Δήμων της χώρας μας. Εκπρόσωποι της Εται-
ρείας Mind Work που έχει αναλάβει την διοργάνωση, παρουσίασαν την ιστοσελίδα του Συνεδρίου, τη 
διαδικασία εγγραφής και υποβολής abstracts και απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις.

• στη 2η ενότητα έγινε εκτενής αναφορά σε θέματα που άπτονται της πολιτικής και της λειτουργίας των 
Υγιών Πόλεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στη νέα πολιτική Ατζέντα του Π.Ο.Υ. «ΥΓΕΙΑ 2020», και 
στην πολιτική που θα ακολουθήσουμε ως Υγιείς Πόλεις κατά τη διάρκεια της 6ης Φάσης του Ευρωπα-
ϊκού Προγράμματος του Π.Ο.Υ., 2014-2019.

 Έγινε παρουσίαση της μελέτης- οδηγού «δημιουργώντας πόλεις όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζή-
σουν με υγεία και ευημερία», που προέκυψε από τη συνεργασία του υποδικτύου των Υγιών Πόλεων 
ευρώπης του Π.Ο.Υ., που ασχολούνται με το θέμα «Ισότητα στην Υγεία».

 Τέλος, παρουσιάστηκε και τέθηκε προς συζήτηση, ένας νέος πιο σύγχρονος, γρήγορος και άμεσος τρό-
πος επικοινωνίας που επεξεργαζόμαστε ως δίκτυο για την αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ μας.

• στην 3η ενότητα παρουσιάσθηκαν δράσεις Δήμων που έχουν αναπτύξει προγράμματα για να στηρί-
ξουν τους πολίτες τους, στα πλαίσια της πολιτικής «Ισότητα στην Υγεία» και «Ανθεκτικές Κοινότητες», 
δράσεις που αναπτύχθηκαν και λόγω της οικονομικής κρίσης για την στήριξη των πολιτών.

Παρουσιάσθηκαν δράσεις από τους Δήμους Χερσονήσου, Αιγάλεω , Φιλοθέης Ψυχικού και Αθηναίων.
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συνάντηση Εργασίας 24-09-2014

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, η 2η ετήσια προγραμματι-
σμένη Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου. 

Η Συνάντηση αυτή ήταν η πρώτη μετά την ανάληψη των καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών και η 
τελευταία πριν την διεξαγωγή του παγκόσμιου συνεδρίου. Είχε χαρακτήρα προσυνεδριακό και ενημερω-
τικό για τις νέες δημοτικές αρχές. Εξελίχθηκε σε τρεις ενότητες.

• η 1η ενότητα επικεντρώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. με κύριους ομιλητές 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ, Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλη ο οποίος ανέλυσε το θέμα: 

 «Η Πολιτική Σημασία του Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας μας» και τον 
Διευθυντή του Τομέα Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και την Ευεξία, Π.Ο.Υ., Περιφερειακό 
Γραφείο Ευρώπης Δρ. ΄Αγι Τσουρό, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα:

 «Π.Ο.Υ. 25 χρόνια εφαρμογής του προγράμματος Υγιείς Πόλεις. Οι μεγάλες θεματικές ενότητες του Συ-
νεδρίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

• η 2η Ενότητα επικεντρώθηκε στο Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
 Στην ενότητα αυτή έγινε μια γενική παρουσίαση του Προγράμματος για την ενημέρωση των νέων δη-

μοτικών αρχών. Γενικές πληροφορίες, Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Κριτήρια Οροι και προϋποθέσεις, Δομή προ-
γράμματος και λειτουργία στον κάθε Δήμο, Ελληνικό Δίκτυο.

• η 3η Ενότητα επικεντρώθηκε στα Προγράμματα και τις δράσεις του Ελληνικού Δικτύου.
 Στην Ενότητα αυτή έγινε παρουσίαση όλων των επιμέρους προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιού-

νταν από το Δίκτυο, όπως:
• Παρουσίαση της Νέας Ιστοσελίδας του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
• Παρουσίαση της νέας Πύλης Ενημέρωσης και Επικοινωνίας «Για την Υγεία μου» 
• Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Στις ακόλουθες σελίδες του Απολογισμού, περιγράφονται λεπτομερώς το Παγκόσμιο Συνέδριο & το 
Πανελλήνιο Συνέδριο του 2014 που εξελίχθηκε παράλληλα με το Παγκόσμιο.
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ΝΕΑ ΠΙστΟΠΟΙηση ΑΠΟ τΟΝ Π.Ο.υ.
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δηΜΙΟυΡΓΙΑ κΑΙ ΕΓκΡΙση κΕΠ υΓΕΙΑσ στΟυσ δηΜΟυσ ΜΕλη
τΟυ ΕθΝΙκΟυ δΙΑδηΜΟτΙκΟυ δΙκτυΟυ υΓΙΩΝ

ΠΟλΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓησ υΓΕΙΑσ

Κατά την διάρκεια του 2014 (και μετά την έγκριση της απόφασης υλο-
ποίησης για την ίδρυση και λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας) πραγματοποιήθη-
καν όλες οι διαδικασίες για την έναρξη, την ομαλή λειτουργία καθώς και 
την άμεση προβολή του έργου των ΚΕΠ Υγείας σε 14 Δήμους - μέλη του 
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας, όπου 
έγκαιρα πήραν απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου με εξαίρεση 
το Δήμο Βύρωνα. Οι 14 Δήμοι - Μέλη είναι οι εξής: Μαρούσι, Γαλάτσι, 
Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Αλιμος, Παλαιό Φάληρο, Λαύριο, Ηράκλειο 
Αττικής, Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό, Περιστέρι, Μαραθώνας, Βύρωνας, 
Μεταμόρφωση, Πυλαία - Χορτιάτης. 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, οργανώνει και προωθεί τον καινοτό-
μο θεσμό των Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) στους Δήμους μέλη του. Στόχος 
του Δικτύου είναι η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στα όρια κάθε Δήμου μέλους του.

σκΟΠΟσ & υπηρεσίες κέντρων Πρόληψης

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός Δημοτικού Φορέα ο οποίος θα παρέχει ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες Προαγωγής της Υγείας και συντονισμό υπηρεσιών Προληπτικής Ιατρικής και Προ-
συμπτωματικού Ελέγχου σε όλους τους δημότες. Βασική αρχή του ΕΔΔΥΠΠΥ είναι η προτεραιότητα των 
Δήμων να διατηρήσουν τους πολίτες τους υγιείς, μέσω του προληπτικού ελέγχου και δευτερογενώς η 
θεραπευτική παρέμβαση (με την πιθανή εξαίρεση την πρωτοβάθμια περίθαλψη μόνο των άπορων και 
ανασφάλιστων πολιτών, στο βαθμό που δεν ανταποκρίνεται η Πολιτεία). 

Οι δυο πυλώνες επομένως του Προγράμματος είναι: 

α) η Προληπτική Ιατρική μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου (όπου έχουν επιλεγεί 7 νοσήματα που 
ευθύνονται για το 85% της θνησιμότητας και για τα οποία έγκαιρα μπορούμε να διαγνώσουμε τον κίνδυ-
νο με μια απλή εξέταση). Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι γιατροί (που έχουν σχετι-
κές ειδικότητες είτε για την παραπομπή είτε για την εξέταση των δημοτών) αλλά επιπλέον δημιουργούμε 
ένα Δίκτυο Παρόχων Υγείας (προς το παρόν μόνο γιατρών) ώστε να παραπέμπουμε τους πολίτες που 
μας το ζητούν σε ατομική βάση. Στόχος του Δικτύου με τον προσυμπτωματικό έλεγχο είναι η παραπομπή 
δημοτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα για εξετάσεις που δικαιούνται είτε μέσω του ΕΟΠΥΥ (κάτι που 
δεν το γνωρίζουν) είτε μέσω ασφαλιστικών προγραμμάτων που ήδη διαθέτουν. 

β) ο άλλος σημαντικός πυλώνας είναι η Προαγωγή 
Υγείας, όπου στη σημερινή πιλοτική φάση αναπτύσ-
σεται σε 3 άξονες: i) Την ασφαλή χρήση του διαδικτύ-
ου, ii) την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, iii) την 
πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, ένα πρό-
γραμμα του ΕΔΔΥΠΠΥ που ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά 
σε πολλούς Δήμους μέλη μας που έχουν ενδιαφερθεί. 

Οι Δήμοι που έχουν ή θα δημιουργήσουν ΚΕΠ Υγεί-
ας μπορούν να εντάξουν και άλλους άξονες στον πυ-
λώνα αυτό της Προαγωγής της Υγείας όπως πχ. περι-
βαλλοντικά προγράμματα. 
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Έτσι, με βασικό άξονα την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας, τα ΚΕΠ Υγείας έχουν ως στόχο να 
παίξουν έναν κυρίαρχο ρόλο τόσο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, 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 Καλλικράτη, όσο και του πρόσφατου 
Νόμου του Υπουργείου Υγείας που μεταφέρουν πολλές αρμοδιότητες για την υγεία στους Δήμους, χωρίς 
όμως τους απαιτούμενους πόρους.

ΠλΑΙσΙΟ λΕΙτΟυΡΓΙΑσ τΩΝ κΕΠ υΓΕΙΑσ

Τα Κ.Ε.Π. Υγείας έρχονται να λειτουργήσουν ως ο φορέας του κάθε Δήμου που θα είναι σημείο ανα-
φοράς για τους δημότες σε θέματα ενημέρωσης, πρόληψης και προαγωγής της υγείας παράλληλα και 
συμπληρωματικά με τις υπάρχουσες δομές και δράσεις των Δήμων (πολυϊατρεία, δημοτικά ιατρεία, κοι-
νωνικές υπηρεσίες, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, κ.α.)

Τα ΚΕΠ Υγείας επιπλέον θα αναλάβουν τη διασύνδεση των Παρόχων Υγείας του Ε.Σ.Υ. αλλά και του 
ιδιωτικού τομέα που το επιθυμούν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλήρες Δίκτυο Παρόχων Υγείας για 
τους δημότες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι Πάροχοι Υγείας, με την είσοδό τους στο Δίκτυο θα 
επωφελούνται από το πλεονέκτημα της διεύρυνσης του εξεταζόμενου πληθυσμού με σκοπό τη πρόλη-
ψη, που θα δημιουργεί η δραστηριοποίηση των ΚΕΠ Υγείας σε μια περιοχή, παρέχοντας μια αντίστοιχη 
συμβολική ανταπόδοση, όπως για παράδειγμα δωρεάν εξετάσεις σε ένα ποσοστό <10% των προσερχο-
μένων, που θα αφορά φτωχούς και ανασφάλιστους πολίτες που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ. 

 Το ΚΕΠ Υγείας με τη βοήθεια των δόμων του κάθε δήμου θα αναλάβει τον συντονισμό των Προγραμ-
μάτων Προαγωγής της Υγείας και των εκστρατειών ενημέρωσης του πληθυσμού. Η ενημέρωση και κινη-
τοποίηση των δημοτών σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και η υποστήριξή τους 
στην αναζήτηση των κατάλληλων φορέων για να λάβουν τις υπηρεσίες που αναζητούν είναι βασικοί 
πυλώνες λειτουργίας των ΚΕΠ. Υγείας.



26

Παρουσίαση – Αξιολόγηση Προόδου των κΕΠ υγείας 20/11/2014

Μέσα στη χρήση του 2014 το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας οργάνωσε 
το πρόγραμμα των ΚΕΠ Υγείας με βάση την εγκεκριμένη απόφαση υλοποίησης και με στόχο κυρίως την 
αποτελεσματικότητα της δράσης, την ουσιαστική προβολή στον δημότη και την ενιαία αντιμετώπιση 
θεμάτων μέσω διαδικασιών. Προς αυτή την κατεύθυνση συνοπτικά πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα 
βήματα:

Πραγματοποιήθηκε η στελέχωση της Κεντρικής δομής των ΚΕΠ Υγείας από τον Διοικητικό Υπεύθυνο, 
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και το Help Desk με σκοπό την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την οργάνωση 
και λειτουργιά του ενιαίου δικτύου των ΚΕΠ Υγείας και την μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής του λει-
τουργίας. Η κεντρική δομή δραστηριοποιήθηκε με όλα τα οργανωτικά θέματα των ΚΕΠ Υγείας με ευθύνες 
εκπαίδευσης, διεκπεραίωσης διαγωνισμών, υποστήριξη προσωπικού και στρατηγική ανάπτυξης και προ-
βολής της δράσης με στόχο άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα. Προς αυτή την κατεύθυνση η κεντρική 
δομή μέσα στην χρήση πραγματοποίησε άμεση επικοινωνία με τους δημάρχους των Δήμων μελών και 
ανέλυσε (με σκοπό την άμεση έναρξη και ομαλή λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας) τους βασικούς πυλώνες, την 
κατεύθυνση και τις ανάγκες υλικοτεχνικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού από τον κάθε Δήμο.

Ολοκληρώθηκε η στελέχωση των ΚΕΠ Υγείας με ένα ή δύο άτομα με προσωπικό των Δήμων. Με σκο-
πό την επιτυχία του προγράμματος κύρια ευθύνη αποτέλεσε η δημιουργία ενός άρτια καταρτισμένου 
προσωπικού με σκοπό να καθοδηγείται ο πολίτης για το που πρέπει να απευθυνθεί. Αυτό πραγματοποι-
ήθηκε με την πλήρη καταγραφή των δομών υγείας και την εξατομικευμένη υποστήριξη των πολιτών σε 
θέματα υγειονομικών διαδικασιών. Προς την ίδια κατεύθυνση προσλήφθηκαν ιατροί εκπαιδευτές (ένας 
για κάθε δήμο μέλος) με σκοπό την ουσιαστική εκπαίδευση κατά την ώρα εργασίας του προσωπικού 
του δήμου βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών (πρωτοκόλλων), κοινών για όλα τα ΚΕΠ Υγείας. Παράλληλα 
κοινοποιήθηκε στο προσωπικό των ΚΕΠ Υγείας αλλά και στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ο οδηγός 
και το εγχειρίδιο λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας εργαλείο που θα διευκολύνει το έργο τους και συνάμα θα 
ομογενοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Εναρξη της δημιουργίας ενός Δικτύου Παρόχων Υγείας σε κάθε Δήμο για την οργάνωση του Προ-
συμπτωματικού Ελέγχου. Υπό την καθοδήγηση και επιτήρηση της κεντρικής δομής προσλήφθηκαν και 
ολοκλήρωσαν το έργο τους συνεργάτες οι οποίοι είχαν ευθύνη στη δημιουργία ενός δικτύου παρόχων. 
Ωστόσο το δίκτυο παρόχων δεν θεωρείται ολοκληρωμένο καθώς θα εμπλουτίζεται με την πρόοδο και την 
ανάπτυξη του προγράμματος. Το κάθε ΚΕΠ Υγείας θα διαθέτει το γενικό συντονισμό και την πληροφό-
ρηση, τόσο από την πλευρά της προσφοράς (παρόχους υπηρεσιών υγείας), όσο και από την πλευρά της 
ζήτησης (πολίτες).

Επίσης μέσα στην χρήση του 2014 πραγματοποιήθηκαν Εγκαίνια σε 4 Δήμους (Μαρούσι, Μεταμόρφω-
ση, Πυλαία-Χορτιάτης, Λαυρευωτική) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αναμένεται άμεσα να πραγ-
ματοποιηθούν και στους υπόλοιπους επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη προβολή στους 
Δημότες με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα πρόληψης και προαγωγής Υγείας.
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Παράλληλα εκδόθηκαν Δελτία τύπου μέσα στο 2014 ενημέρωσης των δημοτών πάνω στα νοσήματα: 
α) Καρκίνος του παχέος εντέρου, β) Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, γ) Καρκίνος του μαστού, δ) Καρ-
διαγγειακός κίνδυνος, ε) Ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής, στ) Καρκίνος του προστάτη και ζ) Μελάνωμα. 
Τα αποτελέσματα από την κοινοποίηση των Δελτίων τύπου θεωρήθηκαν ικανοποιητικά καθώς ήταν το 
βήμα μεταξύ των ΚΕΠ Υγείας και των Δημοτών όσον αφορά την σημασία της πρόληψης. 

Τα ΚΕΠ Υγείας ως νέα Δομή είναι μια πραγματικότητα μέσα στο 2014 και μέσα σε ένα περιβάλλον οικο-
νομικής και κοινωνικής δυσχέρειας της χώρας προέβαλε ως μια δράση που θα τεθεί στην υπηρεσία του 
πολίτη με σκοπό την Υγεία του. 

Με βάση τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από το ΕΔΔΥΠΠΥ και κυρίως με βάση τη σημασία 
του έργου των ΚΕΠ Υγείας στον πολίτη από σήμερα ο κάθε Δήμος της χώρας μπορεί να υλοποιήσει ΚΕΠ 
Υγείας στα όριά του με απόφαση του Δημοτικού του συμβουλίου. Στους Δήμους αυτούς θα παρασχεθεί 
υποστήριξη με ίδια μέσα από την Κεντρική Δομή ώστε να υλοποιήσουν τον πρωτοποριακό αυτό θεσμό.
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δΙΑδηΜΟτΙκΟ δΙκτυΟ υΓΙΩΝ ΠΟλΕΩΝ
κΟΙΝΩΝΙκΕσ δΟΜΕσ ΑΝτΙΜΕτΩΠΙσησ τησ ΦτΩΧΕΙΑσ

στΟυσ δηΜΟυσ ΑΜΑΡΟυσΙΟυ κΑΙ ΓΑλΑτσΙΟυ

Το «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας» (ΕΔΔΥΠΠΥ) συνεχίζοντας την και-
νοτόμα προσφορά του σε υπηρεσίες ωφέλιμες για το κοινωνικό σύνολο, προχώρησε στην υλοποίηση δύο 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με τους κάτωθι τίτλους:

1. «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμα-
ρουσίου»

2. «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Γαλα-
τσίου»

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

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

Ειδικότερα το ΕΔΔΥΠΥΥ, μέσω των Έργων στοχεύει:

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

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

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των Έργων, προβλέπεται η λειτουργία έξι (6) κοινωνικών δομών, για το 
Δήμο Αμαρουσίου και πέντε (5) κοινωνικών δομών, για το Δήμο Γαλατσίου.

διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων 
κοινωνικές δομές Αντιμετώπισης της 

Φτώχειας στο δήμο Αμαρουσίου

διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων 
κοινωνικές δομές Αντιμετώπισης της 

Φτώχειας στο δήμο Γαλατσίου

Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Κοινωνικό Φαρμακείο Κοινωνικό Φαρμακείο

Κοινωνική Δομή παροχής Συσσιτίων Κοινωνική Δομή παροχής Συσσιτίων

Δημοτικός Λαχανόκηπος Τράπεζα χρόνου

Γραφείο Διαμεσολάβησης Γραφείο Διαμεσολάβησης

Τράπεζα χρόνου
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Γραφείο διαμεσολάβησης

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

κοινωνικό Παντοπωλείο

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

κοινωνικό Φαρμακείο

Παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε άστεγους και ανα-
σφάλιστους, άπορους & άνεργους.

δομή συσσιτίων

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

δημοτικός λαχανόκηπος

Δίνει ισομερή τεμάχια αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος σε άστεγους, άπορους & άνερ-
γους προκειμένου να τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό τη σίτιση τους.

τράπεζα χρόνου

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

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

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

Τα οφέλη ήταν και παραμένουν πολλαπλά, τόσο για τους άμεσα όσο και για τους έμμεσα ωφελούμε-
νους ενώ αναλύονται ως εξής:
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ΟΦΕλη ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΝΑ κΟΙΝΩΝΙκη δΟΜη

διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων κοινωνικές δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας
στο δήμο Αμαρουσίου (ΜIS 430957)

κΟΙΝΩΝΙκΟ ΠΑΝτΟΠΩλΕΙΟ

στΟΙΧΕΙΑ ΦυσΙκΟυ ΑΝτΙκΕΙΜΕΝΟυ δΟΜησ
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Ωφελούμενοι σύνολα
Σύνολο Ωφελουμένων 6437
Σύνολο Ωφελούμενων ΕΚΟ 8546

συνεδρίες
Σύνολο Συνεδριών 317
Αριθμός ωφελουμένων 367
Συνεδρίες / Ωφελούμενο 13,65
Μέση Διάρκεια 35,62

συνεδριες / κατηγορία
Ζεύγους 100
Ατομική 151
Επαγγελματικές 19
Οικογενειακές 45
Σύνολο Συνεδριών 315

συναλλαγές
Πλήθος Συναλλαγών 11182
Πλήθος Ωφελούμενων 3474
Πλήθος Προϊόντων 107555
Μ/Ο Συναλλαγών / Ωφελούμενο 3,22
Μ/Ο Προϊόντων / Ωφελούμενο 30,96
Μ/Ο Προϊόντων / Συναλλαγή 9,62
Προϊόντα

Παρασχέθηκαν
Τρόφιμα & Είδη 88.423,88 € 
Ενδυση - Υπόδηση 38.823,89 € 
Είδη Ψυχαγωγίας 2.955,72 € 
Συνολική Αξία 130.303,49 € 
Μ/Ο Αξίας / Ωφελούμενο 37,51
Μ/Ο Αξίας / Συναλλαγή 11,65

Εισήχθησαν
Τρόφιμα & Είδη 70.882,88 €
Ενδυση - Υπόδηση 38.860,50 €
Είδη Ψυχαγωγίας 4.030,50 €
Συνολική Αξία 113.773,88 €

Αποσύρσεις
Πράξεις Απόσυρσης 23
Αποσυρθέντα Προϊόντα 674
Αξία αποσυρθέντων 1.821,95 €

Προμήθειες - Χορηγίες
Πράξεις Προμήθειας - Χορηγίας 1131
Πλήθος Προϊόντων 78865
Αριθμός Χορηγών 499
Αξία Προϊόντων 112.592,54 €

Εθελοντές
Αριθμός Εθελοντών 80

ΓΡΑΦΕΙΟ δΙΑΜΕσΟλΑβησησ

στΟΙΧΕΙΑ ΦυσΙκΟυ ΑΝτΙκΕΙΜΕΝΟυ δΟΜησ
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Ωφελούμενοι σύνολα

Σύνολο Ωφελουμένων 860

ΕΚΟ 2205

συνεδρίες

Σύνολο Συνεδριών 353

Αριθμός ωφελουμένων 394

Συνεδρίες / Ωφελούμενο 13,76

Μέση Διάρκεια 31,21

συνεδριες / κατηγορία

Ζεύγους 6

Ατομική 126

Επαγγελματικές 209

Οικογενειακές 13

Σύνολο Συνεδριών 354

ΕκΟ

Σύνολο ΕΚΟ 2205
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κΟΙΝΩΝΙκη δΟΜη ΠΑΡΟΧησ συσσΙτΙΩΝ

στΟΙΧΕΙΑ ΦυσΙκΟυ ΑΝτΙκΕΙΜΕΝΟυ δΟΜησ
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Ωφελούμενοι σύνολα

Σύνολο Ωφελουμένων που Γευμάτισαν 630

Προστατευόμενα Μέλη ωφελουμένων 865

Σύνολο Ωφελούμενων ΕΚΟ 1414

Γεύματα

Αριθμός παρασκευασμένων Γευμάτων 29577

Αριθμός Διατεθέντων Γευμάτων 29577

Προμήθειες - Χορηγίες

Πράξεις Προμήθειας - Χορηγίας 4352

Πλήθος Προϊόντων 19651

Αριθμός Χορηγών 138

Αποσύρσεις

Πράξεις Απόσυρσης 28

Αποσυρθέντα Προϊόντα 138

Αξία αποσυρθέντων 131,65 €

συνεδρίες

Σύνολο Συνεδριών 342

Αριθμός ωφελουμένων 259

Συνεδρίες / Ωφελούμενο 17,99

Μέση Διάρκεια 24,64

συνεδρίες / κατηγορία

Ζεύγους 34

Ατομική 226

Επαγγελματικές 26

Οικογενειακές 27

Σύνολο Συνεδριών 313

Εθελοντές

Αριθμός Εθελοντών 97

κΟΙΝΩΝΙκΟ ΦΑΡΜΑκΕΙΟ

στΟΙΧΕΙΑ ΦυσΙκΟυ ΑΝτΙκΕΙΜΕΝΟυ δΟΜησ
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Ωφελούμενοι σύνολα

Σύνολο Ωφελουμένων 2157

Σύνολο Ωφελούμενων ΕΚΟ 2411

συνεδρίες

Πλήθος Συναλλαγών 2217

Πλήθος Ωφελούμενων 1790

Πλήθος Προϊόντων 7631

Προϊόντα

Παρασχέθηκαν

Φάρμακα 72.299,35 €

Παραφαρμακευτικό Υλικό 2.930,56 €

Υγειονομικό Υλικό 2.457,08 €

Συνολική Αξία 77.272,33 €

Εισήχθησαν

Φάρμακα 187.124,26 €

Παραφαρμακευτικό Υλικό 3.818,57 €

Υγειονομικό Υλικό 16.168,51 €

Συνολική Αξία 200.651,48 €

Προμήθειες - Χορηγίες

Πράξεις Προμήθειας - Χορηγίας 307

Πλήθος Προϊόντων 14050

Αριθμός Χορηγών 279

Αξία Προϊόντων 174.442,48 €

Αποσύρσεις

Πράξεις Απόσυρσης 35

Αποσυρθέντα Προϊόντα 6654

Αξία αποσυρθέντων 82.646,60 €

συνεδρίες

Σύνολο Συνεδριών 436

Αριθμός ωφελουμένων 532

Συνεδρίες / Ωφελούμενο 12,95

Μέση Διάρκεια 34,21

συνεδρίες / κατηγορία

Ζεύγους 35

Ατομική 347

Επαγγελματικές 27

Οικογενειακές 27

Σύνολο Συνεδριών 436

Εθελοντές

Αριθμός Εθελοντών 58



32

δηΜΟτΙκΟσ λΑΧΑΝΟκηΠΟσ

στΟΙΧΕΙΑ ΦυσΙκΟυ ΑΝτΙκΕΙΜΕΝΟυ δΟΜησ
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Ωφελούμενοι σύνολα

Σύνολο Ωφελουμένων 451

Σύνολο Ωφελούμενων ΕΚΟ 599

συνεδρίες

Σύνολο Συνεδριών 276

Αριθμός ωφελουμένων 336

Συνεδρίες / Ωφελούμενο 14,91

Μέση Διάρκεια 25

συνεδριες / κατηγορία

Ζεύγους 29

Ατομική 228

Επαγγελματικές 26

Οικογενειακές 9

Σύνολο Συνεδριών 292

Εκτάσεις

Χρεώσεις Εκτάσεων 62

υλικά 

Πλήθος Υλικών 138

Πλήθος Εργαλείων 102

Προϊόντα

Παραγωγή σε Κιλά 753

Αποστολή σε Παντοπωλείο (10%) σε κιλά 75,3

Προμήθειες - Χορηγίες

Πράξεις Προμήθειας - Χορηγίας 39

Πλήθος Προϊόντων 156

Εθελοντές

Αριθμός Εθελοντών 32

τΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟυ

στΟΙΧΕΙΑ ΦυσΙκΟυ ΑΝτΙκΕΙΜΕΝΟυ δΟΜησ
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Ωφελούμενοι / Χρήστες σύνολα

Νέοι Ωφελούμενοι 332

Νέοι Χρήστες 112

Συνολικός Αριθμός 444

ΕΚΟ 614

τΕΜ

Συνολικός Αριθμός ΤΕΜ στην Τράπεζα Χρόνου 4440

συναλλαγές Πλήθος τΕΜ

Πλήθος Συναλλαγών 317 475

Αγγελίες Ενεργές Ανενεργές

138 63

Σύνολο Αγγελιών 201

Προσφορά Ζήτηση

Ενεργές Αγγελίες Πλήθος Ποσοστό

Προσφορά Προϊόντων 40 19,90%

Προσφορά Υπηρεσιών 23 11,44%

Ζήτηση Προϊόντων 45 22,39%

Ζήτηση Υπηρεσιών 40 19,90%

Ανενεργές Αγγελίες Πλήθος Ποσοστό

Προσφορά Προϊόντων 14 22,22%

Προσφορά Υπηρεσιών 8 12,70%

Ζήτηση Προϊόντων 1 1,59%

Ζήτηση Υπηρεσιών 5 7,94%

συνεδρίες

Σύνολο Συνεδριών 257

Αριθμός ωφελουμένων 338

Συνεδρίες / Ωφελούμενο 11,05

Μέση Διάρκεια 30

συνεδρίες / κατηγορία

Ζεύγους 37

Ατομική 139

Επαγγελματικές 21

Οικογενειακές 39

Σύνολο Συνεδριών 236

Εθελοντές

Αριθμός Εθελοντών 28
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κΟΙΝΩΝΙκΟ ΠΑΝτΟΠΩλΕΙΟ

στΟΙΧΕΙΑ ΦυσΙκΟυ ΑΝτΙκΕΙΜΕΝΟυ δΟΜησ
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Ωφελούμενοι σύνολα
Σύνολο Ωφελουμένων 1431
Σύνολο Ωφελούμενων ΕΚΟ 2313

συνεδρίες
Σύνολο Συνεδριών 257
Αριθμός ωφελουμένων 233
Συνεδρίες / Ωφελούμενο 11,22
Μέση Διάρκεια 43,10

συνεδρίες / κατηγορία
Ζεύγους 11
Ατομική 216
Επαγγελματικές 8
Οικογενειακές 9
Σύνολο Συνεδριών 244

συναλλαγές
Πλήθος Συναλλαγών 868
Πλήθος Ωφελούμενων 1263
Πλήθος Προϊόντων 32388
Μ/Ο Συναλλαγών  / Ωφελούμενο 0,70
Μ/Ο Προϊόντων / Ωφελούμενο 25,60
Μ/Ο Προϊόντων / Συναλλαγή 37,30
Προϊόντα

Παρασχέθηκαν
Τρόφιμα & Είδη    35.636,77 € 
Ενδυση - Υπόδηση    11.314,00 € 
Είδη Ψυχαγωγίας      1.568,71 € 
Συνολική Αξία    48.519,48 € 
Μ/Ο Αξίας  / Ωφελούμενο 38,40
Μ/Ο Αξίας / Συναλλαγή 55,90

Εισήχθησαν
Τρόφιμα & Είδη 51.048,24 €
Ενδυση - Υπόδηση 10.902,00 €
Είδη Ψυχαγωγίας 9.845,22 €
Συνολική Αξία 71.795,46 €

Αποσύρσεις
Πράξεις Απόσυρσης 1
Αποσυρθέντα Προϊόντα 50
Αξία αποσυρθέντων 200,00 €

Προμήθειες - Χορηγίες
Πράξεις Προμήθειας - Χορηγίας 402
Πλήθος Προϊόντων 45177
Αριθμός Χορηγών 371
Αξία Προϊόντων 71.795,46 €

Εθελοντές
Αριθμός Εθελοντών 82

ΓΡΑΦΕΙΟ δΙΑΜΕσΟλΑβησησ

στΟΙΧΕΙΑ ΦυσΙκΟυ ΑΝτΙκΕΙΜΕΝΟυ δΟΜησ
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Ωφελούμενοι σύνολα

Σύνολο Ωφελουμένων 363

ΕΚΟ 813

συνεδρίες

Σύνολο Συνεδριών 330

Αριθμός ωφελουμένων 231

Συνεδρίες / Ωφελούμενο 13,24

Μέση Διάρκεια 31,36

συνεδρίες / κατηγορία

Ζεύγους 15

Ατομική 242

Επαγγελματικές 14

Οικογενειακές 24

Σύνολο Συνεδριών 295

ΕκΟ

Σύνολο ΕΚΟ 813

διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων κοινωνικές δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας
στο δήμο Γαλατσίου (ΜIS 430958)
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κΟΙΝΩΝΙκη δΟΜη ΠΑΡΟΧησ συσσΙτΙΩΝ

στΟΙΧΕΙΑ ΦυσΙκΟυ ΑΝτΙκΕΙΜΕΝΟυ δΟΜησ
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Ωφελούμενοι σύνολα

Σύνολο Ωφελουμένων που Γευμάτισαν 337

Προστατευόμενα Μέλη ωφελουμένων 156

Σύνολο Ωφελούμενων ΕΚΟ 307

Γεύματα

Αριθμός παρασκευασμένων Γευμάτων 7773

Αριθμός Διατεθέντων Γευμάτων 5676

Προμήθειες - Χορηγίες

Πράξεις Προμήθειας - Χορηγίας 434

Πλήθος Προϊόντων 15927

Αριθμός Χορηγών 226

Αποσύρσεις

Πράξεις Απόσυρσης 120

Αποσυρθέντα Προϊόντα 435

Αξία αποσυρθέντων 0,00 €

συνεδρίες

Σύνολο Συνεδριών 99

Αριθμός ωφελουμένων 57

Συνεδρίες / Ωφελούμενο 7,09

Μέση Διάρκεια 16,40

συνεδρίες / κατηγορία

Ζεύγους 1

Ατομική 92

Επαγγελματικές 2

Οικογενειακές 4

Σύνολο Συνεδριών 99

Εθελοντές

Αριθμός Εθελοντών 23

κΟΙΝΩΝΙκΟ ΦΑΡΜΑκΕΙΟ

στΟΙΧΕΙΑ ΦυσΙκΟυ ΑΝτΙκΕΙΜΕΝΟυ δΟΜησ
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Ωφελούμενοι σύνολα

Σύνολο Ωφελουμένων 214

Σύνολο Ωφελούμενων ΕΚΟ 434

συναλλαγές

Πλήθος Συναλλαγών 335

Πλήθος Ωφελούμενων 218

Πλήθος Προϊόντων 1329

Προϊόντα

Παρασχέθηκαν

Φάρμακα 16.652,11 €

Παραφαρμακευτικό Υλικό 637,10 €

Υγειονομικό Υλικό 482,80 €

Συνολική Αξία 17.772,01 €

Εισήχθησαν

Φάρμακα 35.620,80 €

Παραφαρμακευτικό Υλικό 1.963,50 €

Υγειονομικό Υλικό 349,00 €

Συνολική Αξία 37.933,30 €

Προμήθειες - Χορηγίες

Πράξεις Προμήθειας - Χορηγίας 1895

Πλήθος Προϊόντων 5485

Αριθμός Χορηγών 360

Αξία Προϊόντων 33.334,70 €

Αποσύρσεις

Πράξεις Απόσυρσης 335

Αποσυρθέντα Προϊόντα 1000

Αξία αποσυρθέντων 10.538,04 €

συνεδρίες

Σύνολο Συνεδριών 218

Αριθμός ωφελουμένων 165

Συνεδρίες / Ωφελούμενο 13,23

Μέση Διάρκεια 42,09

συνεδρίες / κατηγορία

Ζεύγους 6

Ατομική 200

Επαγγελματικές 10

Οικογενειακές 2

Σύνολο Συνεδριών 218

Εθελοντές

Αριθμός Εθελοντών 6
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τΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟυ

στΟΙΧΕΙΑ ΦυσΙκΟυ ΑΝτΙκΕΙΜΕΝΟυ δΟΜησ
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Ωφελούμενοι / Χρήστες σύνολα

Νέοι Ωφελούμενοι 20

Νέοι Χρήστες 52

Συνολικός Αριθμός 161

ΕΚΟ 161

τΕΜ

Συνολικός Αριθμός ΤΕΜ στην Τράπεζα Χρόνου 17492

συναλλαγές Πλήθος τΕΜ

Πλήθος Συναλλαγών 249 13842

Αγγελίες Ενεργές Ανενεργές

1322 0

Σύνολο Αγγελιών 1322

Προσφορά Ζήτηση

Ενεργές Αγγελίες Πλήθος Ποσοστό

Προσφορά Προϊόντων 1039 78,60%

Προσφορά Υπηρεσιών 46 3,50%

Ζήτηση Προϊόντων 214 16,20%

Ζήτηση Υπηρεσιών 16 1,20%

Ανενεργές Αγγελίες Πλήθος Ποσοστό

Προσφορά Προϊόντων 0 0,00%

Προσφορά Υπηρεσιών 0 0,00%

Ζήτηση Προϊόντων 0 0,00%

Ζήτηση Υπηρεσιών 0 0,00%

συνεδρίες

Σύνολο Συνεδριών 92

Αριθμός ωφελουμένων 72

Συνεδρίες / Ωφελούμενο 1,28

Μέση Διάρκεια 34,55

συνεδρίες / κατηγορία

Ζεύγους 1

Ατομική 90

Επαγγελματικές 1

Οικογενειακές 0

Σύνολο Συνεδριών 92

Εθελοντές

Αριθμός Εθελοντών 6
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Τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ελλάδος, ενώ εντάσσονται στον Άξονα Προτε-
ραιότητας «11 – Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 
3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

κοινωνικό Φαρμακείο Αμαρουσίου

κοινωνικό Παντοπωλείο Αμαρουσίου
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κοινωνικές δομές δήμου Γαλατσίου
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Οι σημερινές αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας, λόγω της οικονομικής κρίσης που 
βιώνουμε, καθιστούν όλο και περισσότερους δημότες ανήμπορους να καλύψουν τις καθημερινές τους 
ανάγκες καθώς και το σημαντικότερο, την υγεία τους. Ο Δήμος, περισσότερο από ποτέ, καλείται να αντα-
ποκριθεί και σε αυτή την ανάγκη με ευαισθησία και συνέπεια, προβαίνοντας σε πολυάριθμες δράσεις 
υγείας.

Με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτει και με δραστικά μειωμένο το διαθέσιμο προσωπικό, του ζητείται 
να υλοποιήσει, όλο και περισσότερες δράσεις στα πλαίσια των ‘υγιών πόλεων’ που έχουν σαν στόχο την 
πρόληψη και την ενημέρωση των δημοτών του.

Σε κάθε δράση, δύο σημαντικές παράμετροι επηρεάζουν την επιτυχία της:
1. η ενημέρωση της ομάδας των δημοτών που τους αφορά, και 
2. ο χρόνος υλοποίησης

Μέχρι σήμερα, με τους συμβατικούς τρόπους που χρησιμοποιούσαμε, η ενημέρωση των δημοτών 
απαιτούσε ανθρώπινο δυναμικό, κόστος και χρόνο, με αποτέλεσμα οι δημότες να μην είναι όλοι ενημε-
ρωμένοι και η υλοποίηση της δράσης να καθυστερεί. Έτσι, η ανεπαρκής ενημέρωση τους επηρέαζε χωρίς 
να είναι εμφανές, το ποσοστό επιτυχίας της δράσης.

Σήμερα ο Δήμος, είναι ανάγκη, να έχει την δυνατότητα άμεσης και συνεχούς επικοινωνίας με όλους 
τους δημότες. Είναι γεγονός ότι με τις συνθήκες που επικρατούν ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί προλη-
πτικά και να στέκεται δίπλα σε κάθε δημότη, πριν έρθει αυτός να του ζητήσει βοήθεια.

Η ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που διαμορφώσαμε μαζί με την εταιρεία ‘ΠΥΡΑΜΙΣ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ’, αποτελεί την εξέλιξη της υπηρεσίας ‘ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ’, και έρ-
χεται να καλύψει την ανάγκη αυτή, δίνοντας στον Δήμο όλα τα απαραίτητα και σύγχρονα εργαλεία που 
χρειάζεται ώστε να:

 δημιουργήσει μία ενιαία βάση πληροφοριών για όλους τους δημότες κοινή για όλες τις δράσεις που 
υλοποιεί

 διαμορφώνει δυναμικά κατηγορίες δημοτών ώστε οι δράσεις να είναι συγκεκριμένες, συγκροτημέ-
νες και άμεσα υλοποιήσιμες (π.χ. άνδρες άνω των 50)

 αναπτύξει ένα νέο σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο επικοινωνίας με τους δημότες φέρνοντάς τους σε 
συνεχή επαφή με τον Δήμο
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 να οργανώσει και να προβάλει στους δημότες τους επαγγελματίες υγείας της περιοχής του ανοίγο-
ντας και με αυτούς ένα νέο κανάλι επικοινωνίας

 να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την παροχή υπηρεσιών στους δημότες μέσω πακέτων παροχών και 
ηλεκτρονικών κουπονιών - νέα υπηρεσία - (π.χ. πακέτων δωρεάν εξετάσεων σε άπορους, δωρεάν συσ-
σίτια, δωρεάν εκπαιδεύσεις κα)

Επιπλέον, μέσω της ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ο Δήμος, για το καλό των δημοτών, μπορεί 
να αναπτύξει ευρύτερες εποικοδομητικές συνεργασίες τόσο με τους όμορους Δήμους όσο και με τους 
τοπικούς φορείς (π.χ. ιατρικοί σύλλογοι).

Στα παρακάτω σχεδιαγράμματα αποτυπώνεται το πως η ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ λει-
τουργεί καταλυτικά επηρεάζοντας κάθε δράση ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Σχήμα 1 (συμβατικές διαδικασίες)

Σχήμα 2 (με την υπηρεσία ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

Όλοι αντιλαμβανόμαστε και αναγνωρίζουμε ότι ένα μέρος των δημοτών δεν είναι σε θέση να κάνει 
χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, αλλά όλοι θα συμφωνήσουμε ότι:

1. το ποσοστό των χρηστών αυξάνεται συνεχώς,
2. όλοι οι δημότες μπορούν να έχουν κάποιο υπεύθυνο για αυτούς, για παράδειγμα ένα συγγενικό πρό-

σωπο, για να τους ενημερώνει, και
3. η τεχνολογία είναι το όχημα - εργαλείο για να προχωρήσουμε μπροστά.
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, παροτρύνουμε κάθε Δήμο να απλώσει, αυτός πρώτος, το χέρι σε όλους 
τους δημότες για να τους φέρει κοντά του, κάνοντάς τους να αισθάνονται ότι υπάρχει κάποιος δίπλα 
τους όταν τον χρειάζονται. Δώστε το παράδειγμα και ενισχύστε το αίσθημα αλληλεγγύης, προκειμένου 
να δώσουν και αυτοί με την σειρά τους σε άλλους, που το έχουν περισσότερο ανάγκη, ό,τι μπορούν από 
το υστέρημά τους. Εξαφανίστε τα τείχη της μεγάλης πόλης που κάνουν τον Δήμο απρόσωπο και ουδέ-
τερο και χρησιμοποιήστε την σύγχρονη τεχνολογία για να φέρετε τους δημότες κοντά σας.

Η ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ στηρίζε-
ται στην επιτυχημένη πλατφόρμα δικτύωσης Patient Link της ΠΥ-
ΡΑΜΙΣ, που χρησιμοποιείται ευρέως στον χώρο της υγείας από 
πλήθος ιατρικών μονάδων, ιατρών και πολιτών με μεγάλη αποτε-
λεσματικότητα.

Σε μια εποχή που ο χώρος της υγείας αντιμετωπίζει μεγάλα προ-
βλήματα και πλήθος ανθρώπων ταλαιπωρούνται καθημερινά, ο Δήμος πρωτοπορεί και επιχειρεί να διευ-
κολύνει την πρόσβαση και την ενημέρωση όλων των δημοτών του σε υπηρεσίες υγείας, με την υιοθέτηση 
σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας και εργαλείων πληροφορικής. Για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας 
χρειάζεται και την δική σου συμμετοχή.

Τα στελέχη του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΠΥΡΑΜΙΣ, παραμένουν πάντα στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν 
και να σας προτείνουν τρόπους υλοποίησης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΑ ΠΡΟληΠτΙκησ ΙΑτΡΙκησ

Εφαρμογή του Προγράμματος τηλΕΪΑτΡΙκησ της VODAFONE
σε δήμους όλης της Ελλάδας

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 απομακρυσμένων 
περιοχών, να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, χω-
ρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο τους. Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone υλοποι-
είται για 10η συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τελεί υπό την Αιγίδα του 
Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Όσοι επισκεφτούν ένα από τα 100 απο-
μακρυσμένα ιατρεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 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 
παρέχουν 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 κατάστασης της υγείας 
τους, στον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς. Το Πρόγραμμα Τη-
λεϊατρικής της Vodafone εφαρμόζεται σε 100 απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής 
Ελλάδας, παρέχοντας σε περισσότερους από μισό εκατομμύριο κατοίκους, δωρεάν πρόσβαση σε ειδι-
κευμένες υπηρεσίες υγείας, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους.

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
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Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

8 χρόνια, 75.000 ΔΩΡΕΑΝ προληπτικοί έλεγχοι οστεοπόρωσης

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2008 στα Μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ και αφορά κυρίως γυναίκες που είναι στην 
εμμηνόπαυση. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ μέτρηση οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα 
πτέρνας από ιατρικό προσωοικό και στη συνέχεια εκτίμηση από ιατρό ορθοπαιδικό για την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων.

Σκοπός του Πρόγράμματος είναι να ανακαλύψουμε φαινομενικά υγιείς γυναίκες άνω των 45 ετών 
οι οποίες πάσχουν από Οστεοπενία ή Οστεοπόρωση και διατρέχουν κίνδυνο αυτόματων καταγμάτων. 
Βάσει ιατρικής βιβλιογραφίας τα αυτόματα κατάγματα οδηγούν πολλούς από τους ανθρώπους με Οστε-
οπόρωση σε θάνατο μέσα διάστημα ενός έτους.

Η σημεσία του προγράμματος είναι να σωθούν πολλοί άνθρωποι από αυτόματο κάταγμα και ενδεχό-
μενο θάνατο.

• Για να αποτελέσει μια παραδειγματική δράση για την πολιτεία, ώστενα αναπτυχθούν Εθνικά Προγράμ-
ματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου.

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

Μεγάλη επιτυχία γνώρισε και το 2014 για 8η συνεχή χρονιά δεδομένου ότι εξυπηρετήθηκαν σχεδόν 
5000 οφελούμενοι. Συγκεκριμένα στα 8 χρόνια του Προγράμματος έγιναν 75.000 ΔΩΡΕΑΝ προληπτικοί 
έλεγχοι οστεοπόρωσης.

• δήμος Νεμέας •
Ο Δήμαρχος Νεμέας κ. Ευάγγελος Ανδριανάκος και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι πρόσφεραν το Πρόγραμμα 

των δωρεάν μετρήσεων οστικής πυκνότητας στους δημότες. Τεχνικό προσωπικό του Εθνικού Διαδημοτι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων εκπαίδευσε νοσηλευτικό προσωπικό του δήμου Νεμέας πάνω στη χρήση του 
μηχανήματος Μέτρησης Οστικής Μάζας το οποίο διατίθεται από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο. Οι με-
τρήσεις ξεκίνησαν την Τρίτη 21/03 και ολοκληρώθηκαν τη Μεγάλη Δευτέρα 14/04, δίνοντας την ευκαιρία 
σε περίπου 2000 γυναίκες να εξεταστούν, τόσο σε κατοίκους του Δήμου Νεμέας, όσο και στα Κοινοτικά 
Διαμερίσματα Αρχαίων Κλεωνών, Λεοντίου, Γαλατά, Αρχαίας Νεμέας, Δάφνης, Καστρακίου, Πετρίου, Αη-
δονίων και Κουτσίου. 

• δήμος κέρκυρας •
Τεχνικό προσωπικό του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πό-

λεων εκπαίδευσε προσωπικό του Δήμου Κέρκυρας και συγκεκριμέ-
να την κα Κατερίνα Λάσκαρη Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, υπάλληλο 
του δήμου και συντονίστρια ΕΔΔΥΠΠΥ πάνω στη χρήση του μηχανή-
ματος Μέτρησης Οστικής Μάζας το οποίο διατίθεται από το Εθνι-
κό Διαδημοτικό Δίκτυο. Οι μετρήσεις ξεκίνησαν από τη Δευτέρα 5 
Μαϊου και ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 20 Ιουνίου, δίνοντας την 
ευκαιρία σε 691 γυναίκες να εξεταστούν. Οι μετρήσεις γίνονταν από 
9π.μ. έως 14.30μ.μ και απευθύνονταν σε γυναίκες που βρίσκονται 
στην εμμηνόπαυση, ή που κάνουν χρόνια χρήση κορτιζόνης, ή έχουν 
παθήσεις του θυρεοειδούς, ή έχουν οικογενειακό ιστορικό οστεο-
πόρωσης. Οι Δημοτικές Ενότητες που πραγματοποιήθηκαν οι με-
τρήσεις ήταν: Μαθρακίου, Θιναλίων, Κασσωπαίων, Εσπερίων, Πα-
λαιοκαστριτών, Παρελίων, Αχιλλείων, Μελιτειέων, Αγίου Γεωργίου, 
Κορισσίων, Ερεικούσσης, Οθωνών, Λευκιμμαίων και Φαιάκων.
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης θέλοντας να ανα-
φερθεί στο Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας δήλωσε: «Είναι σπουδαία η ανταπόκριση που 
γνωρίζει αυτό το πρόγραμμα που στοχεύει στην πρόληψη και τη διασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής». 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης-Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Κέρκυρας κ. 
Αλέξανδρος Πουλής δήλωσε σχετικά: «Ο Δήμος Κέρκυρας με τη συνεργασία του Εθνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας και στο πλαίσιο του ΔΩΡΕΑΝ προγράμματος μέτρησης οστικής 
πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας, για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρω-
σης, πραγματοποίησε από τις 5 Μαΐου έως και τις 20 Ιουνίου 2014, ελέγχους στις 14 από τις 15 Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου μας. Από το πρόγραμμα επωφελήθηκαν έως τώρα 700 γυναίκες και η ολοκλήρωσή 
του αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρονικό διάστημα με την πραγματοποίηση των ελέγχων στην Δ.Ε. Κερ-
κυραίων. Η ανταπόκριση των εξεταζόμενων γυναικών ήταν μεγάλη και αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και 
μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα,  αφού μέσω αυτού τους προσφέρθηκε μια σημαντική και συγχρόνως 
ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στα πλαίσια του προληπτικού προγραμματισμού τους για την οστεοπόρωση. Την εξέ-
ταση συμπλήρωσε και το 6σέλιδο έντυπο που διανεμήθηκε σε κάθε εξεταζόμενη και που αφορούσε τους 
παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση. Ο Δήμος Κέρκυρας ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ εκτιμώντας την 
εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε θέματα δημόσιας υγείας των πολιτών, προσπαθεί να υλοποιεί όσον 
τον δυνατόν περισσότερα από τα προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ προσφέροντας έτσι μοναδικά προνόμια 
στους δημότες του. Είναι χαρά μας που ως μέλη μπορούμε με την συμμετοχή μας να συμβάλουμε στην 
διάδοση της βασικής ιδέας του Δικτύου, για την προαγωγή και την πρόληψη της Δημόσιας Υγείας και  με 
την ευκαιρία αυτή, ευχαριστούμε τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Πατούλη, τα μέλη του Δ.Σ αλλά και όλους όσους 
συμμετέχουν σε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές ενέργειες».

• δήμος Αγρινίου •
Ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, 

διοργάνωσε Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας τον Ιούνιο 2013 με σκοπό την πρόληψη και την έγκαι-
ρη διάγνωση της οστεοπόρωσης.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Αγρινίου και συνολικά εξετάστη-
καν 1500 περίπου γυναίκες εκ των οποίων 150 εξετάστηκαν στο Αγρίνιο στο χώρο του Κοινωνικού Ιατρεί-
ου και οι 1000 στις Τοπικές κοινότητες του Δήμου μας: Γαβαλού, Αγγελοκάστρου και Λεπενού.

Για την υλοποίηση αυτής της δράσης ο Δήμος συνεργάστηκε με τους προέδρους των τοπικών κοινοτή-
των, τους εθελοντές γιατρούς, νοσηλεύτριες του Κοινωνικού Ιατρείου και τους γιατρούς των Αγροτικών 
Ιατρείων.

Ο κ. Κων/νος Καλαντζής, αρμόδιος Αντιδήμαρχος δήλωσε: «Η υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρη-
σης Οστικής Πυκνότητας σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τις γυναίκες του Δήμου μας να ανταποκρίνονται 
μαζικά. Η οστεοπόρωση θεωρείται “σιωπηλή νόσος”, η θεραπεία της έγκειται στη πρόληψη. Η πρόληψη 
δεν είναι έργο μόνο των ειδικών αλλά αποτελεί υπόθεση όλων μας. Θέλω να επισημάνω την άριστη συ-
νεργασία που είχαμε με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας και να εκφράσω 
τις ευχαριστίες μου στα στελέχη του για το δημιουργικό του έργο. Στη σημερινή εποχή της οικονομικής 
κρίσης τέτοιες δράσεις ανακουφίζουν τους συμπολίτες μας. Οι συμμετέχοντες έμειναν ικανοποιημένοι 
και εξέφρασαν την επιθυμία για επανάληψη του προγράμματος, αλλά και για την υλοποίησης παρόμοι-
ων δραστηριοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη της υγείας τους».
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Πρόγραμμα δωρεάν Μαστογραφιών

3.100 δωρεάν μαστογραφίες σε 44 Δήμους

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συνήθης στις γυναίκες σ’ όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη ευθύνεται 
για την απώλεια της ζωής περισσότερων γυναικών από οποιοδήποτε άλλο είδος καρκίνου. Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας, που έχει πιστοποιήσει το διαδημοτικό Δίκτυο ως το Εθνικό Συντονιστικό όργανο των 
ΟΤΑ στην προαγωγή της υγείας, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον το 1/3 των περιπτώσεων καρκί-
νου 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 γυ-
ναίκες 50-69 χρονών που συμμετέχουν σε προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου.

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

Διενεργήσαμε 3.100 μαστογραφίες σε ανασφάλιστες, άπορες και άνεργες γυναίκες 45 έως 60 χρόνων 
σε 44 Δήμους. 551 από τις 3.100 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κρίθηκαν ύποπτες, δηλ. ποσοστό 20%, γεγονός που 
οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση των περιστατικών αυτών με υπέρηχο ή με εντοπιστική μαστογρα-
φία όπου χρειάστηκε.

Αυτή είναι η σημασία του προσυμπωματικού ελέγχου που σώζει ζωές. Εξετάσαμε μία ομάδα πληθυ-
σμού που αν δε συμμετείχε στο πρόγραμμα, δε θα είχε την οικονομική δυνατότητα να ελεγχθεί και να 
παραπεμφθεί έγκαιρα και έγκυρα από εξειδικευμέους εθελοντές συναδέλφους, τους οποιούς και θερμά 
ευχαριστούμε.
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Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (κΑΡΠΑ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1000 ΠΟΛΙΤΩΝ

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 
σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους επιστήμονες-διασώστες 
της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ διοργάνωσε 
για άλλη μια χρονιά ανοιχτές εκπαιδεύσεις πολιτών όλων των ηλικι-
ών 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 πραγματο-

ποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες στο έδαφος, σε συνθήκες εξομοίωσης πραγματικού περιστατικού με 
τη χρήση προπλασμάτων (κούκλες) φυσικών  διαστάσεων, ενώ η εκπαίδευση έγινε σε ατομικό επίπεδο 
για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά. Περίπου 10 Εθελοντές εξειδικευμένοι επιστήμονες-διασώ-
στες της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ συμμετείχαν σε κάθε εκδήλωση.

Η εκπαίδευση στους δημότες των ενδιαφερόμενων δήμων, πραγματοποιήθηκε σε κεντρικές πλατείες 
ή άλλους χώρους μαζικής συνάθροισης και αφορούσε τη:

• Βασική Υποστήριξη της ζωής σε ενήλικες
• Βασική Υποστήριξη της ζωής και αντιμετώπιση της πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά

Η «βασική υποστήριξη της ζωής» περιλαμβάνει τη βασική γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται 
για την αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. Αυτές μπορεί να είναι: μια απειλητική καρ-
διακή 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.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανοιχτή εκπαίδευση του κοινού στη βασική υποστήριξη στη ζωή 
σε ενήλικες και παιδιά, η δημιουργία ερεθισμάτων για αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα διάσωσης 
της ζωής, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή σε εθελοντική ομάδα εργασίας και ο εξανθρωπισμός του 
Δημοσίου χώρου, ο επαναπροσδιορισμός της χρήσης της «πλατείας» καθώς και η εξοικείωση με τον πυ-
ρήνα του πολεοδομικού ιστού της πόλης.

Σε όλες τις εκδηλώσεις μοιράστηκε φυλλάδιο με οδηγίες ΚΑΡΠΑ.

Οι Δήμοι που δήλωσαν συμμετοχή και υλοποίησαν το πρόγραμμα ήταν οι εξής: Ελληνικό-Αργυρούπο-
λη, Αγ. Ανάργυροι-Καματερό, Βύρωνας, Γαλάτσι, Λυκόβρυση-Πεύκη, Μεταμόρφωση, Παλλήνη, Σικυω-
νίων, Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα και Φιλοθέη Ψυχικό. Συνολικά περίπου 1000 πολίτες συμμετείχαν στις 
εκδηλώσεις.
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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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ημέρα Εκπαίδευσης καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (κΑΡΠΑ)

• δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης •

 

Το σάββατο 5 Απριλίου 2014 στην Αργυρούπολη στο Σπίτι της Γυμναστικής και το σάββατο 12 
Ιουλίου 2014 στο Ελληνικό στο κτίριο Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου. 

• δήμος Αγίων Αναργύρων – καματερού •

 

Το σάββατο 22 Μαρτίου 2014 στο Κοινωνικό Ανταλλακτήριο.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης κ. Νίκος Παντελιάς δήλωσε: «Στην περίοδο 
κρίσης που διανύει η χώρα μας η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να στηρίζει τον πολίτη ιδιαίτερα σε θέμα-
τα υγείας τόσο μέσω προγραμμάτων προαγωγής υγείας όσο και μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
πολίτες. Το πρόγραμμα ανοιχτής εκπαίδευσης πολιτών στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε ενήλι-
κες και παιδιά μας δίνει τα αναγκαία ερεθίσματα για την αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα διάσωσης 
της ανθρώπινης ζωής. Είναι, δηλαδή, μία ακόμα έκφανση της έμπρακτης αλληλεγγύης που πρέπει να 
διαπνέει όλους μας».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Πιστεύουμε στην 
ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των συνανθρώπων μας πάντα μέσα από έγκυρες δράσεις ενισχύο-
ντας κατά αυτόν τον τρόπο την έννοια της πρόληψης αλλά και της κοινωνικής αλληλεγγύης εμπράκτως». 
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• δήμος Bύρωνα •

Το σάββατο 10 Μαΐου 2014 στο 8ο Δημοτικό Σχολείο

• δήμος Γαλατσίου •

 

Το σάββατο 31 Μαΐου 2014 στο Άλσος Βεΐκου.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πρόεδρος της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Αθανάσιος Μπούρας δήλωσε σχετικά: «Εκδηλώσεις όπως αυτή της Καρδιοπνευ-
μονικής Αναζωογόνησης έχουν μεγάλη απήχηση στον κόσμο καθώς ωφελούν την υγεία. Τέτοιες εκδηλώ-
σεις πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται και συγκεκριμένα ο Δήμος Γαλατσίου θα αιτηθεί να 
επαναλάβει την Εκπαίδευση το Φθινόπωρο. Ευχαριστούμε θερμά το ΕΔΔΥΠΠΥ και τους εθελοντές της 
ΕΔΟΚ για την πολύτιμη προσφορά τους».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Η Εκπαί-
δευση Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης είναι ένα Πρόγραμμα του Δικτύου μας με προληπτικό χαρα-
κτήρα προς αποφυγή δύσκολων και επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία καταστάσεων».

• δήμος λυκόβρυσης - Πεύκης •

 

Το σάββατο 14 Ιουνίου 2014 στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου της Πεύκης.

O Δήμαρχος Πεύκης-Λυκόβρυσης κ. δημήτρης Φωκιανός δήλωσε: «Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθη-
κε το Σάββατο 14 Ιουνίου στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης από το ΕΔΔΥΠΥ και 
το Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης παρουσίαση προγράμματος Α βοηθειών σε περίπτωση πνιγμονής σε βρέφη 
καθώς και σε επείγουσες περιπτώσεις όπου είναι απολύτως απαραίτητη η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ. Ευτυχώς 
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ή δυστυχώς μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε να δώσει άμεση βοήθεια σε τέτοια περιστατικά, η πα-
ρουσία πολλών συμπολιτών μας και η εμπειρία που έλαβαν από τις υποδειχθείσες πρακτικές ήταν πολύ 
σημαντικές. Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να επαναλαμβάνονται πολλές φορές ώστε να γίνουν χρήστες 
τέτοιων σωτήριων περιστατικών ώστε το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας. Ο Δήμος σε συνεργασία 
με το ΕΔΔΥΠΥΥ θα συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Εκδηλώ-
σεις που αφορούν στη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής ενδιαφέρουν πάντα τον κόσμο, η ανταπόκριση 
είναι μεγάλη. Η εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο μέχρι σήμερα να ενημερω-
θεί για να προλάβει μια τυχόν επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση».

• δήμος Μεταμόρφωσης •

 

Το σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στο κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας και Πολιτισμού κα Μαρία λυμπέρη παρακολουθώ-
ντας την Εκπαίδευση επεσήμανε την πολύτιμη αξία του Προγράμματος για τη ζωή.

• δήμος Παλλήνης •

Το σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 στο 1ο Αθλητικό 
Κέντρο Γέρακα (κλειστό γήπεδο).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ, Πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατού-
λης δήλωσε: «Η Πρόληψη πρέπει να αποτελεί βασική 
μέριμνα των δήμων. Είναι πολλοί οι δήμοι που αξιο-
ποιούν τα προγράμματα πρόληψης του ΕΔΔΥΠΠΥ και 
συνεπώς μεγάλο το πλήθος του κόσμου που ενημε-
ρώνεται και ευαισθητοποιείται».
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• δήμος σικυωνίων •

 

Το σάββατο 13 δεκεμβρίου 2014 στο Ναυτικό Όμιλο Κιάτου.

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. σπύρος σταματόπουλος, ο οποίος παρευρέθηκε, συγχάρηκε τα μέλη της 
ΕΔΟΚ για την άρτια παρουσίαση και ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τη σημαντική λειτουργία 
του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του οποίου μέλος είναι και ο Δήμος Σικυωνίων. Ευχα-
ρίστησε τόσο τα μέλη της ΕΔΟΚ όσο και τους υπεύθυνους του ΕΔΔΥΠΠΥ και εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την επιτυχία του προγράμματος. Τέλος ανέφερε ότι η διοργάνωση του προγράμματος εντάσσεται 
στην ευρύτερη προσπάθεια του Δήμου Σικυωνίων για προσφορά δωρεάν ενημέρωσης σε θέματα υγείας 
στους δημότες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης με αφορμή την Εκ-
παίδευση ΚΑΡΠΑ δήλωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη θετική ανταπόκριση των δημοτών στις δράσεις 
πρόληψης. Οι δήμοι-μέλη είναι αρωγοί σε μια ευρύτερη προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
των πολιτών».
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• δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας •

 

Το σάββατο 8 Μαρτίου 2014 στην Πλατεία Πατριάρχου. 

Εκ μέρους του δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας η Αντιδήμαρχος κα καβακοπούλου τόνισε ότι: «Η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι πάντα δίπλα στους πολίτες και ιδιαίτερα σε θέματα υγείας. Αλλοτε 
με την παροχή μέσων για την πρόληψη, άλλοτε με θέματα εκπαίδευσης των πολιτών σε σημαντικά θέμα-
τα όπως αυτά της παροχής Πρώτων Βοηθειών. Η ανοιχτή εκπαίδευση του κοινού στη βασική υποστήριξη 
στη ζωή σε ενήλικες και παιδιά και η δημιουργία ερεθισμάτων για αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα 
διάσωσης της ζωής οδηγεί στην ευαισθητοποίηση όλων μας».

Το παρόν στην Εκπαίδευση έδωσε και η κα Ευαγγελία Αμανατίδου, δημοτική σύμβουλος Νέας Ιωνίας 
και Αναπληρωματικό Μέλος του δ.σ. του ΕδδυΠΠυ, συγχαίροντας τόσο τους διασώστες για την πολύ 
σημαντική προσφορά τους, όσο και το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας για την αξιοποίηση αυτού του 
Προγράμματος με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών του.

Ο Πρόεδρος του δ.σ. του ΕδδυΠΠυ και δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Η πρό-
ληψη είναι η πιο σπουδαία θεραπεία και με αυτήν την πεποίθηση στηρίζουμε τις δράσεις του Δικτύου 
μας».
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• δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού •

 

Το σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 στο Αθλητικό Κέντρο-Κολυμβητήριο του Δήμου.

Την Εκδήλωση παρακολούθησε η Πρόεδρος ΟΚΑΠΑ και Αναπληρώτρια Ταμίας του Δ.Σ. του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ 
κ. Νέλλη λάβδα η οποία δήλωσε: «Με επιτυχία διεξήχθη το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 στον Δήμο 
Φιλοθέης – Ψυχικού, η επίδειξη από την ομάδα των εθελοντών- διασωστών που συνεργάζονται με το 
ΕΔΔΥΠΠΥ, της μεθόδου και των τεχνικών καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης. Ευχαριστούμε το ΕΔΔΥΠΠΥ 
για την πρωτοβουλία του προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν και εργαζόμενοι στον Οργανισμό Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Ευχαριστούμε και την 
ομάδα εθελοντών και παρακαλούμε για την ανανέωση του ραντεβού έτσι ώστε την επόμενη φορά, να 
πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο Φιλοθέης και να δοθεί η ευκαιρία στους εργαζόμενους και τους 
κατοίκους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που πολλές φορές αποδεικνύεται σωτήριο για τη ζωή».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Το Πρό-
γραμμα της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης είναι βασισμένο στην πρόληψη και ειδικά σε έκτακτες 
και απειλητικές για την ανθρώπινη ζωή καταστάσεις. Είναι πολλοί οι δημότες που διαθέτουν λίγο από το 
χρόνο τους για να ενημερωθούν, ν’ ακούσουν, ακόμα και να εφαρμόσουν ώστε να είναι σε θέση να πα-
ρέχουν τη βοήθειά τους εάν χρειαστεί».
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Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου

Η πλειονότητα των ανδρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εμφανίζουν
υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο συνολικά σε ποσοστό 56%!

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων - Προαγωγής 
υγείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ), υλοποιεί το πρό-
γραμμα πρόληψης και ενημέρωσης καρδιαγγειακού κινδύνου για τους δήμους – μέλη του Δικτύου. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην ηλικιακή ομάδα >40 
ετών, μέσω της εφαρμογής HeartScore της Ευρωπαϊκής καρδιολογικής Εταιρείας. Η συγκεκριμένη ομά-
δα πληθυσμού, λόγω της οικονομικής κρίσης και του συνδυασμού άγχους – κατάθλιψης που αυτή συχνά 
επιφέρει, παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακού επεισοδίου. 

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, που όπως όλα τα προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ είναι δωρεάν για τους 
δημότες, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού 
επεισοδίου τα επόμενα 10 έτη, μέσω της αξιολόγησης των βασικών παραγόντων κινδύνου για καρδι-
αγγειακά νοσήματα, όπως το κάπνισμα, την αρτηριακή πίεση, την ολική χοληστερόλη και την ηλικία. Σε 
περίπτωση που ο κίνδυνος υπερβαίνει το 5%, τα άτομα υψηλού κινδύνου θα μπορούν να απευθύνονται 
είτε σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, είτε στους συμβεβλημένους ιατρούς του 
ασφαλιστικού τους φορέα ενώ τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άνεργοι, ανα-
σφάλιστοι), θα μπορούν να προσέρχονται, εφόσον υπάρχουν, στα ιατρεία κοινωνικής αλληλεγγύης και 
στα δημοτικά ιατρεία της περιοχής τους.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους δήμους, διεξήχθη στις 
21/10/2013 συνάντηση και ημερήσια εκπαίδευση των εκπροσώπων κάθε δήμου (ιατροί, νοσηλεύτριες, 
επισκέπτες υγείας, ψυχολόγοι και άλλες ειδικότητες) από τον Καρδιολόγο κ. δημήτρη Ρίχτερ, Διευθυντή 
της Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών, Πρόεδρου της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας και 
Μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΙΚΑΡ. Χαιρετισμό και περαιτέρω πληροφορίες τόσο για το συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα όσο και για τις δράσεις του ΕΔΔΥΠΠΥ στον τομέα της πρόληψης, απηύθυνε ο ιατρός Υγιεινολόγος, Ψυ-
χίατρος και Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. σωτήρης Παπασπυρόπουλος. Για τους εκπροσώπους των δήμων 
από απομακρυσμένες περιοχές υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης της εκπαίδευσης μέσω SKYPE.

Στο πρόγραμμα δήλωσαν συμμετοχή 18 δήμοι από την Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα. Συγκεκριμένα 
οι δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλφαβητικά είναι: Αγρινίου, Αιγάλεω, Αλεξάνδρειας, βό-
λου, βριλησσίων, Γαλατσίου, Γλυφάδας, δράμας, ηλιούπολης, Ιεράπετρας, κορυδαλλού, λυκόβρυσης 
– Πεύκης, Νέας Προποντίδας, Ξάνθης, Ξυλόκαστρου – Ευρωστίνης, Πύδνας – κολινδρού, σικυωνίων, 
σπάτων – Αρτέμιδας.

Στην περίοδο αυτή των 8 μηνών που τρέχει το πρόγραμμα στους παραπάνω δήμους η συμμετοχή 
κρίνεται άκρως ικανοποιητική, καθώς συνολικά 1.131 άτομα έχουν μέχρι στιγμής λάβει μέρος, από τους 
οποίους 392 άνδρες και 739 γυναίκες. Στους περισσότερους δήμους το πρόγραμμα πρόληψης καρδι-
αγγειακού κινδύνου έχει ενταχθεί στις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες τους, με προκαθορισμένη/ες 
ημέρα/ες, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβούν στον υπολογισμό του καρδιαγγειακού τους κιν-
δύνου. Σε άλλους δήμους, που το πρόγραμμα υλοποιήθηκε αρχικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
το πρόγραμμα εφαρμόζεται ξανά ή αναμένεται άμεσα να επαναλειτουργήσει, λόγω της ανταπόκρισης 
των τοπικών πληθυσμών και του μηδενικού σχεδόν κόστους, καθώς η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδο-
μή περιορίζεται στην ύπαρξη υπολογιστή, εκτυπωτή και σύνδεσης με το διαδίκτυο. Ωστόσο, 5 δήμοι δεν 
έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία του προγράμματος λόγω προβλημάτων που σχετίζονταν με το φόρτο ερ-
γασίας και την έλλειψη προσωπικού, δηλώνοντας εντούτοις την πρόθεση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα 
το συντομότερο δυνατόν.
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Οι εκπρόσωποι των δήμων που υλοποιούν το πρόγραμμα, εκτός από την ενημέρωση των συμμετεχό-
ντων για τον καρδιαγγειακό τους κίνδυνο, την παροχή ολιγόλεπτης συμβουλευτικής καθοδήγησης για 
την τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, κακή διατροφή, έλλειψη φυσικής άσκησης) και 
την ενδεχόμενη παραπομπή τους (ποσοστό >5%), συγκεντρώνουν και αποστέλλουν σε τακτά χρονικά 
διαστήματα τα δεδομένα στο ΙΚΠΙ, προκειμένου να υπάρξει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 
μια συνολική κατηγοριοποίηση του καρδιαγγειακού κινδύνου (χαμηλός, μέτριος, υψηλός, πολύ υψηλός 
κίνδυνος) με βάση το φύλο, τα ποσοστά και την ηλικία. 

Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, η πλειονότητα των ανδρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εμ-
φανίζουν υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο συνολικά σε ποσοστό 56%! (117 και 102 άτομα αντιστοίχως, 
δηλ. 29,8% και 26%) ενώ οι υπόλοιποι 44% εμφανίζουν μέτριο και χαμηλό κίνδυνο (131 και 42 άτομα 
αντιστοίχως, δηλ. 33,4% και 10,7%). Αντιθέτως στο γυναικείο πληθυσμό, οι περισσότερες γυναίκες εμφα-
νίζουν χαμηλό ή μέτριο κίνδυνο συνολικά σε ποσοστό 78%! (310 και 269 άτομα αντιστοίχως, δηλ. 42% 
και 36,4%), επιβεβαιώνοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία οι άνδρες εμφανίζουν 
υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα σε όλες τις ηλικίες συγκριτικά με τις 
γυναίκες. Μόνο 22% των γυναικών εμφανίζουν μέτριο και υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακού επεισοδίου 
(131 και 29 άτομα αντιστοίχως, δηλ. 17,7% και 3,9%).

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 προγραμμά-

των. 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 προσωπι-

κού.

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 προσω-

πικού)

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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δΙΟΡΓΑΝΩση ΕΠΙστηΜΟΝΙκΩΝ ΟΜΙλΙΩΝ κΑΙ δΩΡΕΑΝ
ΠΡΟληΠτΙκΟσ ΕλΕΓΧΟσ ΓΙΑ τΟΝ σΑκΧΑΡΩδη δΙΑβητη,

τΑ κΑΡδΙΑΓΓΕΙΑκΑ ΝΟσηΜΑτΑ κΑΙ τΟΝ κΑΡκΙΝΟ

Από το Ιανουάριο του 2014 έχουν πραγματοποιηθεί 21 επι-
στημονικές ομιλίες με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού 
στα θέματα του διαβήτη, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και 
του καρκίνου και την ενημέρωση και κινητοποίησή του για 
την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. Συγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο των ομιλιών έγινε αναφορά στις προστατευτικές και 
τις επικίνδυνες συμπεριφορές υγείας που σχετίζονται με τα 
νοσήματα, ενώ παράλληλα ο πληθυσμός ενημερώθηκε για τις 
προληπτικές εξετάσεις που συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνω-
ση των ανωτέρω νοσημάτων (μέτρηση σακχάρου, χοληστερό-
λης, αρτηριακής πίεσης, δείκτη μάζας σώματος, μαστογραφία, 

τεστ Παπανικολάου, ανίχνευση αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα). Στον πληθυσμό δόθηκε επίσης η δυνατό-
τητα να πραγματοποιήσει τις προληπτικές αυτές εξετάσεις, δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος σε 
συνεργαζόμενα νοσοκομεία της Αττικής.

Στις ομιλίες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση κοι-
νού που ανήκει σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι άνεργοι, οι οι-
κονομικά αδύναμοι, οι μετανάστες, οι ανασφάλιστοι κτλ. Κάθε 
εκδήλωση είχε διάρκεια περίπου 2 ώρες και περιελάμβανε την 
ομιλία δύο ομιλητών, ενώ υπήρχε χρόνος για συζήτηση με το 
κοινό. Οι ομιλητές ήταν εξειδικευμένοι επιστήμονες, σε θέμα-
τα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας. Οι ακόλουθες εργασίες 
προβλέπονται στην επιστημονική έρευνα με Κωδ. ΟΠΣ 376093 
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του 
Υποέργου 1 της πράξης «Σχεδιασμός & ανάπτυξη παρεμβα-
τικών προγραμμάτων» με Α/Α 1 της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
(Φορέας Χρημ/σης: Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) με την επίβλεψη και 
τον έλεγχο του επιστημονικού υπευθύνου. Συγκεκριμένα, οι ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν από τον 
Ιανουάριο του 2014 έως το Μαϊο του 2014 είναι στο σύνολο 21. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, 
ο Δήμος Αιγάλεω, ο Δήμος Βριλισσίων, ο Δήμος Βύρωνα, ο Δήμος Γλυφάδας, ο Δήμος Δάφνης -Υμηττού, 
ο Δήμος Ζωγράφου, ο Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας, ο Δήμος Κηφισιάς, ο Δήμος Κορυδαλλού, ο Δή-
μος Λυκόβρυσης- Πεύκης, ο Δήμος Μεταμόρφωσης, ο Δήμος Νέας Ιωνίας, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ο 
Δήμος Παπάγου- Χολαργού, ο Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου, ο Δήμος Σαλαμίνας, ο Δήμος Σπάτων- Αρτέμι-
δος, ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας, ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού και ο Δήμος Χαϊδαρίου.
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ΕκδηλΩσΕΙσ

ΕΠΙστηΜΟΝΙκΕσ ΟΜΙλΙΕσ ΓΙΑ τΟυσ ΕΜβΟλΙΑσΜΟυσ ΕΝηλΙκΩΝ

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας πραγματοποίησε και το 2014 σειρά 
ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους δημότες, για την πρόληψη κυρίως της γρίπης και του πνευμονιόκοκ-
κου, αλλά και άλλων σοβαρών ασθενειών των ενηλίκων, που προλαμβάνονται με τον Εμβολιασμό. Χορη-
γός των εκδηλώσεων ενημέρωσης για τους απαραίτητους εμβολιασμούς στους ενήλικες ήταν η εταιρεία 
Pfizer Ελλάς, ενώ την οργάνωση ανέλαβε η εξειδικευμένη εταιρεία New Event Generation.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 ενημερωτικές εκδηλώσεις στους δήμους Νεάπολης-συκεών, βέροι-
ας, Αγίας Παρασκευής, ηλιούπολης, Ρεθύμνης, Εορδαίας, Αγίας βαρβάρας, καλλιθέας, δράμας και 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

• δήμος Νεάπολης-συκεών •

 

Στο Δημοτικό Ωδείο Κοινότητας Νεάπολης, την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2015

Το κοινό καλωσόρισε ο συντονιστής της εκδήλωσης, Πρόεδρος του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών κος Αριστείδης Γαλανός. Ο κος Γαλανός επι-
σήμανε τη σημασία της πρόληψης μέσω των εμβολιασμών, καθώς και τη σημασία της ενημέρωσης του 
κοινού μέσω αυτών των ενημερωτικών εκδηλώσεων για την έγκαιρη προφύλαξη από σοβαρά και επικίν-
δυνα νοσήματα όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος.

Πρώτος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κος Αντώνης καραντώνης, Γενικός Ιατρός, ο οποίος σε μια 
πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ανέπτυξε διεξοδικά τα χαρακτηριστικά της γρίπης και του πνευμονι-
όκοκκου, αναφερόμενος στα αίτια, τα συμπτώματα και τις σοβαρές συνέπειές τους για τον οργανισμό 
παιδιών και ηλικιωμένων. Τόνισε την ανάγκη προστασίας 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 Καραντώνης 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.

Στη συνέχεια, ο κος θωμάς βλάικος, Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, αναφέρθηκε στο γενικότερο εμβο-
λιαστικό φάσμα των ενηλίκων, αλλά και στην περιγραφή και τον τρόπο δράσης των εμβολίων, μέσω των 
οποίων προστατεύεται ο γενικός πληθυσμός από ασθένειες όπως η ηπατίτιδα Β, ο μηνιγγιτιδόκοκκος, η 
ιλαρά κ.α. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το εμβολιαζόμενο άτομο προστατεύεται από τη δυνητική ανά-
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πτυξη σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και ότι μέσω του εμβολιασμού μειώνεται η διασπορά των 
λοιμώξεων στην ευρύτερη κοινότητα με μηχανισμό συλλογικής ανοσίας. Ο ομιλητής παρέθεσε ακόμα 
σημαντικές πληροφορίες για την περίοδο, τη συχνότητα αλλά και τη σπουδαιότητα των εμβολιασμών. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός υγείας στοχεύει στην εξάλειψη όλων των νοσημά-
των για τα οποία υπάρχουν εμβόλια.

Ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό και η συζήτηση ολοκληρώθηκε με το μήνυμα «Ο εμβολιασμός 
σώζει ζωές». Ολοι θα πρέπει να θωρακίζουν την Υγεία τους μέσω του εμβολιασμού, πάντα με τη συμβου-
λή και καθοδήγηση του ειδικού γιατρού.

• δήμος βέροιας •

 

Στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας, την τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Συντονιστής της εκδήλωσης σε μια κατάμεστη αίθουσα ήταν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, 
Υγείας & Εθελοντισμού, Πρόεδρος Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, κος θεόφιλος κορωνάς. Παραβρέθηκε 
και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Βέροιας, κος Πρόδρομος Ισαακίδης, ενώ 
παραβρέθηκαν επίσης οι κ.κ. δημήτριος θεοδωρίδης, Υπεύθυνος ΠΕΔΥ Βέροιας, Αργύρης Φουκαλάς, 
Γραμματέας Φαρμακευτικού Συλλόγου Βέροιας, Μαρία Παπαϊωάννου Διευθύνουσα Γ.Ν. Ημαθίας (Μο-
νάδα Βέροιας), καθώς και πλήθος Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας 
και Εκπροσώπων των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κος Χρήστος κούτρας, Συντονιστής - Διευθυντής Παθολογικής Κλι-
νικής Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Δημοτικός Σύμ-
βουλος Βέροιας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημοτικού Ιατρείου Βέροιας. Ο κος Κούτρας ανέπτυξε το θέμα 
της Πρόληψης μέσω του εμβολιασμού στους ενήλικες από σημαντικά και επικίνδυνα νοσήματα. Εστίασε 
στη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο και τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να παρουσιάσουν (π.χ. πνευμο-
νική εμβολή), ιδίως οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Στις ομάδες αυτές ανήκουν τα μικρά παιδιά και οι ηλικι-
ωμένοι άνω των 60 ετών, οι έγκυες γυναίκες, καθώς και ευπαθείς ομάδες ανεξαρτήτου ηλικίας, όπως οι 
διαβητικοί, καρδιοπαθείς, άτομα που πάσχουν από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), καπνι-
στές και ανοσοκατεσταλμένοι. Ο εμβολιασμός αποτελεί την καλύτερη πρόληψη, καθώς προστατεύει τον 
οργανισμό από επικίνδυνες επιπλοκές όπως η πνευμονία. Χαρακτηριστικό είναι ότι περισσότεροι από 
500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως 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 δόθηκαν 
χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές καθημερινότητας. Βασικό συμπέρασμα της ημερίδας είναι ότι η πρόλη-
ψη 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 διατρο-
φή, εξασφαλίζει καλύτερη ζωή.
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• δήμος Αγίας Παρασκευής •

 

Στο Β΄ ΚΑΠΗ Αγίας Παρασκευής, την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η κα βασιλική σταθουλοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής, η οποία ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους για την θετική ανταπόκρισή τους, κα-
θώς και όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης. Παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος 
Αγίας Παρασκευής κος Ιωάννης σταθόπουλος.

Την ενημερωτική ομιλία πραγματοποίησε η κα Ζωή Φωτεινού, Παθολόγος, Αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Πολιτικής Δήμου Αγίας Παρασκευής. Η κα Φωτεινού τόνισε τη σημασία της πρόληψης επικίνδυνων 
λοιμώξεων του αναπνευστικού μέσω του εμβολιασμού, παραπέμποντας το κοινό στη ρήση του Ιππο-
κράτη «Το προλαμβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν εστί». Επικεντρώνοντας στους ιούς της γρίπης και του 
πνευμονιόκοκκου παρουσίασε τα αίτια, τους τρόπους μετάδοσης, καθώς και τους σοβαρούς κινδύνους 
που εγκυμονούν για την υγεία μας. Οι νόσοι αυτοί απειλούν τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, αλλά και τις 
ευπαθείς ομάδες ανεξαρτήτου ηλικίας, όπως διαβητικοί, καρδιοπαθείς, άτομα που πάσχουν από Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), καπνιστές και ανοσοκατεσταλμένοι. Ο εμβολιασμός ως μέθοδος 
πρόληψης, επιβάλλεται για τις παραπάνω ομάδες καθώς προστατεύει τον οργανισμό από επικίνδυνες 
επιπλοκές όπως η πνευμονία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις που είχε την ευκαιρία το κοινό να υποβάλει στην ομιλήτρια 
και με το μήνυμα «ο εμβολιασμός σώζει ζωές», για αυτό και θα πρέπει να διενεργείται με σωστό προ-
γραμματισμό και πάντα με την καθοδήγηση του ιατρού μας.
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• δήμος ηλιούπολης •

 

Στο Α΄ ΚΑΠΗ Ηλιούπολης, τη δευτέρα 2 δεκεμβρίου 2014

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κος Χρήστος Γιαννάκης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Δήμου Ηλιούπολης. Ο κος Γιαννάκης ευχαρίστησε το το ΕΔΔΥΠΠΥ για την άριστη συνεργασία και την 
πρωτοβουλία αυτής της εκδήλωσης και το κοινό για τη θετική του ανταπόκριση και παρουσία. Επίσης, 
ευχαρίστησε και συνεχάρη τους εξαίρετους ομιλητές για την υψηλού επιπέδου ενημέρωση που προ-
σφέρουν στους δημότες της Ηλιούπολης, κ.κ. Ιωάννη Μυριοκεφαλιτάκη, Ρευματολόγο, Δ/ντή ΕΣΥ, Γ.Ν. 
«Ασκληπιείο» Βούλας, Αντώνης καραγιαννίδης, Επισκέπτης Υγείας και Αγγελική διπλού, Νοσηλεύτρια 
Επιτήρησης Λοιμώξεων, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας.

Ο κος Μυριοκεφαλιτάκης, κατά την εισαγωγική ομιλία του, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των εμ-
βολιασμών ως μέσο πρόληψης από σοβαρές ασθένειες όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος, οι οποίες 
εγκυμονούν κινδύνους ακόμα και για τη ζωή του ασθενή λόγω των επιπλοκών που μπορεί να παρου-
σιάσουν, όπως η πνευμονία. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι πυλώνες της μακροζωίας σήμερα είναι η 
πρόληψη, βασικός άξονας της οποίας είναι ο εμβολιασμός, σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή και τη 
φυσική άσκηση.

Στη συνέχεια, ο κος Καραγιαννίδης, ανέλυσε τον ορισμό και τη δράση των εμβολίων, ενώ παρουσίασε 
τα απαραίτητα εμβόλια για παιδιά και ενήλικες, ιδίως για τους ηλικιωμένους αλλά και τις ευπαθείς ομά-
δες ανεξαρτήτου ηλικίας όπως ασθενείς χρόνιων νοσημάτων, ανοσοκατεσταλμένοι κ.α. Τέλος, η κα Δι-
πλού, εστιάζοντας στους ενήλικες, τόνισε ότι έχουν ανάγκη την ευεργετική προστασία των εμβολιασμών 
όσο και τα παιδιά, ενθαρρύνοντας το κοινό να ενημερωθεί και να συμβουλευτεί τον γιατρό σχετικά με τα 
διαθέσιμα εμβόλια, να ελέγξει την εμβολιαστική του κατάσταση και να εμβολιαστεί με τα απαιτούμενα 
εμβόλια, ιδίως της εποχικής γρίπης και του πνευμονιόκοκκου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις του κοινού προς τους ομιλητές και με το μήνυμα ότι «η πρό-
ληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία».
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• δήμος Ρεθύμνης •

 

Στο Σπίτι του Πολιτισμού, τη δευτέρα, 8 δεκεμβρίου 2014

Το κοινό καλωσόρισε ο Συντονιστής ΕΔΔΥΠΠΥ του Δήμου Ρεθύμνης, κος βασίλης βασιλάκης, Ψυχο-
λόγος – Νοσηλευτής, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους παραβρισκόμενους για τη θετική τους ανταπό-
κριση, καθώς και τις δύο ομιλήτριες κ.κ. Ελένη Ιωαννίδου, Παθολόγο – Λοιμωξιολόγο, Επιμελήτρια Α΄, 
Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Ρεθύμνου και κωνσταντία Παυλάκη, Ειδικευόμενη Παθολόγο στο Γ.Ν. Ρεθύ-
μνου, για την ενημέρωση που προσέφεραν στους Δημότες για τη σπουδαιότητα της πρόληψης μέσω των 
εμβολιασμών.

Παραβρέθηκαν επίσης και απηύθυναν χαιρετισμό οι κ.κ. Γεώργιος Γαλεράκης Εκπρόσωπος του Μη-
τροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιου, Μαρία καββάλου, Εκπρόσωπος της Περιφερειακής 
Ενότητας Ρεθύμνου και Γρηγόρης τσιομπίκας, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Υγείας και 
Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικός Εκπρόσωπος του Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ.

Κατά την ενημέρωση, ο εμβολιασμός αναδείχθηκε ως ιδανικό μέσο πρόληψης και δημιουργίας ασπί-
δας προστασίας για το γενικό πληθυσμό, που προφυλάσσει από σοβαρά νοσήματα όπως η γρίπη και 
ο πνευμονιόκοκκος, τα οποία μπορεί να αποβούν μοιραία ακόμα και για τη ζωή. Οι επιπλοκές από τις 
νόσους αυτές είναι σοβαρές (π.χ. πνευμονία) και απειλούν κυρίως παιδιά και ηλικιωμένους, καθώς και 
ευπαθείς ομάδες ανεξαρτήτου ηλικίας, όπως διαβητικοί, καρκινοπαθείς, ανοσοκατεσταλμένοι, έγγυες 
κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως 
από την γρίπη και περισσότεροι από το 90% των θανάτων οφείλονται στην πνευμονία. 

Το κοινό είχε την ευκαιρία να υποβάλει ερωτήσεις στις ομιλήτριες και να καταγράψει χρήσιμες πλη-
ροφορίες οδηγίες και συμβουλές, σχετικά με την πρόληψη και τον εμβολιασμό. Βασικό μήνυμα της ημε-
ρίδας είναι ότι η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος της υγείας μας, σε 
συνδυασμό με την ισορροπημένη διατροφή και άσκηση.
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• δήμος Εορδαίας •

 

Στο Α΄ ΚΑΠΗ Πτολεμαΐδας, την Παρασκευή, 12 δεκεμβρίου 2014

Το κοινό καλωσόρισε ο κος Απόστολος καΪδης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Εορδαίας. 
Ο κος Καΐδης κατά το χαιρετισμό του ευχαρίστησε όλους τους παραβρισκόμενους για τη θετική τους 
ανταπόκριση και τους συντελεστές της εκδήλωσης για την άριστη διοργάνωση, καθώς και τον ομιλητή κο 
κώστα δολιανίτη, Γενικό Παθολόγο – Διαβητολόγο για την υψηλού επιπέδου ενημέρωση που προσέφε-
ρε στους δημότες της Εορδαίας.

Ο κος Δολιανίτης παρουσίασε τον ορισμό και το μηχανισμό δράσης των εμβολίων, για τη δημιουργία 
ασπίδας προστασίας τόσο για τον εμβολιαζόμενο όσο και για το γενικό πληθυσμό. Τα εμβόλια έσωσαν 
και σώζουν εκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο και η προστασία που παρέχουν από σοβαρά νοσήματα 
όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος είναι απαραίτητη, για την αποφυγή σοβαρών και επικίνδυνων για 
τη ζωή λοιμώξεων, όπως η πνευμονία. Εστιάζοντας στις δύο αυτές σοβαρές ασθένειες, ο κος Δολιανίτης 
επεσήμανε την ανάγκη εμβολιασμού στα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τις υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες, 
όπως οι έγκυες, καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας ανεξαρτήτου ηλικίας.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να υποβάλει ερωτήσεις στον ομιλητή και να καταγράψει σημαντικές πληρο-
φορίες για τους τρόπους μετάδοσης τόσο της γρίπης όσο και του πνευμονιόκοκκου, καθώς και χρήσιμες 
συμβουλές καθημερινής πρακτικής για τον καλύτερο έλεγχο της υγείας, όπως άσκηση, ισορροπημένη 
διατροφή και βέβαια πρόληψη μέσω του εμβολιασμού, με την καθοδήγηση πάντα του ιατρού. Τα εμβό-
λια της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου δε θα πρέπει να αμελούνται, καθώς θωρακίζουν την υγεία μας, 
έχουν τεκμηριωμένο προφίλ ασφαλείας και παρέχονται δωρεάν.
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• δήμος Αγίας βαρβάρας •

 

Στο Κέντρο Φιλίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, την Παρασκευή, 12 δεκεμβρίου 2014

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η κα Χριστίνα καλή, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Αγίας Βαρβάρας, 
Εντεταλμένη για θέματα της Τρίτης Ηλικίας, η οποία καλωσόρισε το κοινό και ευχαρίστησε όλους τους 
παραβρισκόμενους για τη θετική τους ανταπόκριση και παρουσία. Επίσης, παραβρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Αγίας Βαρβάρας, κος Ανδρέας λεωτσάκος, ο οποίος 
δήλωσε: «Τα προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας αποτελούν προτεραιότητα για το Δήμο 
Αγίας Βαρβάρας. Στόχος μας είναι η κάλυψη όλων των ευπαθών ομάδων με τα απαραίτητα εμβόλια. Η 
προσπάθεια που γίνεται μέσω αυτών των ενημερωτικών εκδηλώσεων για την ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση του κοινού είναι πολύ σημαντική και συντελεί στο να επιτύχουμε υψηλό τείχος προστασίας για το 
γενικό πληθυσμό, μέσω του εμβολιασμού».

Την ενημέρωση για τους απαραίτητους εμβολιασμούς των ενηλίκων πραγματοποίησε ο κος Αντώνιος 
Χατζηγεωργίου, MD, MSc, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος. Ο κος Χατζηγεωργίου, αναφερόμενος στη 
σπουδαιότητα των εμβολιασμών ως μέσο πρόληψης για την υγεία, είπε χαρακτηριστικά ότι τα εμβόλια 
αποτελούν την ιδανική λύση πρόληψης καθώς προστατεύουν από σοβαρά νοσήματα, όπως η γρίπη και ο 
πνευμονιόκοκκος, τα οποία εγκυμονούν ακόμη και θανατηφόρες επιπλοκές. Επίσης, τα εμβόλια βοηθούν 
στη διατήρηση της καλής υγείας, συντελούν στην κατανάλωση λιγότερων αντιβιοτικών, ενώ ταυτόχρονα 
έχουν τεκμηριωμένο προφίλ ασφαλείας. Συνεχίζοντας ο ομιλητής, εστιάζοντας στη γρίπη και τον πνευ-
μονιόκοκκο, ανέφερε ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως από 
την γρίπη και άνω από το 90% των θανάτων οφείλεται στην πνευμονία. Ο εμβολιασμός είναι εξίσου απα-
ραίτητος στους ενήλικες όσο και στα παιδιά, ενώ στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν και οι έγκυες γυναίκες, 
καθώς και τα άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας ανεξαρτήτου ηλικίας. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από το κοινό προς τον ομιλητή, και με το συμπέρασμα ότι ο 
εμβολιασμός είναι ένας από τους σπουδαιότερους σύμμαχους της υγείας και θα πρέπει με την καθοδή-
γηση του γιατρού μας να φροντίζουμε για την προστασία μας και να μην παραλείπουμε τα απαραίτητα 
εμβόλια. 
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• δήμος καλλιθέας •

 

Στο Δημαρχείο Καλλιθέας, την Πέμπτη, 16 δεκεμβρίου 2014

Το κοινό καλωσόρισε η συντονίστρια της εκδήλωσης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Καλ-
λιθέας, κα Αννα Γιαννακού Πάσχου. Παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Καλλιθέας 
κος δημήτριος κάρναβος, καθώς και ο κος θεόδωρος Μετικαρίδης, εκπρόσωπος της Υφυπουργού Υγεί-
ας κας κατερίνας Παπακώστα.

Την ενημέρωση του κοινού πραγματοποίησαν οι ιατροί κ.κ. Ζαχαρούλα κυριακάκη, Πνευμονολόγος 
– Φυματιολόγος και σοφία Παπαντωνοπούλου-βαζούρα, Ειδικός Παθολόγος. Κατά την παρουσίαση, 
έγινε αναφορά στο μηχανισμό δράσης των εμβολίων και επισημάνθηκε ο υψηλός βαθμός προστασίας 
που παρέχουν από επικίνδυνα για τη ζωή νοσήματα, τόσο σε ατομικό επίπεδο για τον εμβολιαζόμενο, 
όσο και σε επίπεδο κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται. Η ενημέρωση εστίασε στη γρίπη και τον 
πνευμονιόκοκκο και αναπτύχθηκαν οι τρόποι μετάδοσης, οι παράγοντες κινδύνου, τα συμπτώματα και 
οι σοβαρές συνέπειες των ασθενειών αυτών για τον οργανισμό παιδιών και ηλικιωμένων. Παγκοσμίως 
ανά έτος υπολογίζονται σε 3 εκατομμύρια οι απώλειες ζωής ή οι αναπηρίες που έχουν προκληθεί από 
επιπλοκές της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου. Ο εμβολιασμός αποτελεί ιδανικό μέσο πρόληψης, καθώς 
έσωσε και εξακολουθεί να σώζει εκατομμύρια ζωές και είναι απαραίτητος τόσο για τα παιδιά όσο και 
για τους ηλικιωμένους. Επίσης, θα πρέπει να εμβολιάζονται οι διαβητικοί, οι καρδιοπαθείς, οι έγκυες 
γυναίκες, οι καπνιστές, τα άτομα με χρόνια νοσήματα κ.α. Ενα ακόμη σημαντικό όφελος των εμβολίων 
είναι ότι μειώνουν σημαντικά τη λήψη αντιβιοτικών συνεισφέροντας έτσι στη μείωση της αντοχής των 
μικροβίων στα αντιβιοτικά.

Τέλος, έγινε αναφορά στο γενικότερο εμβολιαστικό φάσμα των ενηλίκων και την ανάγκη διατήρησης 
και ενδυνάμωσης του τείχους προστασίας του γενικού πληθυσμού από σοβαρές ασθένειες όπως η ηπα-
τίτιδα Β΄, η ιλαρά, ο μηνιγγιτιδόκοκκος, ο τέτανος κ.α. Ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό προς τις ομι-
λήτριες και η συζήτηση ολοκληρώθηκε με το μήνυμα ότι με την καθοδήγηση του ιατρού για τον έγκαιρο 
και σωστό εμβολιασμό, αποκτούμε ένα ισχυρό σύμμαχο για τη θωράκιση της υγείας μας.
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• δήμος δράμας •

 

Στο Δημαρχείο Δράμας, την τετάρτη, 17 δεκεμβρίου 2014

Το κοινό καλωσόρισε η Προϊσταμένη ΚΑΠΗ του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας κα Φωτεινή 
Ντινάκη, ενώ παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο κος κωνστανίνος Μπαϊρακτάρης, Εντεταλμένος 
Σύμβουλος Θεμάτων Υγείας του Δήμου Δράμας.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κος κωνσταντίνος καϊρης, Ειδικός Οικογενειακής Ιατρικής, Υπεύ-
θυνος ΚΑΠΗ Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας. Ο κος Καΐρης, παρουσίασε το μηχανισμό δράσης των 
εμβολίων, τα οποία αποτελούν ιδανικό σύμμαχο για την υγεία, καθώς προλαμβάνουν σοβαρά νοσήμα-
τα, με επικίνδυνες ακόμη και για τη ζωή επιπλοκές. Εστίασε στη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο, νόσοι 
οι οποίες μπορεί να παρουσιάσουν θανατηφόρες επιπλοκές (π.χ. πνευμονική εμβολή), για τις οποίες 
είναι απαραίτητη η προστασία μέσω του εμβολιασμού στις ομάδες υψηλού 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 παγκοσμίως από την γρίπη και άνω από το 90% των θανά-
των οφείλεται στην πνευμονία.

Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό κατά την οποία απαντήθηκαν ερωτήσεις και απορίες, και δόθηκαν 
χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές καθημερινότητας. Βασικό συμπέρασμα της ημερίδας είναι ότι ο εμ-
βολιασμός προστατεύει τη ζωή, τα εμβόλια είναι δωρεάν και έχουν υψηλό προφίλ ασφάλειας. Με τη 
συμβουλή πάντα του ιατρού δε θα πρέπει να παραλείπονται οι απαραίτητοι εμβολιασμοί παιδιών και 
ενηλίκων, ώστε να διατηρηθεί υψηλό το τείχος προστασίας τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στο γενικό 
πληθυσμό.
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• δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης •

 

Στο Α΄ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων, την Πέμπτη, 18 δεκεμβρίου 2014

Το κοινό καλωσόρισε ο Συντονιστής της εκδήλωσης, κος Νικόλαος βαλάνος, Ορθοπαιδικός, Πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου, Υπεύθυνος για θέματα Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Ο κος Βα-
λάνος ευχαρίστησε όλους τους παραβρισκόμενους για τη θετική τους ανταπόκριση και παρουσία, καθώς 
και τον ομιλητή, κο δημήτρη καραπιπέρη, Παθολόγο – Λοιμωξιολόγο, 424 Στρ. Νοσοκομείο Θεσσαλονί-
κης.

Ο κος Καραπιπέρης, ενημέρωσε το κοινό για τους απαραίτητους εμβολιασμούς των ενηλίκων, επιση-
μαίνοντας ότι τα εμβόλια έσωσαν και εξακολουθούν να σώζουν εκατομμύρια ζωές, καθώς προστατεύουν 
το γενικό πληθυσμό από επικίνδυνες ασθένειες όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος, οι οποίες μπορεί 
να παρουσιάσουν σοβαρές επιπλοκές. Χαρακτηριστικό είναι ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι 
πεθαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως από την γρίπη και άνω από το 90% των θανάτων οφείλεται στην 
πνευμονία. Η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος μεταδίδονται εύκολα μέσω σταγονιδίων. Πολλοί άνθρωποι 
(κυρίως τα παιδιά) είναι φορείς του πνευμονιόκοκκου, καθώς τον φέρουν στον ρινοφάρυγγά τους σε 
αδρανή κατάσταση. Από τις νόσους αυτές κινδυνεύουν παιδιά και ηλικιωμένοι, καθώς και χρόνιοι καπνι-
στές, διαβητικοί, ασθματικοί, ασθενείς με ΧΑΠ, καρδιοπαθείς, ανοσοκατεσταλμένοι, σε όποια ηλικία και 
αν βρίσκονται.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση με το κοινό κατά την οποία δόθηκαν χρήσιμες οδηγίες και 
συμβουλές, ενώ έγινε ξεκάθαρο το μήνυμα ότι ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη πρόληψη, εξίσου απα-
ραίτητος στους ενήλικες, όπως και στα παιδιά. Επιπρόσθετα, τα εμβόλια της γρίπης και του πνευμονιό-
κοκκου είναι δωρεάν, έχουν υψηλό προφίλ ασφάλειας και δε θα πρέπει να παραλείπονται, πάντα με τη 
συμβουλή του ιατρού.
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ΕΠΙστηΜΟΝΙκΕσ ΟΜΙλΙΕσ ΓΙΑ τΙσ ΠΑθησΕΙσ τΩΝ ΦλΕβΩΝ τΩΝ κΑτΩ ΑκΡΩΝ

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας πραγματοποίησε και το 2014 σει-
ρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους δημότες, για την πρόληψη των Παθήσεων των Φλεβών των 
Κάτω Άκρων. Χορηγός των εκδηλώσεων ήταν η εταιρεία LEO Pharma Ελλάς, ενώ την οργάνωση ανέλα-
βε η εξειδικευμένη εταιρεία New Event Generation. Χορηγός επικοινωνίας: www.medlabnews.gr και 
www.iatrikanea.gr

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 8 ενημερωτικές εκδηλώσεις στους δήμους ηρακλείου Αττικής, Γλυφά-
δας, Πύργου, Χαλκιδέων, κοζάνης, Χίου, Πέλλας-Γιαννιτσών και Αλεξανδρούπολης.

• δήμος ηρακλείου Αττικής •

 

Στη «Βίλλα Στέλλα», την τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Το κοινό καλωσόρισε η κα Μαίρη καραμπέτσου, προϊσταμένη τμήματος Προαγωγής και Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ηρακλείου, η οποία συντόνισε και τη συζήτηση. Η κα Καραμπέτσου μετέ-
φερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Ηρακλείου κου Παντελή Βλασσόπουλου, ενώ ευχαρίστησε το 
ΕΔΔΥΠΠΥ για τη διοργάνωση της πολύ σημαντικής αυτής εκδήλωσης, καθώς και τους έγκριτους ομιλητές 
ιατρούς κ.κ. Χρήστο Γκέκα και Ευάγγελο Νικολόπουλο.

Κατά την πρώτη ομιλία ο κος Χρήστος Γκέκας, Αγγειοχειρουργός, MD, PhD, MSc, FEBVS, Διδάκτωρ 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρθηκε στις φλεβικές παθήσεις των κάτω άκρων εστιάζο-
ντας στη φλεβική ανεπάρκεια και τη φλεβική θρόμβωση. Παρουσίασε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ιστορικά 
στοιχεία για τις δύο αυτές παθήσεις, ενώ ανέπτυξε τους παράγοντες κινδύνου, τα συμπτώματα, τους 
τρόπους διάγνωσης, αλλά και τους κινδύνους που εγκυμονούν για την υγεία. Ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι η Φλεβική Θρόμβωση είναι υπεύθυνη για το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων Παγκοσμίως.

Στη συνέχεια ο κος Ευάγγελος Νικολόπουλος, Αγγειοχειρουργός, MD, MSc Ενδαγγειακές Τεχνικές, 
αναφέρθηκε στους τρόπους αντιμετώπισης και θεραπείας των φλεβικών παθήσεων, παρουσιάζοντας 
όλα τα νεότερα δεδομένα και σύγχρονες τεχνικές χειρουργικής επέμβασης, αλλά και φαρμακευτικής 
αγωγής. Επίσης, δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές πρόληψης στο κοινό, για όλες τις ηλικίες και για τα δύο 
φύλα. Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της άμεσης αναζήτησης βοήθειας από τον ειδικό γιατρό με την εμφά-
νιση των πρώτων συμπτωμάτων, καθώς και της σωστής επικοινωνίας μεταξύ ασθενή και ιατρού για την 
εύρεση και εφαρμογή της καλύτερης δυνατής θεραπευτικής αγωγής.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις ομιλίες και έθεσαν πλήθος ερωτήσεων 
προς τους ομιλητές, λαμβάνοντας έτσι σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές προστασίας από τις σο-
βαρές αυτές παθήσεις.
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• δήμος Γλυφάδας •

 

Στο Δημαρχείο Γλυφάδας, τη δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Το συντονισμό της συζήτησης έκανε η κα Άννα σάκκου, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφά-
δας, ενώ το πάνελ συμπλήρωσαν η κα Αιμιλία Γιαννοπούλου, υπεύθυνη των Κοινωνικών Ιατρείων του 
Δήμου και ο κος Ιωάννης Γκέκας, Δημοτικός Σύμβουλος, Τομεάρχης ΚΑΠΗ Δήμου Γλυφάδας. 

Παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Γλυφάδας κος κώστας κόκκορης, ο οποίος κατά 
το χαιρετισμό του τόνισε την άριστη συνεργασία του Δήμου με το ΕΔΔΥΠΠΥ στην υλοποίηση προγραμμά-
των πρόληψης και ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης.

Κατά την πρώτη ομιλία ο κος Απόστολος σαλίβερος, Αγγειοχειρουργός, MSc, Διδάκτωρ Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, παρουσίασε αναλυτικά τις φλεβικές παθήσεις των κάτω άκρων που είναι οι ευρυαγγείες, οι 
κιρσοί, η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, το φλεβικό έλκος και η φλεβική θρόμβωση. Ενημέρωσε για τους 
παράγοντες που προκαλούν τις παθήσεις αυτές, τα συμπτώματα, τις επιπλοκές και τους τρόπους διά-
γνωσης. 

Στη συνέχεια, ο δρ. Πέτρος Αποστολίδης, Αγγειοχειρουργός, ενημέρωσε το κοινό για όλες τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση των παθήσεων των φλεβών των κάτω άκρων, αλλά και στην πρόληψη 
είτε μέσω της φυσικής άσκησης, είτε μέσω φαρμακευτικής αγωγής. Δόθηκαν σημαντικές συμβουλές, 
τόσο για το ευρύ κοινό, όσο και για ειδικές ομάδες, όπως οι κατακεκλιμένοι ασθενείς, οι εργαζόμενοι σε 
συνθήκες ορθοστασίας ή ακινησίας κ.α.

Το ακροατήριο παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον τις ομιλίες και είχε την ευκαιρία να υποβάλει 
πλήθος ερωτημάτων στο πάνελ. Κλείνοντας η κα Σάκκου την εκδήλωση, ευχαρίστησε θερμά τους εξαιρε-
τικούς επιστήμονες για τη συμμετοχή τους και την υψηλού επιπέδου ενημέρωση που προσέφεραν.
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• δήμος Πύργου •

 

Στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, τη δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου-Ολυμπίας κος Νίκος Γα-
λανόπουλος. Κατά την εισαγωγή του ο κος Γαλανόπουλος καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους τους πα-
ραβρισκόμενους για την παρουσία και το ενδιαφέρον τους προς την εκδήλωση, καθώς και τους έγκριτους 
ομιλητές κ.κ. Ιωάννη Τσολάκη και Γεώργιο Λαμπρόπουλο.

Η ενημέρωση ξεκίνησε με τον κο Ιωάννη τσολάκη, Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής, Διευθυντή Αγγει-
οχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος παρουσίασε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
της φλεβικής ανεπάρκειας, τους παράγοντες κινδύνου και τους τρόπους προστασίας από τις σοβαρές 
επιπτώσεις και την επικινδυνότητα της ασθένειας αυτής. Ενημέρωσε τέλος, το κοινό για τους τρόπους 
αντιμετώπισης της φλεβικής ανεπάρκειας και όλα τα νεότερα δεδομένα στον τομέα αυτό.

Στη συνέχεια ο κος Γεώργιος λαμπρόπουλος, Επιμελητής Β’, Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πα-
τρών, μίλησε για τη φλεβική θρόμβωση, μια επίσης πολύ σοβαρή και επικίνδυνη πάθηση των φλεβών. 
Ανέλυσε την κλινική εικόνα της νόσου, τα συμπτώματα και τους τρόπους διάγνωσής της, ενώ έδωσε 
πολύτιμες συμβουλές πρόληψης από τη φλεβική θρόμβωση, αλλά και προστασίας από τις σοβαρές επι-
πλοκές που επιφέρει.

Το κοινό παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ενημέρωση και είχε την ευκαιρία να θέσει ση-
μαντικές ερωτήσεις στους ομιλητές σχετικά με τους τρόπους προστασίας, τους περιοδικούς ελέγχους και 
εξετάσεις που πρέπει να γίνονται ώστε να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα οι παθήσεις 
των φλεβών.
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• δήμος Χαλκιδαίων •

 

Στο Θέατρο «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γεώργιος βοσκός, Ειδικός Καρδιολόγος, Αντιδήμαρχος Υγείας & 
Πρόνοιας Δήμου Χαλκιδέων, ο οποίος κατά την εισαγωγή του τόνισε τη σπουδαιότητα της ενημέρωσης 
του Κοινού στον τομέα της Πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας, ευχαρίστησε όλους τους συ-
ντελεστές της διοργάνωσης, καθώς και τον έγκριτο ομιλητή κ. Αναστάσιο Παπαπέτρου, MD, FEBVS, PhD, 
MSc, Αγγειοχειρουργό, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κ. Παπαπέτρου σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, παρέθεσε σημαντικά στοιχεία για τη φλεβική 
θρόμβωση, τις επικίνδυνες επιπλοκές της νόσου, αλλά και τους τρόπους προφύλαξης, κάτι που σημαίνει 
ότι οι ασθενείς δε θα πρέπει να υποτιμούν την ασθένεια, να καταφεύγουν άμεσα στον ειδικό γιατρό και 
να λαμβάνουν το συντομότερο δυνατό την κατάλληλη καθοδήγηση και θεραπεία. Ο ομιλητής ανέφερε 
ακόμα τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης, δίνοντας πολύτιμες συμβουλές πρόληψης. Τέλος, ανέπτυ-
ξε τους σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης της φλεβικής θρόμβωσης, είτε με φαρμακευτική αγωγή είτε 
με χειρουργική παρέμβαση.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του ακροατηρίου και του ομιλητή, όπου απαντήθηκαν ερωτήματα σχε-
τικά με τις παθήσεις των φλεβών και τη συμπτωματολογία τους, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε η ση-
μασία των περιοδικών ελέγχων και εξετάσεων ιδίως για τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου, ώστε να εντοπίζεται έγκαιρα η όποια βλάβη στο φλεβικό σύστημα.
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• δήμος κοζάνης •

 

Στην αίθουσα ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ, τη δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Ενθουσιώδης ήταν η υποδοχή της ενημερωτικής εκδήλωσης από την τοπική κοινωνία της Κοζάνης, κα-
θώς περισσότεροι από 180 δημότες προσήλθαν και παρακολούθησαν τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. 
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. κωνσταντίνος κυτίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Κοι-
νωνικής Πολιτικής του Δήμου Κοζάνης, ενώ παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης κ. βασίλειος βασιλακόπουλος και ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Κοζάνης κ. στέργιος βελονάς.

Τις ομιλίες πραγματοποίησαν διακεκριμένοι ιατροί ομιλητές και πιο συγκεκριμένα οι Αγγειοχειρουργοί 
κ.κ. τριαντάφυλλος Ιορδανίδης και Παναγιώτης λάτσιος, οι οποίοι ανέπτυξαν τους τύπους, τα συμπτώ-
ματα, τους παράγοντες κινδύνου, καθώς και τους τρόπους διάγνωσης και αντιμετώπισης της φλεβικής 
θρόμβωσης. Επίσης, παρουσίασαν όλα τα νεότερα δεδομένα για τη νόσο και τη θεραπεία της, δίνοντας 
ταυτόχρονα πολύτιμες συμβουλές πρόληψης. 

Στη συνέχεια ο δρ. Ευάγγελος βούλγαρης, Παθολόγος Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, εστίασε στον 
κίνδυνο που διατρέχουν οι ασθενείς με καρκίνο, καθώς η φλεβική θρόμβωση αποτελεί μια συχνή επιπλο-
κή που αντιμετωπίζει το 10% περίπου του συνόλου των καρκινοπαθών. Μεταξύ των παραγόντων προδι-
άθεσης, σχετιζόμενων με τον ασθενή, είναι η ηλικία, η παχυσαρκία, τυχόν ιστορικό θρόμβωσης κ.α., ενώ 
σχετιζόμενων με τη θεραπεία είναι οι πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις και η μακρόχρονη νοσηλεία.

Τέλος, ο κ. δημήτριος δαϊρούσης, Φαρμακοποιός, ανέλυσε το ρόλο του φαρμακοποιού ως συμβού-
λου υγείας σε κάθε ζήτημα που απασχολεί τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους, είτε αυτό έχει 
να κάνει με απλή καθοδήγηση και συμβουλευτική στην εφαρμογή της θεραπείας τους, είτε στην παροχή 
χρήσιμης πληροφόρησης για την προσφυγή του ασθενούς στον ειδικό γιατρό. 

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ του ακροατηρίου και των ομιλητών, απαντήθηκαν σημα-
ντικά ερωτήματα σχετικά με του τρόπους προφύλαξης από τις παθήσεις των φλεβών και τονίστηκε η 
σημασία της πρόληψης με συχνή άσκηση, αποφυγή πολύωρης ακινησίας και λήψη κατάλληλης αγωγής 
για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.
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• δήμος Χίου •

 

Στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο, το σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κοινού, καθώς παραβρέθηκαν περισσότεροι από 120 κάτοικοι της 
Χίου, οι οποίοι παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον τις ενημερωτικές ομιλίες. Παραβρέθηκαν επί-
σης και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Υγείας Χίου κος Παντελής στεφάνου, η Πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Χίου κα Ιφιγένεια τόπακα και ο Διοικητής του «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ» Γενικού Νοσοκομείου 
Χίου κος Γιώργος Επιτροπάκης. Εντονη ήταν τέλος και η παρουσία εκπροσώπων από τα τοπικά Μέσα 
Ενημέρωσης που κάλυψαν δημοσιογραφικά το γεγονός.

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κος Ιωάννης Μαλακός, Ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής 
Κλινικής «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ» Νοσοκομείου Χίου, ο οποίος πραγματοποίησε την εισαγωγή και παρουσίασε 
στο ακροατήριο τους στόχους της εκδήλωσης, που είναι η σωστή και έγκυρη ενημέρωση με σκοπό την 
πρόληψη ως μέσω προστασίας του γενικού πληθυσμού, αλλά και την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώ-
πιση σημαντικών παθήσεων όπως η φλεβική ανεπάρκεια, η φλεβική θρόμβωση και η θρομβοεμβολική 
νόσος.

Πρώτος ομιλητής της ημερίδας ήταν ο κος Παύλος βακαλόπουλος, Αγγειοχειρουργός, Αναπληρωτής 
Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΝΑΥΤΙΚΟΥ Νοσοκομείου Αθηνών, ο οποίος παρουσίασε τα συ-
μπτώματα, τα αίτια εμφάνισης, τις επιπτώσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης της φλεβικής ανεπάρ-
κειας και της φλεβικής θρόμβωσης. Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της συμμόρφωσης του ασθενούς στις 
οδηγίες του γιατρού, για την καλή πορεία και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας του.

Στη συνέχεια εξειδικεύοντας, η κα Μαριέτα Πατεινιώτη, Ειδική Παθολόγος, Επιμελήτρια β΄ Παθολο-
γικής κλινικής «σκυλΙτσΕΙΟυ» Νοσοκομείου Χίου, ανέπτυξε το θέμα της Θρομβοεμβολικής Νόσου σε 
ασθενείς με παθολογικά νοσήματα, όπως καρκινοπαθείς. Επεσήμανε τις ομάδες ασθενών που χρήζουν 
μεγαλύτερης προφύλαξης από τις επικίνδυνες επιπλοκές της νόσου και τους τρόπους πρόληψης μέσω 
φαρμακευτικής αγωγής, χρήσης ελαστικών καλτσών ή μηχανικών μέσων.

Κατόπιν το λόγο πήρε ο κος Φραγκίσκος βερνίκος, Γενικός Αρχίατρος - Γενικός Χειρουργός, ο οποίος 
εστίασε στους ασθενείς με χειρουργικά νοσήματα και στους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση φλε-
βοθρόμβωσης μετά από το χειρουργείο. Παρουσίασε τους τρόπους πρόληψης πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά από μια χειρουργική επέμβαση, δίνοντας παράλληλα χρήσιμες συμβουλές προς τους ασθενείς για 
όσο παραμένουν στο νοσοκομείο αλλά και μετά την έξοδό τους κατά την ανάρρωση στο σπίτι.

Η πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση ανάμεσα στο κοινό και τους ομιλητές. 
Στο πάνελ της συζήτησης με το κοινό συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Ιωάννης Αργυρούδης, Μαιευτήρας-Γυ-
ναικολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής Πολυκλινικής «ΕΛΕΥΘΩ» Χίου και Ισίδωρος καστάνιας, Γενικός 
Χειρουργός, Υπεύθυνος Χειρουργικού Τομέα Κλινικής «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» Χίου. Το ακροατήριο έθεσε 
πλήθος ερωτημάτων, ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος αλλά και της ανάγκης που υπάρχει για ενη-
μέρωση σε τόσο σημαντικά ζητήματα υγείας.
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• δήμος Πέλλας •

 

Στο Δημαρχείο Πέλλας, την τετάρτη, 10 δεκεμβρίου 2014

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κος Νικόλαος σκορδής, Πρόεδρος ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας, ενώ πα-
ραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πέλλας, κος Γρηγόρης στάμκος. Επίσης, παραβρέθηκαν 
οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αθανάσιος Επιτροπάκης και Χρήστος σοφίας, ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ κος Παναγιώτης 
κερασόπουλος, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών κος Αθανάσιος Ξυνίδης, ο Πρόεδρος 
της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» κος κωνσταντίνος κάμτσης και πλήθος Δημο-
τικών και Τοπικών Συμβούλων.

Κατά την πρώτη ομιλία της ημερίδας, ο κος δημήτρης Παπαδημητρίου, Αγγειοχειρουργός – Ενδαγγει-
οχειρουργός, Στρατιωτικός Ιατρός, Επιμελητής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν. Θεσσαλονίκης, 
Επισκέπτης Αγγειοχειρουργός και Διαρκής Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Καρ-
διάς και Αγγείων, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ζυρίχης, ανέλυσε με τρόπο απλό και κατανοητό για το 
κοινό, τη φυσιολογία του φλεβικού συστήματος, τη συμπτωματολογία, τους τρόπους διάγνωσης, τους 
παράγοντες κινδύνου, καθώς και όλα τα νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση και θεραπεία της Φλεβι-
κής Θρόμβωσης. Σημαντικό επίσης σκέλος της ομιλίας ήταν οι πολύτιμες συμβουλές καθημερινής πρα-
κτικής για την αποφυγή της φλεβικής θρόμβωσης, όπως η άσκηση (π.χ. περπάτημα, κολύμπι, ποδήλατο), 
η αποφυγή μεγάλων και πολύωρων ταξιδιών με αυτοκίνητο χωρίς στάση, η κατανάλωση πολλών υγρών, 
η χρήση ελαστικού καλσόν και η ανύψωση των ποδιών. 

Στη συνέχεια, ο κος Ιωάννης κακουλίδης, Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής 
Γ.Ν. Γιαννιτσών, εστιάζοντας στους ασθενείς με καρκίνο, παρουσίασε σημαντικά ιστορικά και στατιστικά 
στοιχεία για την παρουσία της φλεβοθρόμβωσης στην κατηγορία των ασθενών αυτών. Χαρακτηριστικά 
ανέφερε ότι το 20% όλων των νέων φλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων σχετίζονται με υποκείμενο 
καρκίνο. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης θρομβοεμβολικής νόσου είναι τετραπλάσιος μεταξύ των 
ασθενών με ενεργό κακοήθεια συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό, ενώ καθίσταται έως και εξαπλάσιος 
μεταξύ όσων λαμβάνουν χημειοθεραπεία. Τέλος, ο κος Κακουλίδης, παρουσίασε τις πρακτικές και μεθό-
δους αντιμετώπισης των ασθενών αυτής της κατηγορίας, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες που παρουσι-
άζουν.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από το κοινό, όπου δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές πρόληψης 
από τη θρομβοεμβολική νόσο και τονίστηκε η σημασία της έγκαιρης προσφυγής στον ειδικό ιατρό για 
την παροχή βοήθειας.
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• δήμος Αλεξανδρούπολης •

 

Στο ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Κέντρο, την τετάρτη, 17 δεκεμβρίου 2014

Στο Προεδρείο της ημερίδας ήταν ο κος Μιλτιάδης λαζαρίδης, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Δ.Π.Θ., 
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και ο κος Αντώνιος βαμβακερός, Πρόεδρος Δ.Σ. του Πολυκοινωνικού Δήμου 
Αλεξανδρούπολης.

Κατά την πρώτη ομιλία, με θέμα «Θρομβοφιλία: Μύθοι και Πραγματικότητες», η κα Αννα Χριστοφο-
ρίδου, Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, αναφέρθηκε στη θρομβοφιλία, η οποία 
είναι κληρονομική, επίκτητη ή μικτή προδιάθεση για θρόμβωση, που αφορά κυρίως φλεβικές θρομβώ-
σεις. Παρουσίασε αναλυτικά τα αίτια, τους τρόπους εκδήλωσης και διερεύνησης της θρομβοφιλίας. Η 
θρομβοφιλία μπορεί να διαγνωστεί με ειδικές εξετάσεις αίματος, ενώ ο ειδικός στον οποίο θα πρέπει να 
απευθυνόμαστε είναι ο αιματολόγος. Η θρόμβωση προλαμβάνεται και θα πρέπει να ακολουθούμε τις 
οδηγίες και συμβουλές του ιατρού στην καθημερινότητά μας όπως η αποφυγή πολύωρης ακινησίας, η 
διακοπή του καπνίσματος, η ήπια άσκηση, η ρύθμιση του βάρους κ.α. Τέλος, η κα Χριστοφορίδου επεσή-
μανε ότι η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο κος Γεώργιος Γεωργιάδης, Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής 
Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και ανέπτυξε την Περιφερική Αρτηριακή Νόσο, μια σοβαρή νόσο ισο-
δύναμη της στεφανιαίας, που χαρακτηρίζεται από μειωμένη αιμάτωση των κάτω άκρων, η οποία προ-
έρχεται είτε από στένωση είτε από απόφραξη των αρτηριών. Ο κος Γεωργιάδης, τονίζοντας τη σημασία 
της επικοινωνίας ιατρού-ασθενούς παρουσίασε αναλυτικά τα συμπτώματα, τα αίτια, τους τρόπους αντι-
μετώπισης και την εξέλιξη της Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έγκαιρη 
διάγνωση, καθώς η καθυστερημένη διάγνωση της νόσου μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ακρωτηρι-
ασμό ενός μέλους, Ιδιαίτερη δε, προσοχή πρέπει να δίδεται σε ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού όπως οι 
διαβητικοί, οι καπνιστές και οι ηλικιωμένοι.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από το κοινό, όπου δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές πρόληψης 
στην καθημερινότητα, ενώ έγινε σαφές ότι η έγκαιρη προσφυγή στον ειδικό ιατρό για την παροχή βοή-
θειας, είναι καθοριστικός παράγοντας για την καλύτερη δυνατή πορεία της υγείας του ασθενούς.
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ΕΠΙστηΜΟΝΙκΕσ ΟΜΙλΙΕσ ΓΙΑ τηΝ ΨΩΡΙΑση

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας πραγματοποίησε και το 2014 ενη-
μερωτικές εκδηλώσεις για τους δημότες με θέμα την Ψωρίαση, σε συνεργασία με το Σωματείο Υποστή-
ριξης Ασθενών με Ψωρίαση «ΚΑΛΥΨΩ». Χορηγός των εκδηλώσεων ήταν η εταιρεία LEO Pharma Ελλάς, 
ενώ την οργάνωση ανέλαβε η εξειδικευμένη εταιρεία New Event Generation. Χορηγός επικοινωνίας: 
www.medlabnews.gr και www.iatrikanea.gr

Πραγματοποιήθηκαν 2 ενημερωτικές εκδηλώσεις στους δήμους Ναυπλιέων και Πειραιά.

• δήμος Ναυπλιέων •

 

Στην αίθουσα ΤΡΙΑΝΟΝ στο Ναύπλιο, τη δευτέρα 5 Μαΐου 2014

Το κοινό καλωσόρισε ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.), κος δημήτρης Μπακέας που ήταν και ο συντο-
νίστής της Ημερίδας. Οι πολίτες του Ναυπλίου υποδέχτηκαν θερμά την εκδήλωση αυτή και παρακολού-
θησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την ενημέρωση, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία αρκετών μελών του 
ΚΑΛΥΨΩ τα οποία ταξίδεψαν από διάφορα σημεία στο Ναύπλιο για να παραβρεθούν.

Η πρώτη ομιλήτρια, κα Χαριτωμένη βαβούλη, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Α΄ 
Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» παρουσίασε ενδιαφέροντα 
ιστορικά και επιδημιολογικά στοιχεία για την Ψωρίαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι προσβάλλει το 
0.2%-4.8% του γενικού πληθυσμού. Πρόκειται για μία νόσο που αφορά εξίσου άνδρες και γυναίκες όλων 
των ηλικιων. Η κα Βαβούλη τόνισε ότι πρόκειται για ένα μη μεταδοτικό νόσημα για το οποίο έχουν γίνει 
εκτεταμένες μελέτες. Παρουσίασε την κλινική εικόνα και τις μορφές της νόσου, τη διάγνωση, την πορεία 
και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Επισήμανε την τεράστια ψυχολογική επιβάρυνση που επιφέρει η 
ψωρίαση, παρόλο που δεν είναι απειλητική για τη ζωή, η οποία ωστόσο οδηγεί στην αυτοαπομόνωση και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για την ψωρίαση δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ριζική θεραπεία, ωστόσο υπάρ-
χουν διάφορες μορφές αντιμετώπισης οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν και να βελτιώσουν σημαντικά 
την ποιότητα ζωής των πασχόντων.

Στη συνέχεια η κα Πόπη Πρόφη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Συνεργάτης του Σωματείου ΚΑΛΥΨΩ, 
αναφέρθηκε στις πολύ μεγάλες ψυχολογικές επιπτώσεις της ψωρίασης, στη σημασία της ευρύτερης 
αποδοχής της νόσου από τον οικογενειακό και τον κοινωνικό περίγυρο, αλλά και από τον ίδιο τον ασθενή. 
Τέλος, ο Πρόεδρος του Σωματείου ΚΑΛΥΨΩ, κος κωνσταντίνος λούμος, παρουσίασε τη δράση του Σω-
ματείου, το οποίο μέσω της πληροφόρησης στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την 
κοινωνική αποστιγματοποίηση της νόσου. Παράλληλα, καταβάλλει προσπάθειες για την ανακούφιση και 
προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών με ψωρίαση, καθώς και την προαγωγή των διαπροσωπικών 
τους σχέσεων. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πλήθος ερωτήσεων του ακροατηρίου προς τους ομιλητές, γεγονός που 
καταδεικνύει το ενδιαφέρον αλλά και την ανάγκη που υπάρχει στο κοινό για έγκυρη ενημέρωση σε τόσο 
σημαντικά θέματα υγείας.
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• δήμος Πειραιά •

 

Στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά (κτίριο Παλαιού Ταχυδρομείου), την τετάρτη 7 Μαΐου 2014

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κος Νικόλαος σταυριανέας, Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους τους παραβρισκόμενους, τους ομιλητές, το ΕΔΔΥΠΠΥ 
και το Δήμο Πειραιά για τη διοργάνωση. Ο κος Σταυριανέας κατά την εισαγωγική του ομιλία αναφέρθηκε 
στην πληθώρα ερευνών που διεξάγονται σε ετήσια βάση για την Ψωρίαση, οι οποίες έχουν επιφέρει 
σημαντική πρόοδο ως προς την αντιμετώπιση της νόσου. Οι ασθενείς θα πρέπει να αναζητούν ιατρική 
βοήθεια από τον ειδικό δερματολόγο άμεσα και να μην απογοητεύονται.

Στη συνέχεια, ο δρ. Ιωάννης κατσαντώνης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Δερματολο-
γικού Τμήματος του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιώς, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία παρουσίασε 
ενδιαφέροντα ιστορικά και επιδημιολογικά στοιχεία για την Ψωρίαση, καθώς και για το ρόλο της κληρο-
νομικότητας στην εμφάνισή της. Αναφέρθηκε στους παράγοντες εμφάνισης και στις κλινικές μορφές της 
νόσου, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική. Ακόμη, ανέφερε ότι στους ασθενείς 
με ψωρίαση υπάρχει προδιάθεση εμφάνισης κάποιου μεταβολικού νοσήματος για αυτό και θα πρέπει 
να είναι πολύ προσεκτικοί και σε στενή επικοινωνία με το γιατρό τους. Τέλος, τόνισε ότι πολύ σημαντικό 
για το γιατρό πλέον να εστιάζει στις ανάγκες κάθε ασθενούς ξεχωριστά και να προσαρμόζει ανάλογα τη 
θεραπευτική του προσέγγιση.

Η δεύτερη ομιλήτρια της εκδήλωσης, κα Πόπη Πρόφη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Συνεργάτης του ΚΑ-
ΛΥΨΩ, αναφέρθηκε στις σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεων της ψωρίασης, λέγοντας ότι είναι πολύ ση-
μαντικό οι ασθενείς να αποδεχθούν τη νόσο, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και την ποιό-
τητα ζωής τους. Ο θεραπευτής, τόνισε η κα Πρόφη, καλείται να έχει την προσοχή του απόλυτα στραμμένη 
στον ασθενή, ώστε να κατανοήσει το μέγεθος των ψυχολογικών επιπτώσεων που αντιμετωπίζει και να 
μπορέσει να τον υποστηρίξει ουσιαστικά.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΚΑΛΥΨΩ κος κωνσταντίνος λούμος, παρουσίασε από την πλευρά του ασθενή 
τον κοινωνικό αποκλεισμό που υφίστανται οι πάσχοντες από ψωρίαση και για τη βοήθεια και υποστή-
ριξη που μπορεί να προσφέρει το Σωματείο Καλυψώ. Οι δράσεις του Σωματείου στοχεύουν στην ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, στην απομυθοποίηση της νόσου και στην εξάλειψη της άγνοιας 
σε ό,τι αφορά την Ψωρίαση. Σημαντικό είναι να γίνει ξεκάθαρο ότι η ψωρίαση δεν μεταδίδεται, καθώς 
έτσι βελτιώνεται η σχέση και η επικοινωνία των πασχόντων με τον οικογενειακό αλλά και τον ευρύτερο 
κοινωνικό τους κύκλο.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις του κοινού προς τους ομιλητές, ενώ το αισιόδοξο μήνυμα εί-
ναι ότι πλέον η ιατρική μπορεί να ανακουφίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ασθενείς με ψωρίαση, λόγω 
των εξελιγμένων θεραπευτικών μεθόδων σε συνδυασμό με τη σύγχρονη προσέγγιση της ψυχολογικής 
υποστήριξης.
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ΕΠΙστηΜΟΝΙκΕσ ΟΜΙλΙΕσ ΓΙΑ THN ΑκτΙΝΙκη κΕΡΑτΩση

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2014 σειρά 
ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους δημότες με θέμα την Ακτινική Κεράτωση (προκαρκινική βλάβη του 
δέρματος, αποτέλεσμα μακρόχρονης και επαναλαμβανόμενης έκθεσης στον ήλιο). Χορηγός των εκδη-
λώσεων είναι η εταιρεία LEO Pharma Ελλάς, ενώ την οργάνωση έχει αναλάβει η εξειδικευμένη εταιρεία 
New Event Generation. 

Πραγματοποιήθηκαν 2 ενημερωτικές εκδηλώσεις στους δήμους Αμαρουσίου και βάρης-βούλας-βου-
λιαγμένης. Η ενημέρωση των δημοτών για την πρόληψη των επικίνδυνων χρόνιων ηλιακών βλαβών στο 
δέρμα συνεχίζεται με περισσότερες εκδηλώσεις το 2015.

• δήμος Αμαρουσίου •

 

Στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, τη δευτέρα 8 δεκεμβρίου 2015

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κος στέφανος τσιπουράκης, Γαστρεντερολόγος, Δημοτικός Σύμβου-
λος Δήμου Αμαρουσίου, ο οποίος μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου και Προέδρου του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ κου Γιώργου Πατούλη. Κατά την εισαγωγική ομιλία του, ο κος Τσιπουράκης τόνισε τη σημασία της 
σωστής ενημέρωσης του κοινού για την πρόληψη σημαντικών παθήσεων και την προστασία του γενικού 
πληθυσμού.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα Μαρίτα κοσμαδάκη, MD, PhD, Δερματολόγος – Αφροδισιολό-
γος, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ». Η κα Κοσμαδάκη, παρουσίασε την 
επίδραση που έχουν στο δέρμα μας οι υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και η μακρόχρονη έκθεσή μας σε 
αυτές, επισημαίνοντας ότι μπορούν να επιφέρουν σημαντικές βλάβες στα κύτταρα και να οδηγήσουν σε 
καρκίνο του δέρματος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες παθολογίες του δέρματος που σχετί-
ζονται με τον ήλιο, όπως η φωτογήρανση και άλλες προκαρκινικές ή/και καρκινικές βλάβες, εστιάζοντας 
στην ακτινική υπερκεράτωση, η οποία είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη προ-καρκινική δερματική νόσος. 
Η ομιλήτρια παρουσίασε αναλυτικά τα συμπτώματα, τους παράγοντες κινδύνου και όλα τα νεότερα δε-
δομένα στην αντιμετώπιση και τις διαθέσιμες θεραπείες της νόσου.

η ακτινική κεράτωση είναι μια νόσος του ηλίου, πρόδρομος του καρκίνου του δέρματος και απαιτεί 
θεραπεία. Ωστόσο, συχνά οι ασθενείς δεν την αντιλαμβάνονται ή την αγνοούν και δε συμβουλεύονται 
το δερματολόγο τους. Καθώς δεν υπάρχει αρκετό αίσθημα εγρήγορσης στο ευρύ κοινό, αλλά ούτε και η 
απαραίτητη ενημέρωση για την ακτινική κεράτωση και τα συμπτώματά της, υπάρχει καθυστέρηση στη 
διάγνωση, άρα και στην έναρξη της θεραπείας, λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης στο δερματολόγο.
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• δήμος βάρης – βούλας – βουλιαγμένης •

 

Στο ΚΑΠΗ Βούλας, την τρίτη, 16 δεκεμβρίου 2015

Συντονίστρια της ημερίδας ήταν η κα Νανά καραγιάν, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, η οποία ευχαρίστησε όλους τους παραβρισκόμενους για τη θετική 
τους ανταπόκριση και παρουσία, καθώς και την ομιλήτρια κα θεογνωσία βέργου, Δερματολόγο – Αφρο-
δισιολόγο, Πανεπιστημιακή Υπότροφο του Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για την ενημέρωση που 
προσέφερε στο κοινό.

Κατά την ενημέρωση η κα Βέργου παρουσίασε την επίδραση που έχουν στο δέρμα μας οι υπεριώδεις 
ακτίνες του ηλίου και η μακρόχρονη έκθεσή μας σε αυτές, επισημαίνοντας ότι μπορούν να επιφέρουν 
σημαντικές βλάβες στα κύτταρα και να οδηγήσουν σε καρκίνο του δέρματος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε 
σε συγκεκριμένες παθολογίες του δέρματος που σχετίζονται με τον ήλιο, όπως η φωτογήρανση και άλλες 
προκαρκινικές ή/και καρκινικές βλάβες, εστιάζοντας στην ακτινική υπερκεράτωση, η οποία είναι η πιο 
συχνά εμφανιζόμενη προ-καρκινική δερματική νόσος. Η ομιλήτρια παρουσίασε αναλυτικά τα συμπτώ-
ματα, τους παράγοντες κινδύνου και όλα τα νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση και τις διαθέσιμες 
θεραπείες της νόσου.

η ακτινική κεράτωση είναι μια νόσος του ηλίου, πρόδρομος του καρκίνου του δέρματος και απαιτεί 
θεραπεία. Ωστόσο, συχνά οι ασθενείς δεν την αντιλαμβάνονται ή την αγνοούν και δε συμβουλεύονται 
το δερματολόγο τους. Καθώς δεν υπάρχει αρκετό αίσθημα εγρήγορσης στο ευρύ κοινό, αλλά ούτε και η 
απαραίτητη ενημέρωση για την ακτινική κεράτωση και τα συμπτώματά της, υπάρχει καθυστέρηση στη 
διάγνωση, άρα και στην έναρξη της θεραπείας, λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης στο δερματολόγο. 

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από το κοινό, όπου συνοψίζοντας, η ομιλήτρια τόνισε τη ση-
μασία της πρόληψης, με αποφυγή κυρίως της ηλιακής έκθεσης και ηλιοπροστασία με ρούχα και χρήση 
αντιηλιακού, όταν δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον ήλιο.
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ΕΠΙστηΜΟΝΙκΕσ ΟΜΙλΙΕσ ΓΙΑ THN ΟΡθη ΧΡηση
τΩΝ ΑΝτΙβΙΟτΙκΩΝ κΑΙ τΩΝ ΕΜβΟλΙΩΝ

Εκστρατεία Ενημέρωσης με θέμα: «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» διοργά-
νωσε το Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων – Προαγωγής υγείας (ΕδδυΠΠυ), με τη συνεργασία 
των Φορέων:
(α) Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας 
(β) Ελληνική Εταιρεία λοιμώξεων
(γ) Ιατρικός σύλλογος Αθηνών

Στόχος της Εκστρατείας ήταν η ενημέρωση του πληθυσμού της χώρας μας στην ΟΡθη ΧΡηση τΩΝ 
ΑΝτΙβΙΟτΙκΩΝ, για τη διαφύλαξη των φαρμάκων αυτών, τα οποία έσωσαν και εξακολουθούν να σώζουν 
εκατομμύρια ζωές μέχρι σήμερα.

Η Εκστρατεία περιελάμβανε μία τουλάχιστον ενημερωτική ομιλία με προβολή διαφανειών σε κάθε 
Δήμο, ενώ πραγματοποιήθηκε διανομή σχετικού έντυπου ενημερωτικού υλικού στο κοινό, το οποίο διέ-
θεσε ο ΕΟΦ.

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

Χορηγοί των εκδηλώσεων ήταν οι εταιρείες: PFIZER, SANOFI, ASTELLAS, NORMA.

Κατά την περίοδο Οκτώβριος – Δεκέμ-
βριος 2014 και με αφετηρία την Αττική, 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19 ενη-
μερωτικές εκδηλώσεις στους Δήμους 
Αγίων Αναργύρων-καματερού, ηλιού-
πολης, Παλαιού Φαλήρου, Περιστε-
ρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αμα-
ρουσίου, βύρωνα, Μάνδρας-Ειδυλλίας, 
Μεταμόρφωσης, σπάτων-Αρτέμιδας, 
βριλησσίων, Ραφήνας-Πικερμίου, Φι-
λοθέης-Ψυχικού, Γαλατσίου, Πόρου, 
διονύσου, ηρακλείου, Νέας Ιωνίας και 
Παλλήνης.

Το 2015, η Εκστρατεία τέθηκε υπό την 
Αιγίδα της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελ-
λάδας (ΚΕΔΕ) και συνεχίζεται σε ακόμη 
περισσότερους Δήμους του ΕΔΔΥΠΠΥ 
ανά την Ελλάδα.
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• δήμος Αγίων Αναργύρων–καματερού •

 

Στο Α΄ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων, την τετάρτη, 29/10/2014

Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η κα Ευθυμία Γιαννιτσιώτη, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια 
Α΄, Δ΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». Τη συζήτηση συντόνισε η κα Αρι-
στέα λάππα, Εργοθεραπεύτρια στο Α΄ ΚΑΠΗ του Δήμου, ενώ παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης κος Νικόλαος Παντελιάς. Κατά το χαιρετισμό του ο 
κος Παντελιάς, ευχαρίστησε το κοινό για την παρουσία του, όλους τους συντελεστές και επιστημονικούς 
φορείς της διοργάνωσης, καθώς και την έγκριτη ιατρό ομιλήτρια.

• δήμος ηλιούπολης •

 

Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, την τετάρτη, 29/10/2014

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κος Αντώνης Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας 
– Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιδή-
μαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης κος Χρήστος Γιαννάκης, ο οποίος επισήμανε τη σπουδαιότητα αυτών 
των ενημερωτικών εκδηλώσεων, οι οποίες προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες στο κοινό σε σημαντικά 
θέματα υγείας και προωθούν την ιδέα της πρόληψης ως καθημερινής πρακτικής σε ό,τι αφορά την υγεία 
μας. Εκ μέρους του ΕΔΔΥΠΠΥ, παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής του Δικτύου κος 
σωτήρης Παπασπυρόπουλος.
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• δήμος Παλαιού Φαλήρου •

 

Στον Πολυχώρο του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου, τη δευτέρα, 3/11/2014

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα Μαρία σουλή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξε-
ων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δ΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντι-
δήμαρχος και Υπεύθυνος των Δημοτικών Ιατρείων Παλαιού Φαλήρου κος Ιωάννης Φωστηρόπουλος, ο 
οποίος μετέφερε το χαιρετισμό του Δημάρχου κου διονύση Χατζηδάκη και δήλωσε ότι η εκδήλωση αυτή 
αποτελεί μια συνέχεια της άριστης συνεργασίας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με το ΕΔΔΥΠΠΥ. Τέτοιες 
εκδηλώσεις ενημέρωσης κοινού και πρόληψης θα συνεχιστούν στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου του 
Δήμου για την προφύλαξη της υγείας του γενικού πληθυσμού.

• δήμος Περιστερίου •

 

Στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Περιστερίου, την τετάρτη, 5/11/2014

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων 
ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας. Τη συζήτηση συντόνισε ο Εντεταλμένος 
Σύμβουλος σε θέματα Υγείας του Δήμου, κος Γιώργος Μπεκιάρης, Καρδιολόγος, Δ/ντής Καρδιολογικής 
Κλινικής Νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ». Ο κος Μπεκιάρης μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου κου Αν-
δρέα Παχατουρίδη, ενώ ευχαρίστησε για τη θετική ανταπόκριση και παρουσία τους όλους τους Δημότες, 
καθώς και την ομιλήτρια. Εκ μέρους του ΕΔΔΥΠΠΥ, παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής 
του Δικτύου κος σωτήρης Παπασπυρόπουλος ο οποίος μετέφερε τους χαιρετισμούς του Προέδρου του 
Δικτύου, κου Γιώργου Πατούλη, Δημάρχου Αμαρουσίου, και αναφέρθηκε στους στόχους και τις δράσεις 
του Δικτύου, που εστιάζουν στην Πρόληψη, για την προαγωγή και προστασία της Υγείας του γενικού 
πληθυσμού της χώρας μας.



82

• δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης •

 

Στο Α΄ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης, την τετάρτη, 5/11/2014

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα Ευθυμία Γιαννιτσιώτη, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επιμελή-
τρια Α΄, Δ΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». Τη συζήτηση συντόνισε η κα 
τριάδα κουρτέσα, Επισκέπτρια Υγείας του Δήμου, ενώ παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντι-
δήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Ελληνικού – Αργυρούπολης, κος κωνσταντίνος Μηνόπουλος 
και η Νοσηλεύτρια του Α΄ ΚΑΠΗ κα Χρυσάνθη Ντούλα.

• δήμος Αμαρουσίου •

 

Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, τη δευτέρα, 10/11/2014

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα κυριακή κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοι-
μώξεων ΕΚΠΑ, Γενική Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας. Τη συζήτηση συντόνισε ο Δή-
μαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, κος Γιώργος 
Πατούλης, ο οποίος στην τοποθέτησή του τόνισε: «Από τις ευπαθείς ομάδες εμβολιάστηκε μόνο το 7% 
όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν 60%. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν 150 και πλέον θάνατοι 
στη χώρα μας από τον ιό Η1Ν1 όταν στη Μεγάλη Βρετανία ήταν 0. Προχωρούμε σε μία Πανελλαδική 
Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών με στόχο την καταπολέμηση 
μιας σύγχρονης και μεγάλης απειλής για τη Δημόσια Υγεία: την ανθεκτικότητα των μικροβίων από την 
αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών. Παράλληλα προσφέρει στον πολίτη μέσω των ομιλιών που πραγματοποι-
ούνται στους Δήμους, σωστή ενημέρωση για την πρόληψη μέσω των εμβολιασμών σοβαρών και επικίν-
δυνων νοσημάτων, όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που έχουμε αύξηση 
των ιώσεων και των λοιμώξεων».
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• δήμος βύρωνα •

 

Στο Δημοτικό Κινηματογράφο Βύρωνα «Νέα Ελβετία», τη δευτέρα, 10/11/2014

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα κατερίνα Μασγάλα, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια 
Α΄, «Κωνσταντινοπούλειο» Γ.Ν. Νέας Ιωνίας. Τη συζήτηση συντόνισε η κα βασιλική βαγγελή, Προϊστα-
μένη Δημοτικών Ιατρείων Βύρωνα. Εκ μέρους του ΕΔΔΥΠΠΥ, παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο 
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. του Δικτύου κος Ιωάννης λαδόπουλος.

• δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας •

 

Στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, τη δευτέρα, 10/11/2014

Την ομιλία πραγματοποίησε η κα λιάνα συμπάρδη, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος Δ/ντρια Α’ Παθολο-
γικής Κλινικής, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». Το κοινό καλωσόρισε ο Διευθυντής της Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ Ελευσίνας κος Αλέξανδρος Αποστολίδης. Τη συζήτηση συντόνισε ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλ-
λίας κος Γεώργιος δρίκος, ο οποίος επισήμανε τη σπουδαιότητα της ενημέρωσης στην καθημερινή πρα-
κτική πρόληψης και προστασίας του πληθυσμού από σοβαρές και συχνά επικίνδυνες ασθένειες. Ευχαρί-
στησε τους Επιστημονικούς Φορείς για τη διοργάνωση της συγκεκριμένης ενημερωτικής εκστρατείας για 
την ορθή χρήση των αντιβιοτικών, καθώς και την έγκριτη ιατρό ομιλήτρια.
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• δήμος Μεταμόρφωσης •

 

Στο A΄ ΚΑΠΗ της Μεταμόρφωσης, την τετάρτη, 12/11/2014

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα δήμητρα καββαθά, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ, 
Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής, Παθολόγος, κος Γιώργος ηλιόπουλος, ενώ παραβρέθηκε ακόμη και απηύθυνε χαιρετισμό ο κος 
Νεκτάριος Μπρέγιαννης, ιατρός του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης. Παραβρέθηκε και απηύ-
θυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης κος Μιλτιάδης καρπέτας. Ο κος Καρπέτας δήλωσε: «Η 
προστασία της Υγείας είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, ιδίως τώρα που η κοινωνία αντιμετωπίζει 
τις συνέπειες της κρίσης. Είναι πραγματικά εκπληκτικό να αποκαλύπτεται ότι η Ελλάδα είναι μακράν πρω-
ταθλήτρια στην υπερκατανάλωση φαρμάκων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως, οι προσπάθειες 
για την προστασία της υγείας θα πρέπει να στραφούν στην πρόληψη και την κάλυψη των πραγματικών 
αναγκών φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και στην καταπολέμηση της βλαβερής υπερκατανάλωσης. Ο Δή-
μος Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, το οποίο πραγματικά προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες 
στον τομέα της Υγείας, θα συνεχίσει τις προσπάθειές του και στα δύο μέτωπα για τη θωράκιση της υγείας 
και με Προγράμματα Πρόληψης και με Ενημερωτικές Ημερίδες». Εκ μέρους του ΕΔΔΥΠΠΥ, παραβρέθηκε 
ο κος Νίκος Παντελιάς, Μέλος του ΔΣ του Δικτύου, Αντιδήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Ο κος 
Παντελιάς αναφέρθηκε στους στόχους και τις δράσεις του Δικτύου, που εστιάζουν στην Πρόληψη, για 
την προαγωγή και προστασία της Υγείας του γενικού πληθυσμού της χώρας μας.
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• δήμος σπάτων-Αρτέμιδος •

 

Στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων «Χρήστος Μπέκας», την Πέμπτη, 13/11/2014

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων 
ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας. Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικής Πολιτικής Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος κος Παναγιώτης λάμπρου. Εκ μέρους του ΕΔΔΥΠΠΥ, παρα-
βρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό η κα Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Συντονίστρια του Προγράμματος 
«Υγιείς Πόλεις» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο ΕΔΔΥΠΠΥ.

• δήμος βριλησσίων •

 

Στο Πάρκο ΤΥΠΕΤ «Μίκης Θεοδωράκης», την Πέμπτη, 19/11/2014

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα Αναστασία Αντωνιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογί-
ας – Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». Τη συζήτηση συντόνισε ο κος κωνσταντίνος βαφειάδης, Αντι-
πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων. Παραβρέθηκε 
και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Βριλησσίων κος Ξενοφών Μανιατογιάννης.
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• δήμος Ραφήνας-Πικερμίου •

 

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στη Ραφήνα, τη δευτέρα, 24/11/2014

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων 
ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας. Τη συζήτηση συντόνισε ο κος Μύρων τσα-
γκαράκης, Ιατρός, Δημοτικός Σύμβουλος, ενώ παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ραφή-
νας-Πικερμίου κος βασίλης Πιστικίδης.

• δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού •

 

Στο Πνευματικό Κέντρο «Σπυροπούλειο», τη δευτέρα, 24/11/2014

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κος Αθανάσιος σκουτέλης, Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων 
Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων. Τη συζήτηση συντόνισε η κα 
Νέλλη λάβδα, Εντεταλμένη Σύμβουλος Γραφείου Δημάρχου, ενώ παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρε-
τισμό η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ) 
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, κα Νατάσα Αγγελάκη.
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• δήμος Γαλατσίου •

 

Στο Δημαρχείο Γαλατσίου, την τετάρτη, 26/11/2014

Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η κα Φλώρα κοντοπίδου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη Γρα-
φείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ. Τη συζήτηση συντόνισε η κα Μαρκέλλα Μυλωνά, Φαρμακοποι-
ός του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου. Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής παραβρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής – Υγείας & Υγιεινής κος Μάνος Ελευ-
θερίου, ο οποίος μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου κου Γιώργου Μαρκόπουλου και συνεχά-
ρη όλους τους συντελεστές για την εξαιρετική διοργάνωση και ιδιαίτερα την ομιλήτρια. Εκ μέρους του 
ΕΔΔΥΠΠΥ, παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Δικτύου και Δημοτικός Σύμβουλος 
Γαλατσίου κος Αθανάσιος Μπούρας. Ο κος Μπούρας δήλωσε: «Το ζήτημα της μη ορθής χρήσης και της 
κατάχρησης των αντιβιοτικών είναι πολύ σοβαρό για τη Δημόσια Υγεία. Δυστυχώς είμαστε πρώτοι στην 
Ευρώπη στη χρήση των αντιβιοτικών, κάτι που συνεπάγεται μεγάλους κινδύνους για τους ασθενείς και 
ευρύτερα για τον περίγυρό τους. Σήμερα έγινε μια ενημέρωση για την αξία των εμβολιασμών, κυρίως για 
την προστασία από τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο, διότι δυστυχώς δε διενεργούνται στο βαθμό που θα 
έπρεπε ώστε να προστατεύσουμε το γενικό πληθυσμό. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν».
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• δήμος Πόρου •

 

Στο Κτίριο Συγγρού στον Πόρο, την τετάρτη, 26/11/2014

Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κος σωτήρης τσιόδρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Λοι-
μώξεων ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». Τη συζήτηση συντόνισε η κα Μαρία βαρβάρου, Εντεταλμένη Σύμβου-
λος Υγείας του Δήμου, η οποία καλωσόρισε και ευχαρίστησε το κοινό για την παρουσία του, καθώς και 
τον ομιλητή, για την υψηλή επιπέδου ενημέρωση που προσέφερε στο κοινό.

• δήμος διονύσου •

 

Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ανοιξης, τη δευτέρα, 01/12/2014

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κος Αθανάσιος σκουτέλης, Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων 
Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων. Τη συζήτηση συντόνισε ο κος 
Γεώργιος Αφάρας, Καρδιολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσου, ενώ παρών ήταν και ο Αντιδήμαρχος 
Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής κος βασίλης κοκμοτός.
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• δήμος ηρακλείου •

 

Στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου, τη δευτέρα, 01/12/2014

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα Γαρυφαλλιά Πουλάκου, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επιμελή-
τρια Α΄ ΕΣΥ, Δ΄ Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». Το κοινό καλωσόρισε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής Δήμου Ηρακλείου Αττικής κος Γεώργιος Οικονομίδης, ο οποίος ήταν και ο συντονιστής της 
συζήτησης.

• δήμος Νέας Ιωνίας •

 

Στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Νέας Ιωνίας (ΟΤ 150), την τετάρτη, 3/12/2014

Ομιλήτρια ήταν η κα λαμπρινή Γαλανή, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια ΣΤ΄ Παθολογικής 
Κλινικής Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ». Τη συζήτηση συντόνισε η Αντιδήμαρχος κα Ολγα Ακιανίδου, η οποία 
ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους για τη θετική τους ανταπόκριση, καθώς και την εξαίρετη ιατρό 
ομιλήτρια.
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• δήμος Παλλήνης •

 

Στο Δημαρχείο Παλλήνης, την Πέμπτη, 4/12/2014

Ομιλήτρια ήταν η κα Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας. Τη συζήτηση συντόνισε η κα Πόπη Ζινέλη, Δημοτική Σύμβουλος, 
Εντεταλμένη για Δράσεις Υγείας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Δήμου Παλλήνης. Επίσης, παραβρέ-
θηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο κος δημήτρης Μπαξεβάνης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος του Νο-
μικού Προσώπου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης.
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ΕκστΡΑτΕΙΕσ

Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη by Epode

Το Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ εφαρμόζεται με επιτυχία στην Ελλά-
δα από το 2008 και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής 
Υγείας. Το 2014, συμμετείχαν σε αυτό οι δήμοι Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Αμαρουσίου, Γαλατσίου, Κορίν-
θου, Παλαιού Φαλήρου και Παύλου Μελά.

Μερικές από τις τοπικές δράσεις του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ που οργανώθηκαν από τους δήμους-μέλη του 
προγράμματος περιγράφονται παρακάτω:

• δήμος Αλεξάνδρειας ημαθίας •

 
Ασφυκτικά γεμάτη από παιδιά ήταν την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 η αίθουσα του Δημοτικού Συμ-

βουλίου της Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Ο λόγος; Μία πολύ ξεχωριστή, ενημερωτική και ενδιαφέρουσα εκ-
δήλωση του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ με θέμα: «Ενέργεια και Ασκηση στην Ιδια Ζυγαριά – Ισορροπήστε τις επιλο-
γές σας!»

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Αλεξάνδρειας και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστα-
σίας, στα πλαίσια της συμμετοχής του δήμου στο “ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ” και την παρακολούθησαν μαθητές 
όλων των δημοτικών σχολείων της Αλεξάνδρειας.

Μια εκδήλωση με πολύ ενδιαφέρον και αρκετές πληροφορίες που παρουσιάστηκαν με ποικίλο υλικό 
(παρουσιάσεις, βίντεο, φωτογραφίες κ.λ.π.).
Στην εκδήλωση μίλησαν οι:
 ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Ιατρός, Πρόεδρος ΔΣ
 ΓΚΥΡΙΝΗ ΖΩΗ-Διαιτολόγος
 ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Παιδίατρος
 ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Οδοντίατρος
 ΚΟΥΛΟΥΜΤΟΥΡΗ ΘΩΜΑΗ-Εκπαιδευτικός

Οι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν πολύ κατατοπιστικοί και πρόθυμοι να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά 
και να γίνει κατανοητός ο λόγος τους. Δεν ήταν λίγες οι φορές που απηύθυναν τον λόγο στο παιδικό κοινό 
κάνοντάς τους ερωτήσεις και ζητώντας να εκφράσουν τα σχόλιά τους σχετικά με τα όσα άκουγαν.

Στο τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκε φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι σε όλα τα παιδιά και το ενη-
μερωτικό φυλλάδιο του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ σχετικά με το Ενεργειακό Ισοζύγιο.
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• δήμος κορίνθου •

 

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο βιωματικό εργαστή-
ριο μαγειρικής για παιδιά που σχεδίασαν ειδικά για το ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ οι καθηγητές και οι φοιτητές του 
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ!

Οι μικροί μαθητές του 10ου δημοτικού σχολείου Κορίνθου επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ 
εγκαινιάζοντας τη νέα αυτή συνεργασία του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ με στόχο την προώθηση της ισορροπημένης 
διατροφής. Ολα τα παιδιά φόρεσαν ποδιές, γάντια και σκουφάκια και υπό τις οδηγίες των σεφ Δημήτρη 
Καράμπαμπα και Γιώργου Γανωτή συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε όλα τα στάδια παρασκευής μίας λα-
χταριστής σαλάτας, με ποικιλία λαχανικών και βάση τις φακές. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της παιδαγω-
γού Νίκης Βακερλή, έπαιξαν διάφορα παιχνίδια γευσιγνωσίας με φρέσκα φρούτα εποχής, ετοιμάζοντας 
και καταναλώνοντας μία πολύχρωμη φρουτοσαλάτα.

Το δεύτερο μέρος των εργαστηρίων περιελάμβανε πρωτότυπα ομαδικά παιχνίδια γύρω από την πυρα-
μίδα της μεσογειακής διατροφής τα οποία και επιμελήθηκε η διαιτολόγος κα Κατερίνα Σπαγγή μαζί με 
τους φοιτητές της. Μέσα από την κίνηση, τη διάδραση και το παιχνίδι οι μικροί φίλοι του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ 
έμαθαν τις διάφορες ομάδες τροφίμων, τα οφέλη που προσφέρουν και το πόσο συχνά πρέπει να τις 
καταναλώνουμε.

Τόσο οι δάσκαλοι όσο και τα παιδιά δήλωσαν κατενθουσιασμένοι από τα εργαστήρια του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟ-
ΦΗ και εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμμετέχουν σε ακόμα περισσότερες μελλοντικές δράσεις του 
προγράμματος στην Κόρινθο.

Η κα Ελενα Στάμου, Εθνική Συντονίστρια του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, δήλωσε: «Μέσα από την πρωτοποριακή 
αυτή δράση τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά τις αρχές τις ισορροπημένης διατροφής και τον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο των φρούτων και των λαχανικών σε αυτή. Αφήνουν για μία μέρα τη σχολική αίθουσα, 
έρχονται σε επαφή με επαγγελματίες του χώρου της διατροφής και της εστίασης και διασκεδάζουν μέσα 
από ομαδικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες! Η ομάδα του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ σχεδιάζει πολλές περισ-
σότερες εκπλήξεις σε ακόμα περισσότερους Ελληνικούς δήμους για το 2015!»

Τα εργαστήρια μαγειρικής του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ θα συνεχιστούν στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και το 2015, καθόλη τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερα παιδιά να ενημερωθούν για 
τη μεσογειακή διατροφή και να εντρυφήσουν στα μυστικά της μαγειρικής τέχνης.
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• δήμος Παύλου Μελά •

Κουκλοθέατρο για την υγιεινή διατροφή

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Παιδειατροφή» και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την πρόλη-
ψη της παιδικής παχυσαρκίας το Τμήμα Υγείας, Κοινωνικών και Προνοιακών θεμάτων του Δήμου Παύλου 
Μελά, στις 24 Οκτωβρίου πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία για τους μαθητές του 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Σταυρούπολης .

Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ισορροπημένης 
διατροφής και άσκησης για τη βέλτιστη σωματική και πνευματική τους ανάπτυξη.

Με σύνθημα λοιπόν ….. φρούτα και λαχανικά….τρώω από αυτά πολλά, ψωμί, πατάτες, δημητριακά…. 
σχεδόν σε κάθε γεύμα, καθημερινά!, γάλα και γαλακτοκομικά … για δόντια και κόκαλα γερά!, κρέας, 
ψάρι, πουλερικά… μα δεν ξεχνώ τα όσπρια!, η κα Δάφνη Χαλκιά, επισκέπτρια υγείας, του Κέντρου Υγείας 
Ευόσμου, μύησε τους μικρούς μαθητές στο σωστό και υγιεινό τρόπο διατροφής. Στο τέλος της εκδήλω-
σης τα παιδιά παρακολούθησαν κουκλοθέατρο εμπεδώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μηνύ-
ματα που προηγουμένως είχαν ακούσει.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προνοιακών Θεμάτων, 
κος Νιγδέλης Παντελής, ο οποίος ενθάρρυνε τους μαθητές να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, να 
είναι λιγότερο αδρανείς και να αθλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
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• δήμος Παλαιού Φαλήρου •

Μαθητικό Φεστιβάλ Κίνησης

 

Το φετινό  Μαθητικό Φεστιβάλ Παλαιού Φαλήρου ήταν αφιερωμένο στο πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, 
με επίκεντρο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας αλλά και της ισορροπημένης διατροφής.

Το απόγευμα της Παρασκευής 13/06, το ραντεβού δόθηκε στην παραλία του Μπάτη, με καλοκαιρινή 
διάθεση και εξαιρετική ανταπόκριση! Από τη σκηνή του Φεστιβάλ παρέλασαν μαθητές από όλα τα τοπι-
κά δημοτικά σχολεία με πρωτότυπες χορογραφίες κάθε είδους από παραδοσιακούς χορούς και παλιές 
επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου μέχρι λάτιν ρυθμούς και επιδείξεις χιπ-χοπ.

Το φεστιβάλ επιφύλασσε και μία έκπληξη για τους εκατοντάδες γονείς και άλλους θεατές: στο τέλος 
της εκδήλωσης ο Δήμαρχος κος Δ. Χατζηδάκης τους κάλεσε όλους στη σκηνή για να χορέψουν παρέα με 
τα παιδιά! Με φόντο τη θάλασσα του Π. Φαλήρου, μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους.

Το τετραήμερο Μαθητικό Φεστιβάλ του Π. Φαλήρου ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 16/06. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Φεστιβάλ η τοπική ομάδα του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ ήταν παρούσα διανέμοντας φυλλάδια 
σχετικά με το Ενεργειακό Ισοζύγιο, προσφέροντας νερά και υγιεινά σνακ στους συμμετέχοντες καθώς και 
πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την άσκηση με την υγιεινή διατροφή.

• δήμος Αμαρουσίου •

Καλοκαιρινή Γιορτή Κίνησης στο 15ο δημοτικό
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• δήμος Γαλατσίου •

Φεστιβάλ Κίνησης στο Άλσος Βεϊκου

 

Την Κυριακή 1η Ιουνίου, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, στα πλαίσια του προγράμματος 
ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, διοργάνωσε ένα μεγάλοΦεστιβάλ Κίνησης στο Αλσος Βεΐκου! Τα παιδιά που συμμετεί-
χαν πέρασαν από 9 διαφορετικούς σταθμούς παιχνιδιού και δραστηριοτήτων!

Μέσα από παιχνίδια κίνησης όπως Τσέρκι, Διελκυστίνδα, Τσουβαλοδρομίες, Κουτσό, Η Ουρά της Αλε-
πούς και άλλα, τα παιδιά αθλήθηκαν διασκεδάζοντας! Ενώ χάρη στο παιχνίδι «Συνδύασέ Το» οι μικροί 
συμμετέχοντες έμαθαν το σωστό συνδυασμό των τροφών παίζοντας ένα διαφορετικό τουίστερ, φτιαγμέ-
νο από την τοπική ομάδα του Γαλατσίου!

Φυσικά, δεν έλειψε και το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, όπου τα παιδιά χρωμάτισαν με πινέλα και ζωηρά 
χρώματα διάφορα καλοκαιρινά αντικείμενα! Αφού στέγνωσαν καλά, οι εκκολαπτόμενοι καλλιτέχνες πή-
ραν τις δημιουργίες τους μαζί τους, ως αναμνηστικό της συμμετοχής τους στο Φεστιβάλ Κίνησης!

Χάρη στην οργάνωση της τοπικής ομάδας του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, τα παιδιά πέρασαν ένα όμορφο από-
γευμα που συνδύαζε άθληση, μάθηση και διασκέδαση! Στο τέλος της επίσκεψής τους, έφυγαν ενθουσι-
ασμένα και έδωσαν ραντεβού για το Σεπτέμβριο και τις νέες δράσεις του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ!
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• δήμος Αμαρουσίου •

Γιορτή Κίνησης

 

Με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Μαΐου, η Γιορτή Κίνησης 
του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ στο Μαρούσι.

Παιδιά και γονείς συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Η.Σ.Α.Π. του Αμαρουσίου για να συμμετέχουν σε μία 
διασκεδαστική και εκπαιδευτική Γιορτή Κίνησης, με στόχο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας.

Η μεγάλη γιορτή ξεκίνησε με παραδοσιακούς χορούς από το παιδικό χορευτικό τμήμα του δήμου Αμα-
ρουσίου που ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετέ-
χουν σε δημιουργικά εργαστήρια κατασκευής χάρτινων καπέλων αλλά και facepainting, με έμφαση στα 
φρούτα και τα λαχανικά. Κάθε παιδί διάλεγε το αγαπημένο του φρούτο ή λαχανικό και το ενσωμάτωνε 
σε ένα πρωτότυπο και πολύχρωμο καπέλο!

Στη συνέχεια ακολούθησαν αθλοπαιδιές με έμπνευση από παραδοσιακά παιχνίδια κίνησης όπως 
τσουβαλοδρομίες, μουσικά χούλα-χουπ, παιχνίδια με μπάλες, κορίνες και πολλά άλλα. Τα πολύχρωμα 
μπαλόνια του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ μάλιστα γέμισαν με χρώμα την πλατεία του Αμαρουσίου αλλά και με χα-
μόγελα τα πρόσωπα των μικρών φίλων του προγράμματος.

Η κλινική διαιτολόγος/διατροφολόγος Αμαλία Φιλίππου ήταν εκεί για να δώσει συμβουλές στους γο-
νείς και να τους μιλήσει για την έννοια του Ενεργειακού Ισοζυγίου, μέσα από το φυλλάδιο της νέας ενό-
τητας του προγράμματος με θέμα «Ενέργεια και Ασκηση στην ίδια Ζυγαριά!».

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κος Γεώργιος Πατούλης που ευχαρίστησε τα παιδιά για τη 
συμμετοχή τους και συνεχάρη τους γονείς γιατί με τη στάση τους και τη συμμετοχή τους στις δράσεις του 
ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ δίνουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους και οι ίδιοι αποτελούν υγιές πρότυπο για το 
κοινωνικό σύνολο.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με τα παιδιά από το Σπίτι του Αμαρου-
σίου και των Μελισσίων να δηλώνουν ενθουσιασμένα με την εκδήλωση και την ευκαιρία να περάσουν 
ένα όμορφο πρωινό γεμάτο παιχνίδι, κίνηση και διασκέδαση!
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• δήμος Αμαρουσίου •

Επιδαπέδια παιχνίδια κίνησης στο 15ο & 16ο δημοτικό

 

Το ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ δημιούργησε επιδαπέδια παιχνίδια στο προαύλιο του 15ου και 16ου Δημοτικού 
σχολείου Αμαρουσίου! Η πρωτότυπη ενέργεια πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΠΑΙ-
ΔΕΙΑΤΡΟΦΗ για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας!

Οι μικροί μαθητές και η ζωγράφος Λουκία Κωνσταντίνου, ένωσαν τις δυνάμεις τους ακόμα μια φορά 
και δημιούργησαν ένα κουτσό και ένα twister στην αυλή του σχολείου! Οι επίδοξοι ζωγράφοι έβαλαν 
όλη τους την τέχνη για να χρωματίσουν και να στολίσουν τα παιχνίδια με φρούτα, μένοντας πιστοί στο 
μήνυμα του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ ότι η φυσική δραστηριότητα πάει πακέτο με την ισορροπημένη διατροφή.

Πινέλα, χρώματα και πολλή όρεξη για βάψιμο μετέτρεψαν την αυλή του σχολείου σε ένα πολύχρωμο 
χώρο παιχνιδιού! Τα παιχνίδια δημιουργήθηκαν με ειδικά χρώματα για εξωτερικούς χώρους, ώστε να 
εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αντοχή τους στο χρόνο.

Το κουτσό και το twister που δημιουργήθηκαν, προσφέρουν σε όλα τα παιδιά του σχολείου έναν εύ-
κολο και διασκεδαστικό τρόπο να εντάξουν περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά τους, μέσα από το 
παιχνίδι!
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• δήμος Αμαρουσίου •

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

 

Το ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ γιόρτασε, στις 21 Μαρτίου, την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό οργανώνοντας δρα-
στηριότητες για την προώθηση της κατανάλωσης νερού! Η δράση υλοποιήθηκε στο 16ο Δημοτικό σχο-
λείο Αμαρουσίου με τη συμμετοχή των δασκάλων και των μικρών μαθητών.

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, πήραν μέρος σε μια σκυταλοδρομία νερού προσπαθώντας να γεμί-
σουν με νερό τον κουβά τους πιο γρήγορα από τους αντιπάλους τους, ενώ στη συνέχεια πραγματοποί-
ησαν 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 ζωγραφιστεί 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!
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Εκστρατεία Πρόληψης Ca Παχέος Εντέρου

Με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου (Μάρτιος 2014) 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία Εκστρατεία Ενημέρωσης και Πρόληψης των δημοτών

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας , με αφορμή το Μήνα Πρόληψης 
κατά του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας-Μάρτιος 2014) διοργάνωσε τις 
«Εβδομάδες Δωρεάν Προληπτικού Ελέγχου για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου». Μια πρωτοβουλία 
που διοργανώθηκε με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού με 
την χορηγία των εξετάσεων από τον Ομιλο Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Η Εκστρατεία διήρκησε από τις 31 Μαρτίου έως και τις 19 Απριλίου 2014. Αφορούσε σε άντρες και 
γυναίκες ηλικίας 50 - 75 ετών, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να υποβληθούν 
σε δωρεάν εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαρίνης στα κόπρανα. Πρόκειται για μια σύγχρονη εξέταση που 
δεν χρειάζεται κάποια προετοιμασία εκ μέρους του εξεταζόμενου. 

Η συγκεκριμένη εξέταση αποτελεί μέρος των εθνικών προγραμμάτων πρόληψης του καρκίνου του πα-
χέος εντέρου σε πολλές αναπτυγμένες χώρες. Αυτή η μορφή καρκίνου συνιστά σήμερα τον 3ο συχνότερο 
καρκίνο που διαγιγνώσκεται στον αναπτυγμένο κόσμο και προέρχεται από τον ανώμαλο πολλαπλασια-
σμό των κυττάρων των τοιχωμάτων του τελευταίου μέρους του παχέος εντέρου. Ο καρκίνος του παχέος 
εντέρου δεν συνοδεύεται από συμπτώματα στα πρώιμα στάδια και ως εκ τούτου, δυστυχώς, πολλές 
περιπτώσεις παραμένουν αδιάγνωστες μέχρι την εξάπλωση του καρκίνου.

Τα αποτελέσματα αυτής της δράσης έδειξαν ότι 3000 δημότες των Δήμων-Μελών του Εθνικού Δια-
δημοτικού Δικτύου αξιοποίησαν την ευκαιρία αυτή να εξεταστούν ανταποκρινόμενοι σε μια σπουδαία 
ευκαιρία που αφορά στην προφύλαξη της προσωπικής τους υγείας.
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Εκστρατεία για την Ορθή κατανάλωση Αλκοόλ

Το Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων – Προα-
γωγής υγείας (ΕδδυΠΠυ), με την αποκλειστική υποστήρι-
ξη της DIAGEO Hellas διοργάνωσε τη 2η Πανελλαδική Εκ-
στρατεία Ενημέρωσης για την Ορθή κατανάλωση αλκοόλ 
μέσω ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου που δημιουργή-
θηκε με τη συνεργασία του Εθνικού καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, του κέντρου Ερευνας & Πρόληψης 
Ατυχημάτων και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας ΙΟΑσ 
Πάνος Μυλωνάς.

σκοπός της εκστρατείας αυτής, ήταν η διανομή των ενη-
μερωτικών φυλλαδίων σε άνδρες και γυναίκες άνω των 
18 ετών καθώς και σε υποψήφιους οδηγούς με σκοπό την 
έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση τους για τις επιπτώ-
σεις της μη ορθής κατανάλωσης αλκοόλ. Η διάρκεια της 
εκστρατείας ορίστηκε για 1 μήνα από την έναρξη της που 
ήταν αρχές Απριλίου.

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

Μέσω της Εκστρατείας, διανείμαμε 50.000 ενημερωτι-
κά φυλλάδια σε 24 Δήμους της Ελλάδος. Η επιλογή των 
Δήμων αυτών έγινε βάσει ερευνών και στατιστικών στοι-
χείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΙΟΑΣ Πάνος Μυ-
λωνάς για τους Δήμους με τα περισσότερα τροχαία ατυ-

χήματα. Η διανομή των φυλλαδίων προς τους δημότες πραγματοποιήθηκε από τα Δημαρχεία προς τις 
δημοτικές δομές των Δήμων, όπως Πολιτιστικά Κέντρα, Δημοτικά & Περιφερειακά Θέατρα, ΚΕΠ αλλά και 
σε Εξεταστικά κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης οδηγών – Υπουργείο Μεταφορών/Νομαρχίες, Πανεπι-
στήμια, ΤΕΙ κλπ.

Αποστολή των ενημερωτικών φυλλαδίων

Τα ενημερωτικά φυλλάδια ήρθαν στα κεντρικά μας γραφεία σε δέματα των 100 φυλλαδίων. Συνολικά 
παραλάβαμε 50.300 φυλλάδια. Εκεί συσκευάστηκαν ανά δομή και ανά Δήμο και η αποστολή προς τους 
Δήμους και τις Νομαρχίες (Εξεταστικά Κέντρα Υποψηφίων οδηγών) πραγματοποιήθηκε στις 28/3/2014. 
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 ενημέρωση 
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.

Η διάθεση των φυλλαδίων διήρκησε περίπου 2 μήνες. Σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε και έχτρα σημεία 
εκτός από τα επιλεγμένα (Κέντρα εξέτασης υποψηφίων οδηγών, πανεπιστήμια, πολιτιστικά κέντρα, θέα-
τρα κλπ) όπου εξίσου δραστηριοποιείται ο πληθυσμός στόχος, (νέοι και νέες άνω των 18 ετών). 
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Από τα έξτρα φυλλάδια που παραλάβαμε περίπου 300 φυλλάδια διανεμήθηκαν
στο πλαίσιο του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου μας τον Οκτώβριο 2014.

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 ενημερωθούν όσο 
το δυνατόν περισσότεροι δημότες άνω των 18 ετών. Για το λόγο αυτό, στείλαμε στους Δήμους το παρα-
κάτω 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. Συνολικά, λάβαμε 17 πινακάκια από 
τους Δήμους. Σε επιπλέον 5 Δήμους στείλαμε απευθείας τα φυλλάδια στις δομές (πανεπιστήμια- εξετα-
στικά κέντρα χωρίς να δώσουμε επιπλέον φυλλάδια στους Δήμους). Επομένως σε σχέση με τα 50.000 
φυλλάδια που διανείμαμε έχουμε ακριβή στοιχεία για 22 Δήμους, δηλαδή για το 91% του συνόλου των 
φυλλαδίων.
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τηλεφωνική Παρακολούθηση

Λίγες μέρες μετά την αποστολή στους Δήμους μέλη και μη, πραγματοποιήσαμε τηλεφωνική επικοι-
νωνία σε όλους τους Δήμους και επιβεβαιώσαμε την παραλαβή του ενημερωτικού υλικού. Το πρώτο 
δεκαήμερο μετά την παραλαβή των φυλλαδίων στους Δήμους, αρχίσαμε να λαμβάνουμε τα πρώτα συ-
μπληρωμένα πινακάκια. 

Στη συνέχεια, καλέσαμε δειγματοληπτικά σε 10 δομές Δήμων που είχαν συμπεριληφθεί στα πινακάκια 
και επιβεβαιώσαμε στο 100% την παραλαβή και τη διακίνηση των ενημερωτικών φυλλαδίων από τις εν 
λόγω δομές στους δημότες.

Στα τέλη Μαΐου έγιναν περίπου 30 τηλέφωνα σε δομές (εξ. κέντρα, γραμματείες Πανεπιστημίων) όπου 
επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωση της διανομής λόγω εξάντλησης των φυλλαδίων.

Η επικοινωνία μας με τους Δήμους ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου οπότε μπορούμε 
να πούμε με βεβαιότητα πως η διάρκεια της εκστρατείας ήταν περίπου 2 μήνες και ολοκληρώθηκε στις 
31/5/2014 περίπου.

στατιστικά

Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων από 22 Δήμους σε σύνολο 24 Δήμων από όλη την Ελλάδα και με 
δείγμα από τη διασπορά 45600 φυλλαδίων, ποσοστό 91% του συνόλου (50.000 φυλλαδίων), σας παρα-
θέτουμε τα παρακάτω συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν.

δΕΙΓΜΑ ΑΠΟ 22 δηΜΟυσ

δΟΜΕσ συΝΟλΟ ΦυλλΑδΙΩΝ

κΕΠ 11800

ΠΟλΙτΙστΙκΑ κΕΝτΡΑ-θΕΑτΡΑ 6300

ΕΧτΡΑ δΟΜΕσ 6000

ΕΞΕτΑστΙκΑ κΕΝτΡΑ υΠΟΨ. ΟδηΓΩΝ 10700

ΠΑΝΕΠΙστηΜΙΑ-τΕΙ 10800

συΝΟλΟ 45600
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συΝΕδΡΙΑ

ΠΡΟσυΝΕδΡΙΑκη συΝΑΝτηση ΕΡΓΑσΙΑσ τΩΝ κυκλΑδΙκΩΝ δηΜΩΝ

Φωνή από τις Κυκλάδες για τις ελλείψεις της υγείας στη νησιωτική Ελλάδα

Πραγματοποιήθηκε στις 26/9/2014 στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο Σύρου η Προσυνεδριακή Συνάντηση Εργασίας 
δημάρχων των κυκλαδικών δήμων με θέμα τη κοινωνική 
πολιτική και υγεία στη νησιωτική Ελλάδα, προβλήματα 
και προοπτικές. Η συνάντηση έγινε υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τη Γενική Γραμματεία 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, διοργανώθηκε από 
το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγω-
γή Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) το οποίο ανέλαβε από κοινού με 
το Δήμο Αμαρουσίου την οργάνωση του Παγκοσμίου Συ-
νεδρίου Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ που πραγματοποιήθηκε 
στο Μαρούσι στις 22-25 Οκτωβρίου 2014. Ο φιλοξενών 
Δήμαρχος κ. Γ. Μαραγκός συντόνισε τη συζήτηση, στην 

οποία συμμετείχαν ο κ. Γ. Πατούλης Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου, ο κ. Ι. Ιωαννίδης εκπρό-
σωπος ΓΓ αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου ο οποίος εκπροσώπησε τον ΓΓ αποκεντρωμένης διοίκησης 
Αιγαίου κ. Σ. Σπυρίδων, ο κ. Γ.  λεονταρίτης Αντιπεριφερειάρχης νότιου Αιγαίου ο οποίος εκπροσώπησε 
το Περιφερειάρχη νότιου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο, ο κ. Ε. Πανοηλίας Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κυ-
κλάδων, ο Δήμαρχος Κύθνου κ. σ. Γαρδέρης, ο Δήμαρχος Κέας κ. Ι. Ευαγγέλου, ο Δήμαρχος Σίκινου κ. β. 
Μαράκης, ο Δήμαρχος Μήλου κ. Γ. δαμουλάκης, ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. κ. κούκας, ο Δήμαρχος Τήνου 
κ. σ. Ορφανός, ο Δήμαρχος Ιητών κ. Μ. Πετρόπουλος, ο Δήμαρχος Ανδρου κ. θ. σουσούδης, ο Δήμαρχος 
Νάξου κ. Ε. Μαργαρίτης, ο Διευθυντής Νοσοκομείου Σύρου κ. Γ. Πετράκης και ο Πρόεδρος του δικηγορι-
κού συλλόγου Σύρου κ. Παγίδας. Χαιρετισμό απεύθυναν ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μ. κωβαίος, ο Δήμαρχος 
Αντιπάρου κ. Α. Φαρούπος και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Α. Ζώρζος.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Πατούλης ανέφερε ότι πρωταρχικός στόχος 
των δομών πρέπει να είναι η διαφύλαξη της υγείας των πολιτών μέσω προώθησης υγιών συμπεριφορών 
αλλά και με τη καταπολέμηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά 
την υγεία. Πρωταρχικό ρόλο πρέπει να διαδραματίσει η προληπτική ιατρική μέσω των κΕΠ υγείας αλλά 
πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η δωρεάν παροχή ΠΦΥ για τους άπορους και τους ανασφάλιστους 
συμπολίτες μας. Ο πρόεδρος ευχαρίστησε από καρδιάς για την παρουσία όλων των φορέων και επισή-
μανε ότι η υγεία ξεκινά από τη διατήρηση της υγείας των πολιτών με έλεγχο, ενημέρωση, καταγραφή 
επιστημονικών εθελοντικών ομάδων και με κάρτα πρόληψης. «Πρέπει να είμαστε ισότιμοι συνομιλητές 
με τη κεντρική εξουσία, πρέπει η αυτοδιοίκηση να αποκτήσει το ρόλο που της αξίζει για να μην χάνονται 
άδικα ανθρώπινες ζωές. Χρειάζεται λοιπόν σχεδιασμός με πυλώνες μέσα από στελέχωση του νοσοκο-
μείου Σύρου. Τα νησιά που δεν διαθέτουν νοσοκομεία θα πρέπει να στελεχωθούν με γενικούς ιατρούς 
αλλά και οι ιατροί άνευ ειδικότητας μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σε συνεργασία με τον κεντρικά 
εξειδικευμένο υπεύθυνο ιατρό ώστε με αυτό το τρόπο να διαφυλάσσεται η ανθρώπινη ζωή και να μειω-
θούν οι αναίτιες αεροκομιδές». Αυτό το μοντέλο για τις Κυκλάδες θα πρέπει να συνυπογράφεται από την 
Περιφέρεια, δημάρχους και επιστημονικές ομάδες. Οι δήμαρχοι ενημέρωσαν για τα σημαντικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν λόγω των μεγάλων ελλείψεων και ζήτησαν να αναλάβει δράση η ΚΕΔΕ ώστε 
να δοθούν λύσεις.
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Ο δήμαρχος Σύρου κ. Γ. Μαραγκός ευχαρίστησε τον Γ. Πατούλη για το ενδιαφέρον του για τις Κυκλά-
δες και τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει, με την υπόσχεση ότι θα στηρίξει τις όποιες 
αυτοδιοικητικές επιλογές του Γιώργου Πατούλη. Αποφασίστηκε να συγκροτηθεί μόνιμη επιτροπή υγείας 
Κυκλάδων με τη συμμετοχή του ΕΔΔΥΠΠΥ των δημάρχων των νησιών υπό την αιγίδα της ΓΓ αποκεντρω-
μένης αυτοδιοίκησης, την Περιφέρεια και τη στήριξη του αυριανού προεδρείου της ΚΕΔΕ ώστε να διεκ-
δικήσουν δυναμικά από την κεντρική εξουσία την επίλυση των προβλημάτων που καταγράφηκαν. Τέλος, 
έγινε παρουσίαση για τον ιατρικό τουρισμό υπό το πρίσμα ότι οι Κυκλάδες μπορούν να αποτελέσουν ένα 
τουριστικό πάρκο στο οποίο θα αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός.
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ΠΡΟσυΝΕδΡΙΑκη συΝΑΝτηση ΕΡΓΑσΙΑσ δΩδΕκΑΝησΩΝ

Κάρτα υγείας για όλους τους κατοίκους των νησιών, κάλυψη των αγροτικών με γενικούς
ιατρούς μέσω κινήτρων και συστήματα τηλειατρικής, οι αποφάσεις

στην Προσυνεδριακή Συνάντηση Εργασίας των δήμων της Δωδεκανήσου

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 19/9/2014 στο πλαί-
σιο της επικείμενης διεξαγωγής του Παγκοσμίου Συνε-
δρίου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας η Προσυνεδριακή Συνάντηση Εργασίας των Δήμων 
της Δωδεκανήσου που ξεκίνησε την Πέμπτη 18/9/2014 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου στη Ρόδο υπό την Αιγίδα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Κατόπιν των διεργασιών του συνεδρίου προκύπτει 
ότι ο γιατρός χρειάζεται να είναι παρών στο χώρο του 
ιατρείου τη στιγμή που έχει ανάγκη ο ασθενής. Είναι 
ανάγκη να υπάρξει ένα νέο υγειονομικό μοντέλο απο-
κλειστικά για τη νησιωτική Ελλάδα. Η πρόταση είναι να 

υπάρχει μοριοδότηση της προϋπηρεσίας των γιατρών, που έχουν ολοκληρώσει τη γενική ιατρική, τουλά-
χιστον 2-3 χρόνια σε παραμεθώριες περιοχές των νησιών. Στα πλαίσια της ΚΕΔΕ πρώτο θέμα πρέπει να 
είναι η κάλυψη όλων των νησιών από ειδικευμένους ιατρούς ώστε να προστατεύεται η ζωή των μόνιμων 
κατοίκων των νησιών αλλά και των επισκεπτών τους. Καθώς υψίστης σημασίας είναι και να δημιουργη-
θεί κάρτα υγείας για όλους τους κατοίκους των νησιών.

Παρόντες ήταν ο Δημάρχος Αμαρουσίου και Προέδρος ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γ. Πατούλης, ο Περιφερειάρχης Ν. 
Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος, ο ΓΓ αποκεντρωμενης διοίκησης κ. σ. σπυριδων, ο ΓΓ του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών κ. δ. καλογερόπουλος, ο πρώην βουλευτής κ. Παππάς, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου 
κ. Χ. Μαντάς, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φ. Χατζηδιάκος, η Δήμαρχος Τήλου κα Μ. Αλειφέρη, ο Δήμαρχος 
Νίσυρου κ. Χ. κορωναίος, ο Δήμαρχος Λειψών κ. Φ. Μάγγος, ο Δήμαρχος Μεγίστης κ. Π. Πανηγύρης, ο 
Δήμαρχος Χάλκης κ. Μ. Πατρός, ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. η. λάμπρος, ο Δήμαρχος Σύμης κ. Ε. Παπακα-
λοδούκας, ο Δήμαρχος Καλύμνιων κ. Ι. Γαλούζης, ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μ. κόλιας και ο ιατρός του ΙΣΡ κ. 
η. τσερκης.

Τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν, ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γ. Πατούλης θα τα παραδώσει στον 
Υπουργό Υγείας κ. Μ. Βορίδη προς υλοποίηση.
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ΠΡΟσυΝΕδΡΙΑκη συΝΑΝτηση ΕΡΓΑσΙΑσ στΟ ΜΑΡΟυσΙ

Γ. Πατούλης: «Υγεία 2020». Σπουδαίος ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Προαγωγή 
της Υγείας με θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ Κράτους, Περιφερειών και Δήμων

Στο Δημαρχείο Αμαρουσίου διεξήχθη στις 24/9/2014 
η Προσυνεδριακή Συνάντηση Εργασίας των Δήμων της 
χώρας με την ευρεία συμμετοχή Δημάρχων ή εκπροσώ-
πων τους από 41 δήμους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Δ.Δ.ΥΠ.Π.Υ και Δήμαρχος 
Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης μίλησε για την Πολι-
τική Σημασία του Παγκόσμιου Συνεδρίου Υγιών Πόλεων 
κατά το οποίο θα υπογραφεί η Διακήρυξη των Αθηνών 
που θα είναι για τα επόμενα 5 χρόνια ο οδηγός πολι-
τικών του Π.Ο.Υ., αναφερόμενος στα μεγάλα ζητήματα 
που θα αναδειχθούν, της Προαγωγής Υγείας στην Κοινό-

τητα, τα ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα Προ-συμπτωματικού Ελέγχου, το υγιές αστικό και φυσικό 
περιβάλλον, την υγιή Τρίτη ηλικία και τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της Υγείας.

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν οι πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και τα επιμέρους θέματα 
που χρειάζεται να προωθηθούν για την παρουσία του Δικτύου στο Συνέδριο. Ακολούθησε συζήτηση σχε-
τικά με την πολιτική και λειτουργία των Υγιών Πόλεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αναφορά έγινε 
και στην πολιτική που θα ακολουθηθεί στο πλαίσιο των Υγιών Πόλεων στη διάρκεια της 6ης Φάσης του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Π.Ο.Υ, 2014-2019, στην Ατζέντα του Π.Ο.Υ «ΥΓΕΙΑ 2020» και στο ρόλο των 
πόλεων στην υλοποίησή της.

Σημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις του Δημάρχου Πεντέλης κ. στεργίου που αναφέρθηκε στην ανάγκη 
ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης καθώς και την ανάγκη στελέχωσης ιατρών στους δήμους. Ο Δή-
μαρχος Αγ. Παρασκευής κ. σταθόπουλος μίλησε για τα προγράμματα πρόληψης που αφορούν σε ομάδες 
γυναικών «υψηλού κινδύνου». Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης κ. καρπέτας αναφέρθηκε στη διασύνδεση 
του Δικτύου με την κεντρική εξουσία και, τέλος, ο Δήμαρχος Νισύρου κ. κορωναίος μίλησε για το θέμα 
των μεταναστών και την έλλειψη αγροτικών ιατρών.

Τέλος, έγινε παρουσίαση των προγραμμάτων που υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο από το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο και αυτών που προγραμματίζονται και ενημερώθηκαν οι νέες δημοτικές αρχές για 
τον τρόπο που μπορούν να συμμετάσχουν και να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα.

Ομιλητές ήταν: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλης, ο Διευθυντής 
Τομέα Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και την Ευεξία, Π.Ο.Υ., Περιφερειακό Γραφείο Ευρώ-
πης κ. Α. τσουρός, ο Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, 
Ιατρός Υγιεινολόγος-Ψυχίατρος κ. σ. Παπασπυρόπουλος, η Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις 
του Π.Ο.Υ. στο ΕΔΔΥΠΠΥ, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα κα Νταίζη 
Παπαθανασοπούλου, η υπεύθυνη Επιστημονικών Προγραμμάτων ΕΔΔΥΠΠΥ κα σέβη Μαμούρη, ο υπεύ-
θυνος IT ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Μιχάλης Αναστασίου, ο συντονιστής της Ηλεκτρονικής Πύλης του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Νίκος 
λυκούδης και η υπεύθυνη Γραφείου Τύπου & Επικοινωνίας ΕΔΔΥΠΠΥ κα Μαρία Αϊδίνη.
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Παρόντες στη Συνάντηση ήταν: ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ε. λαμπάκης και ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος και Αν. Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Π. Ζητάκης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δή-
μου Ηλιούπολης κ. Χ. Γιαννάκης και η Νοσηλεύτρια της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ηλιού-
πολης κα Ζ. Μεσσήνη, ο Αντιδήμαρχος Αγ. Αναργύρων-Καματερού κ. Ν. Παντελιάς και η συντονίστρια 
ΕΔΔΥΠΠΥ κα Αγγ. Οικονομοπούλου, ο Αντιδήμαρχος Κορυδαλλού κ. Γ. Μακρυνός, ο Δήμαρχος Κρωπίας 
κ. δ. κιούσης, ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γ. δρίκος, ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης κ. Μ. καρπέ-
τας, ο Δήμαρχος Πεντέλης κ. δ. στεργίου-καψάλης, ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Α. Παχατουρίδης, ο 
Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού κ. Π. Ξυριδάκης και η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Ν. λάβδα, ο Δήμαρχος 
Φλώρινας κ. Ι. βοσκόπουλος, ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Ι. καϊτεζίδης και ο Αντιδήμαρχος κ. ηρ. 
τιτόπουλος, ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλ. Πνευματικός, η Δημοτική Σύμβουλος Μονεμβασιάς και εκπρό-
σωπος ΕΔΔΥΠΠΥ κα Ζ. Νερατζουλάκη-Ρεπαπίνου, ο Αντιδήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Π. Πετρόπουλος, 
ο Δήμαρχος Δωρίδος κ. Γ. καπεντζώνης, ο Δήμαρχος Ορεστιάδος κ. β. Μαυρίδης, ο Δήμαρχος Παγγαίου 
κ. Φ. Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής κ. Ι. σταθόπουλος και η συντονίστρια ΕΔΔΥΠΠΥ κα Γ. 
Μητροπούλου, ο πολιτικός υπεύθυνος του Δήμου Αιγάλεω κ. Ε. Ζάχαρης και η συντονίστρια ΕΔΔΥΠΠΥ 
κα κ. σαμαρά, η Δημοτική Σύμβουλος Αλίμου κα Π. Προυντζοπούλου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Δήμου 
Γαλατσίου και μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής Δ.Σ. ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Αθανάσιος Μπούρας, η συντονίστρια 
ΕΔΔΥΠΠΥ Δήμου Διονύσου κα σ. Ιωσιφίδου, η Αντιδήμαρχος Αθηναίων κα Μ. στρατηγάκη και η συντο-
νίστρια ΕΔΔΥΠΠΥ κα Ευ. τσαπατσάρη, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ηρακλείου Αττικής κ. Γ. Οι-
κονομίδης, η Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής κα Μ. καραμπέτσου και η συντονίστρια ΕΔΔΥΠΠΥ κα κ. 
Πλεξίδα, η Αντιδήμαρχος Καλλιθέας κ. Α. Πάσχου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς και εκπρόσωπος ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ κ. Απ. κασιούρας, ο Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Ι. Αδάμης και η συντονίστρια ΕΔΔΥΠΠΥ κα κ. 
Ξέστερνου, ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης κ. τάσος Μαυρίδης, ο Δήμαρχος Βοϊου κ. δ. λαμπρόπου-
λος, ο Αντιδήμαρχος κ. Α. κορδίστας και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Εμμ. Γκάσης, ο Δήμαρχος Ιεράς 
Πόλης Μεσολλογγίου κ. Ν. καραπάνος, ο Πρόεδρος ΔΗΚΕΞΕ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης κ. Αν. Γκιόλης, ο 
Δήμαρχος Ασπρόπυργου κ. Ν. Μελετίου, η Αντιδήμαρχος Μαρκόπουλου-Μεσογαίας κα Μ. κιμπιζή και 
ο Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου κ. κ. Πανταζής, η συντονίστρια ΕΔΔΥΠΠΥ Δήμου Μοσχάτου κα δ. Παπα-
γεωργίου, ο Αντιδήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος κ. Π. λάμπρου και η Διευθύντρια Κοινωνικής Πρόνοιας 
κα Μ. λεοντάρη, ο Αν. Δήμαρχος Φυλής κ. Γ. Αντωνόπουλος και ο Αντιδήμαρχος κ. Ι. Μαυροϊδάκος, ο 
Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Ιωάννης λαδόπουλος, ο Δήμαρχος 
Νισύρου κ. Χ. κορωναίος, η κα Ευ. Αμανατίδου Αν. μέλος Δ.Σ. ΕΔΔΥΠΠΥ, ο Δήμαρχος Ζαχάρως κ. Π. Χρο-
νόπουλος, η Δημοτική Σύμβουλος Παπάγου-Χολαργού και Εφορος των ιατρείων Παπάγου-Χολαργού κα 
λ. σουράνη, ο Δήμαρχος Σάμου κ. Μ. Αγγελόπουλος.
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ΠΑΓκΟσΜΙΟ συΝΕδΡΙΟ υΓΙΩΝ ΠΟλΕΩΝ, 22-25 ΟκτΩβΡΙΟυ 2014

ΕΙσΑΓΩΓη

Τον Οκτώβριο του 2014, είχαμε την τιμή και την ευχαρίστηση να φιλοξενήσουμε το Παγκόσμιο Συνέ-
δριο των Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το Συνέδριο αυτό, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Υγεία και Πόλη, Αστική διαβίωση τον 21ο Αιώνα», αφ’ 
ενός ήταν ένα ορόσημο όπου συζητήθηκαν τα επιτεύγματα κατά τη διάρκεια των 25 χρόνων που λειτουρ-
γεί το πρόγραμμα, αφ’ ετέρου έθεσε τις προτεραιότητες για την προαγωγή της Υγείας μέσω των Δήμων 
για την πενταετία 2014-2019.

Το Συνέδριο αυτό, ένα συνέδριο καθαρά αυτοδιοικητικό κατέδειξε με τον πλέον επιστημονικό αλλά 
και πρακτικό τρόπο τον πρωταρχικό ρόλο που παίζουν οι Δήμοι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την 
προαγωγή της Υγείας, καθώς οι τοπικές αρχές έχουν αναδειχθεί σε στρατηγικούς παίκτες έχοντας ρόλο 
κλειδί για την υγεία, την ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Έτσι, 25 χρόνια μετά, το πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» έχει εξελιχθεί ουσιαστικά σε ένα πρόγραμμα Αστι-
κής Διακυβέρνησης το οποίο περιλαμβάνει φιλοσοφία, μεθοδολογία και δράσεις που βοηθούν τις δη-
μοτικές αρχές να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην προαγωγή της υγείας, τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης στις πόλεις και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτές.

Το Συνέδριο έληξε με την Διακήρυξη των Αθηνών, ένα Καταστατικό κείμενο που υπεγράφη από όλους 
τους παριστάμενους πολιτικούς εκπροσώπων των πόλεων, θα κατατεθεί στα Δημοτικά Συμβούλια όλων 
των Δήμων σε όλες τις πόλεις μέλη των Δικτύων του Π.Ο.Υ., σε όλες τις ηπείρους, και περιγράφει τις δε-
σμεύσεις και το όραμα των τοπικών αυτοδιοικήσεων για καλύτερες και υγιέστερες πόλεις.

Αποτιμώντας τις εργασίες του Συνεδρίου θέλουμε ιδιαίτερα να τονίσουμε τη σημαντική εκπροσώπη-
ση των Δήμων του Εθνικού μας Δικτύου. Για πρώτη φορά στο Συνέδριο αυτό, παρουσιάστηκαν 32 καλές 
πρακτικές από δράσεις του ΕΔΔΥΠΠΥ, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή του Π.Ο.Υ., αποσπώ-
ντας θετικά και γεμάτα θαυμασμό σχόλια από τους συνέδρους για τη δουλειά που γίνεται από τις ελλη-
νικές τοπικές αρχές.

Εμείς με την σειρά μας θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε όλα τα επιστημονικά δεδομένα και τις πληρο-
φορίες που μας παρέχονται σε ένα μεγάλο και έγκυρο δίκτυο της αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας

Γιώργος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου
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ΑΠΟλΟΓΙσΜΟσ ΕδδυΠΠυ

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και ο Δήμος Αμαρουσίου, 
ανέλαβαν την οργάνωση και φιλοξενία του Παγκόσμιου Συνέδριου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) με τίτλο “Health and the City: Urban living in the 21st Century”, το οποίο έλαβε 
χώρα στην Αθήνα 22-25 Οκτωβρίου 2014 και ετέθη υπό την Αιγίδα των υπουργείων Εξωτερικών, Υγεί-
ας, Τουρισμού και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως καθώς και του 

Στο Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 500 σύνεδροι από 56 χώρες για να γιορτάσουν τα 25 χρό-
νια λειτουργίας του προγράμματος των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και στην πλειοψηφία τους ήσαν πολι-
τικοί και στελέχη από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι υπουργείων.

(Αλβανία, Αλγερία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, 
Μπενίν, Βραζιλία, Καμερούν, Καναδάς, Κολομβία, 
Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Δομινικανή Δη-
μοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, 
Γκάνα, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιράν, Ισραήλ, 
Ιταλία, Ιαπωνία, Κένυα, Κορέα, Κουβέιτ, Λετονία, Λι-
θουανία, Μαλδίβες, Μολδαβία, Ναουρού, Νεπάλ, 
Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Νορβηγία, Ομάν, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβενία, 
Σερβία, Νότια Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, 
Τόνγκο, Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνω-
μένες Πολιτείες).

Οι στόχοι του Συνεδρίου όπως τέθηκαν από τον Π.Ο.Υ. ήσαν οι εξής:
• να καταδείξει τη σημασία των δράσεων για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας σε τοπικό και 

σε αστικό επίπεδο,
• να διερευνήσει τον βασικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τη συμμετοχή της τοπικής 

ηγεσίας και διακυβέρνησης σε θέματα υγείας,
• να αποκομίσει γνώση από τις καινοτόμες και βέλτιστες πρακτικές όλων των πρωτοβουλιών των Υγι-

ών Πόλεων και των Υγιών Κοινοτήτων από όλες τις περιφέρειες του Π.Ο.Υ.,
• να μοιραστεί οράματα και να ενισχύσει την δέσμευση για την υγεία και την υψηλή ποιότητα ζωής 

στις πόλεις.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι Σύνεδροι ασχολήθηκαν με την υγεία, την πόλη και το αστικό περι-
βάλλον υπό το πρίσμα των εξής πέντε κυρίων θεματικών:

• ανθρώπινα δικαιώματα
• ισότητα
• φύλο
• καθοριστικοί παράγοντες υγείας
• αστικός ιστός.
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Το συνέδριο κάλυψε τις εξής θεματικές ενότητες:

διακυβέρνηση, ηγεσία και λογοδοσία (Governance, leadership and accountability)
 Η πολιτική δέσμευση
 Το σύνολο της κυβέρνησης και το σύνολο της κοινωνίας
 Η υγεία σε όλες τις πολιτικές

Οι άνθρωποι, η πορεία της ζωής και η ευπάθεια (People, life-course and vulnerability)
 Τα πρώτα χρόνια
 Υγιής γήρανση
 Ενδεια και οικονομική κρίση
 Ενδυνάμωση
 Προσαρμοστικότητα
 Παιδεία για την υγεία

υποστηρικτικά πλαίσια υγιούς διαβίωσης (Supportive environments for healthy living)
 Παχυσαρκία
 Διατροφή
 Δραστήρια ζωή
 Κάπνισμα και αλκοόλ

Αστικός σχεδιασμός και ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος (Urban design and quality of city environment)
 Υγεία και ανάπτυξη
 Χωροταξικός σχεδιασμός
 Μεταφορές
 Στέγαση
 Ανάπλαση

υπηρεσίες και δυνατότητες για την δημόσια υγεία (Services and capacities for public health)
 Προαγωγή της υγείας, προστασία της υγείας και πρόληψη των ασθενειών
 Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
 Η κλιματική αλλαγή

Στο Συνέδριο τέθηκαν και αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά από τον Π.Ο.Υ. νέες καινοτόμες πολιτικές που 
θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια, όπως:
 η διπλωματία των πόλεων (City health diplomacy)
 η ευημερία και ευτυχία (Well-being and happiness)
 Πολυπολιτισμικές πόλεις (Multicultural cities)
 τουρισμός των υγιών Πόλεων (City tourism and health)
 καινοτομία και αλλαγή (Innovation and change)

Η κάθε μια από τις 4 ημέρες του Συνεδρίου ήταν αφιερωμένη σε μια διαφορετική θεματική ενότητα η 
οποία αναπτύχθηκε στην ολομέλεια, σε στρογγυλά τραπέζια, σε παρουσίαση καλών πρακτικών από τις 
πόλεις και σε master classes.
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Πρόγραμμα του Παγκόσμιου συνεδρίου

ημέρα 1η - 22 Οκτωβρίου 2014

Εναρξη του συνεδρίου στο ξενοδοχείο κάραβελ

Θέμα της ημέρας:
Healthy cities lessons learned - making a difference. Addressing equity and vulnerability in cities
(υγιείς Πόλεις, τι έχουμε διδαχθεί - κάνοντας τη διαφορά. Αντιμετωπίζοντας την ισότητα και την 

ευπάθεια στις πόλεις)

Κατά την διάρκεια της έναρξης του Συνεδρίου καλω-
σόρισαν με ομιλίες τους Συνέδρους, ο κ. Γιώργος Πα-
τούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του ΔΣ 
του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων της 
Ελλάδος, που φιλοξενούν το Συνέδριο, ο οποίος αφού 
αναφέρθηκε στον Δήμο του Αμαρουσίου και την ιστο-
ρία του, τόνισε τη σημασία του Διεθνούς Συνεδρίου των 
Υγιών Πόλεων 2014 για τα 25 χρόνια λειτουργίας του 
και μεταξύ άλλων τόνισε ότι, «Σηματοδοτεί τα 25 χρόνια 
που πέρασαν, κυρίως όμως τα χρόνια που έρχονται. Η 
ζωή μας διαρκώς αλλάζει και οι ανάγκες των πόλεων και 
των πολιτών διαρκώς αλλάζουν. Η έντονη αστικοποίηση 
είναι ένα παγκόσμιο γεγονός και οι μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες είναι επίσης ένα παγκόσμιο 
γεγονός. Ολο και περισσότεροι άνθρωποι εγκαθίστανται στις πόλεις για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, 
όλο και περισσότεροι άνθρωποι επίσης χρειάζεται να μεταναστεύουν. Οι Δημοτικοί άρχοντες πρέπει να 
βρισκόμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά μια διαρκώς 
μεταβαλλόμενη κατάσταση, να παρέχουμε ουσιαστικές και ποιοτικές υπηρεσίες στους κατοίκους των 
πόλεών μας, να φροντίζουμε το περιβάλλον των πόλεών μας, να δημιουργούμε συνθήκες καλύτερης δια-
βίωσης, να καλύπτουμε κοινωνικές ανάγκες, να δημιουργούμε συνθήκες ισότητας, να κάνουμε καλύτερες 
τις πόλεις μας» και κατέληξε:

«Την τελευταία ημέρα, θα υπογράψουμε μια καινούργια διακήρυξη, οδηγό για όλους εμάς τα επόμενα 
5 χρόνια. Θα συνταχθεί με την συνεισφορά όλων μας και πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένη. 
Το περιβάλλον ίσως βοηθήσει περισσότερο σε αυτό. Μια ματιά προς την Ακρόπολη που φαίνεται από 
το Ξενοδοχείο αυτό και η περιήγηση που θα κάνετε εκεί, ίσως αποτελέσουν μια ακόμη πηγή έμπνευσης, 
στηριγμένη στα επιτεύγματα μιας κοινωνίας που διαμορφώθηκε με επίκεντρο τον άνθρωπο, με τον άν-
θρωπο, για τον άνθρωπο, μια κοινωνία που έβαλε υψηλά στάνταρ και ιδανικά για την υγεία, την αξιοπρέ-
πεια, την ισότητα, την διακυβέρνηση, το όραμα για τους πολίτες. Μια κοινωνία των πολιτών, μια πολιτεία 
σχεδόν ιδανική για μας σήμερα!

Θα τελειώσω, με μια ρήση από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη. «Η πόλις, γινομένη μεν του ζην ένεκεν, 
ούσα δε του ευ ζην».

Εκ μέρους του Π.Ο.Υ ο δρ. Agis D. Tsouros, Director, 
Division of Policy and Governance for Health and Well-
being, WHO Regional Office for Europe, ο οποίος τόνι-
σε ότι το κίνημα των Υγιών Πόλεων έχει αποδειχθεί ότι 
είναι βιώσιμο πάνω από 25 χρόνια και αυτό οφείλεται, 
μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι είναι ευέλικτο και προ-
σαρμόζεται στην πραγματικότητα της κάθε πόλης, είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένο με συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
που αναλαμβάνει η κάθε πόλη, συνδέεται με τις τοπι-
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κές πρωτοβουλίες, τις πολιτικές και τις στρατηγικές και τέλος, βασίζεται στην κατανόηση των πολιτικών 
διαδικασιών. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην σημασία που δίδεται στους ευάλωτους πολίτες και κατέληξε: 
«Οταν σχεδιάζουμε για τις πόλεις μας πρέπει πάντα να θυμόμαστε ποιος μένει έξω».

Της ολομέλειας προήδρευσε ο καθηγητής Ιωάννης τούντας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή και 
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.

Η βασική ομιλία της ολομέλειας με τον χαρακτηριστικό τίτλο Sophia and gnosis - 25 years of healthy 
cities evidence έγινε από την Evelyne de Leeuw, WHO adviser and Professor, Public Health & Health Policy, 
Faculty of Health, La Trobe University, Australia, η οποία αναφέρθηκε στην 25χρονη διαδρομή του προ-
γράμματος των Υγιών Πόλεων και στα επιτεύγματά του όπως προκύπτουν από τις μέχρι τώρα αξιολογή-
σεις των πόλεων και των Εθνικών Δικτύων.

Ακολούθησαν τέσσερις παρουσιάσεις:
 Smoke-free Copenhagen 2025, Ninna Thomsen, Mayor of Health and Care, City of Copenhagen, 

Denmark
 Cities and opportunities for climate change mitigation and air quality, Maria Neira, Director, Public 

Health, Environmental and Social Determinants of Health, World Health Organization
 Presentation of the draft Conference declaration, Franklin Apfel, WHO adviser and Managing 

Director, World Health Communication Associates, Axbridge, United Kingdom

Ακολούθησαν τέσσερα παράλληλα στρογγυλά τραπέζια με τα θέματα:
 Equity and vulnerability in the face of austerity (Ισότητα καιΕυπάθεια αντιμέτωπες με την λιτότητα)
 Migration and health: challenging issues relating to the undocumented migrants (Μετανάστευση 

και Υγεία. Δύσκολα θέματα που αφορούν τους μετανάστες χωρίς έγγραφα)
 Smoke-free cities (Πόλεις ελεύθερες από το κάπνισμα)
 Emerging issues in urban environmental health (Θέματα που ανακύπτουν για την υγεία στο αστικό 

περιβάλλον).

Επίσης, έξι παράλληλα master classes όπου έγινε παρουσίαση, ανάλυση, μελέτη και συζήτηση των θεμά-
των και των εφαρμογών τους σε τοπικό επίπεδο από διακεκριμένους συνεργάτες του Π.Ο.Υ.
 Evaluating Healthy Cities: innovative approaches and insights from Phase V (Αξιολογώντας τις Υγι-

είς Πόλεις. Καινοτόμες προσεγγίσεις και ιδέες από την 5η Φάση)
 Applying whole-of-government and health in all policies approaches at the local level (Εφαρμόζο-

ντας ολιστική διοίκηση για την Υγεία σε όλες τις πολιτικές προσεγγίσεις σε τοπικό επίπεδο)
 Smoke-free cities (Πόλεις ελεύθερες από κάπνισμα)
 Social media: a tool for healthy urban planning (Social media. Ενα εργαλείο για Υγιή Αστικό Σχεδιασμό)
 Healthy start in life (Υγιές ξεκίνημα στη ζωή)
 Goals of the WHO European Healthy Cities Network in Phase VI explain (Επεξήγηση και ανάλυση 

των στόχων της 6ης Φάσης)
 Security in an urban setting (Ασφάλεια στο Αστικό Περιβάλλον)

Σε παράλληλες αίθουσες έγινε επίσης παρουσίαση επιλεγμένων καλών πρακτικών από την εφαρμογή 
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις σε πόλεις των Δικτύων των Υγιών Πόλεων, με θεματικές ενότητες:
 People, life-course and vulnerability Programmes and interventions to foster supportive 

environments for healthy ageing in healthy cities (Οι άνθρωποι, η πορεία της ζωής και προγράμ-
ματα για την ευπάθεια και τις παρεμβάσεις για την προώθηση υποστηρικτικών πλαισίων για την 
υγιή γήρανση σε υγιείς πόλεις)

 Governance, leadership and accountability Health equity in all policies: innovative approaches 
(Διακυβέρνηση, ηγεσία και υπευθυνότητα για την ισότητα στην υγεία σε όλες τις πολιτικές: καινο-
τόμες προσεγγίσεις)

 Supportive environments for healthy living Tools for walking: creating cohesive, active and safe 
communities (Υποστηρικτικά πλαίσια και εργαλεία για την Υγιή Διαβίωση και το περπάτημα. Δημι-
ουργώντας συνεκτικές, ενεργές και ασφαλείς κοινότητες)

 Services and capacity for public health Preventive action for health: supporting lifestyle change (Υπη-
ρεσίες και ικανότητα δράσης για την Δημόσια Υγεία. Υποστηρίζοντας την αλλαγή στον τρόπο ζωής)



113

η επίσημη τελετή Εναρξης του συνεδρίου έγινε αργά το απόγευμα σε ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. Ξεκίνησε με Συναυλία υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Πολιτιστικού Συλλόγου 
του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ευτέρπη» με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα και χορωδίες του Δήμου και με 
συναυλία του Μουσικού Συνόλου του Δήμου Αμαρουσίου.

Ακολούθησαν ομιλίες από τον κ. Γιώργο Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου και Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ, 
την τότε Υπουργό Τουρισμού, κ. Ολγα κεφαλογιάννη και τον δρ. Αγι τσουρό εκ μέρους του Π.Ο.Υ.

Ο κ. Πατούλης, καλωσορίζοντας και επισήμως τους Συνέ-
δρους από το βήμα του Μεγάρου Μουσικής, αναφέρθηκε στον 
διαχρονικό ρόλο των πόλεων από την αρχή του πολιτισμού και 
της ίδρυσης των οργανωμένων κοινωνιών αναφερόμενος και 
ξεκινώντας με τη ρήση του Αριστοτέλη από τα Πολιτικά «Η πό-
λις γινομένη μεν του ζην ένεκεν ούσα δε του ευ ζην» κατέληξε 
«Αμεσος στόχος όλων μας, είναι οι πόλεις μας να είναι για τους 
κατοίκους τους, πόλεις του ευ ζην» καταδεικνύοντας με αυτόν 
τον τρόπο ότι η εξέλιξη και σωστή οργάνωση και διοίκηση των 
πόλεων οδήγησε και συμβάλλει όχι μόνο στη διαβίωση και 

επιβίωση των κατοίκων τους αλλά και στην ευζωία τους και την ποιότητα ζωής τους.

Η τ. Υπουργός κυρία Ολγα κεφαλογιάννη καλωσορίζοντας 
με τη σειρά της τους Συνέδρους, εστίασε την ομιλία της στην 
νέα πολιτική του Π.Ο.Υ., που για πρώτη φορά θίχτηκε σε ειδική 
θεματική ενότητα σε αυτό το Συνέδριο, στον Υγιή Τουρισμό - 
Τουρισμός και Υγεία και τον ρόλο που έχει να παίξουν οι Δήμοι 
σε αυτό καθώς και το ειδικό ενδιαφέρον της χώρας μας.

Στη συνέχεια, ο δρ Αγις τσουρός καλωσόρισε τους Συνέ-
δρους εκ μέρους του Π.Ο.Υ. Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης, 
με μια ειδική παρουσίαση για τα 25 χρόνια λειτουργίας του 
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις οργανώνοντας στην συνέχεια 
μαζί με τον Franklin Apfel, World Health Communication 
Associates, Axbridge, United Kingdom μια ειδική παρουσίαση 
με τίτλο Reflections and Testimonials (Προσεγγίσεις και Μαρ-
τυρίες) καλώντας στο βήμα και ανταλλάσσοντας απόψεις με 9 
από τους παλιότερους πρωταγωνιστές του κινήματος των Υγι-
ών Πόλεων στην Ευρώπη.
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Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με έργα ελλήνων συνθετών που αποδόθηκαν από την χορωδία του Δήμου 
Φιλοθέης-Ψυχικού και δεξίωση που παρέθεσε ο Δήμος Αμαρουσίου.

Κατά την πρώτη ημέρα παρουσιάστηκε, επίσης, το ειδικό γραμματόσημο που εξέδωσαν τα ΕΛΤΑ με 
αφορμή το σημαντικό αυτό Παγκόσμιο Συνέδριο που οργανώθηκε στη χώρα μας.
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ημέρα 2η – 23 Οκτωβρίου 2014

Θέμα της ημέρας:
Mayors can make the difference
(Οι δήμαρχοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά)

Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αφιερωμένη στους Δημάρχους και 
την πολιτική καθώς και η μέρα που τίθεται σε συζήτηση η νέα πολιτική του Π.Ο.Υ για τις πόλεις, η Διπλω-
ματία των πόλεων.

Της ολομέλειας προήδρευσε ο Oleg Kuvshinnikov, Governor of Vologda, Russian Federation.

 Κεντρική ομιλία με θέμα The power of city diplomacy (Η δύναμη της Διπλωματίας των πόλεων) απηύ-
θυνε ο Michele Acuto, Director, University College London City Leadership Initiative, United Kingdom

2 παρουσιάσεις στην ολομέλεια:

 The role of the Russian Association of Healthy Cities and Rural Settlements Oleg Kuvshinnikov, 
Chair, Russian Association of Healthy Cities and Rural Settlements

 Food for thought: emerging roles of cities in the 21st century Ilona Kickbusch, WHO adviser and 
Graduate Institute, Geneva, Switzerland

Επίσης, το πάνελ των πολιτικών με θέμα: The city way: visions and problem-solving (Ο τρόπος της 
πόλης. Οράματα και προβλήματα - έχουν λύση).

Μέλη του πάνελ:
Pantelis Xyridakis, Mayor, City of Philothei-Psychiko, Greece
Olga Kazanskaya, Vice Governor, St Petersburg, Russian Federation
Petteri Paronen, Mayor, City of Kuopio, Finland
Charlotte Marchandise, Health Delegate Rennes, President, French Healthy Cities Network
Sorin Mircea Oprescu, Mayor, Bucharest, Romania
Fernando Florez, Mayor, Tunja, Colombia

Συντονιστές: Ilona Kickbusch, WHO adviser and Graduate Institute, Geneva, Switzerland and Franklin 
Apfel, WHO adviser and World Health Communication Associates, Axbridge, United Kingdom.

Οι Δήμαρχοι σε αυτήν τη Συνεδρία είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στο θέμα. Συζή-
τησαν για τα οράματά τους, τις δυσκολίες τους, την προσπάθειά τους να κάνουν τη διαφορά δημιουργώ-
ντας Υγιείς Πόλεις, να μειώσουν τις ανισότητες. Προσπάθησαν να βρουν από κοινού και να κατανοήσουν 
τα στοιχεία εκείνα που οδηγούν σε μια επιτυχή ηγεσία και υπογράμμισαν τα σημαντικά προβλήματα.
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Οργανώθηκαν 5 παράλληλα Στρογγυλά Τραπέζια με θέματα:

 City health diplomacy
 Σκοπός της Στρογγυλής αυτής Τράπεζας ήταν να διερευνήσει τη Διπλωματία των Πόλεων για την Υγεία, 

ως ένα αναδυόμενο ρόλο για τους πολιτικούς ηγέτες των πόλεων από την πλευρά της παγκόσμιας υγεί-
ας και της Διπλωματίας των Πόλεων. Ειδικότερα, να προσδιορίσει τα ζητήματα και τους τομείς μέσω 
των οποίων οι ηγέτες των πόλεων μπορούν να επιδράσουν στις παγκόσμιες εξελίξεις που αφορούν 
την υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης διερευνήθηκε και συζητήθηκε ο αναδυόμενος ρόλος των 
Δημάρχων με περισσότερες αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο για την υγεία και την βιωσιμότητα.

 Urban policies that mitigate climate change and air pollutants and that have the largest health co-
benefits (Urban Health Initiative - WHO and the Climate and Clean Air Coalition)

 Σε αυτήν τη Στρογγυλή Τράπεζα συζητήθηκε μια νέα πολιτική του Π.Ο.Υ., που αφορά την πολιτική που 
μπορούν να ασκήσουν οι πόλεις προκειμένου να συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Ο Π.Ο.Υ. διευ-
ρύνοντας το πρόγραμμα που εφαρμόζουν οι πόλεις στην περιβαλλοντική τους πολιτική για ένα υγιές 
Αστικό περιβάλλον, προσθέτει στην πολιτική και τις δράσεις των πόλεων και το θέμα της κλιματικής 
αλλαγής. Οι Υγιείς Πόλεις έχοντας επί σειρά ετών εφαρμόσει την διατομεακή συνεργασία, μπορούν 
αποτελεσματικά να εντάξουν στην πολιτική και τις δράσεις τους παρεμβάσεις που επηρεάζουν την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή.

 Age-friendly environments: What support can European, regional and subnational initiatives provide? 
Μια από τις κυριότερες πολιτικές του Π.Ο.Υ., και των Υγιών πόλεων αφορά την πολιτική για τους ηλι-
κιωμένους πολίτες. Σε αυτήν τη συνεδρία εξετάσθηκε η διαμόρφωση της πολιτικής των πόλεων ώστε 
να δημιουργηθεί στις πόλεις περιβάλλον φιλικό για τους ηλικιωμένους. Εξετάσθηκε η πολιτική για 
την Γ΄ Ηλικία όπως προβλέπεται στην νέα Ατζέντα για την Υγεία, ΥΓΕΙΑ 2020, καθώς και η συνέργεια 
των Υγιών Πόλεων στην Ευρώπη με τα κινήματα και τα δίκτυα που υφίστανται για το θέμα αυτό. Οι 
Υγιείς Πόλεις και τα Εθνικά Δίκτυα που ασχολούνται με αυτό το θέμα αυξάνονται συνεχώς.Στην Συ-
νεδρία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από διαφορετικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, όπως: Dundalk 
Institute of Technology, Ireland; Prolepsis Institute, Greece; Division of Innovation for Health and 
Consumers, DG for Health and Consumers, European Commission; the Hellenic Ministry of Health; and 
WHO representatives from Global Network of Age-friendly Cities and Communities; Urban Health, 
WHO Centre for Health Development, and the Regional Office for Europe.

 Tackling obesity - promoting physical activity and healthy nutrition: the power of local action.
 Ο σκοπός του Τραπεζιού αυτού ήταν να συζητηθούν με ένα διαδραστικό τρόπο τα ακόλουθα ζητή-

ματα: πόλεις και πρόληψη της παχυσαρκίας στα παιδιά – η κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊ-
κή Περιφέρεια, μέτρηση της παχυσαρκίας, PA και διατροφή σε τοπικό επίπεδο, παραδείγματα καλής 
πρακτικής και καθοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της πα-
χυσαρκίας σε τοπικό επίπεδο, διατομεακή συνεργασία σε τοπικό επίπεδο.

 Healthy cities around the world.
 Σε αυτό το Τραπέζι, παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες Υγιών Πόλεων από διάφορα μέρη του πλανήτη από 

όλες τις ηπείρους. Συμμετείχαν οι Jinhee Kim, WHO Kobe, Japan; Sifa Mohammed, Deputy Mayor, Malé 
City Council, Maldives; Asma Ibrahim, Director, Health Protection Agency, Maldives; Zahir Al-Anqoudi, 
Ministry of Health, Oman; Mohsen Asadi Lari, Ministry of Health, Tehran, Iran; Alfonso Contreras, 
Regional Advisor, Health Promotion; Kira Fortune, WHO PAHO, Washington DC; Gina Watson, WHO 
PAHO, Columbia; Robow Mohamed Hassen, Majority Leader, Mandera County Government, Nairobi, 
Kenya; Apedoh Koudzo Delava and Massassaba Fousseni, Lomé, Togo; Imonede Kingsley Iyore, 
Ministry of Environment, Lagos State, Nigeria, and Agis D. Tsouros, WHO EURO, Copenhagen.
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3 παράλληλα master classes όπου έγινε από διακεκριμένους συνεργάτες του Π.Ο.Υ. παρουσίαση, ανά-
λυση, μελέτη και συζήτηση των θεμάτων και των εφαρμογών τους σε τοπικό επίπεδο:

 Tools for addressing inequalities at the local level (Εργαλεία για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε 
τοπικό επίπεδο)

 Tackling obesity and promoting healthy living (Αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και προώθηση της υγι-
ούς διαβίωσης)

 What gets measured gets done? Monitoring and targets for agefriendly communities. (Τι μετριέται, 
Τι γίνεται; Παρακολούθηση και στόχοι για κοινότητες φιλικές για τους ηλικιωμένους)

 Supportive environments for healthy living Reducing crime by tackling public health priorities (Υπο-
στηρικτικά περιβάλλοντα για την υγιή διαβίωση. Μείωση της εγκληματικότητας με την αντιμετώπιση 
των προτεραιοτήτων για τη δημόσια υγεία).

Σε παράλληλες αίθουσες έγινε επίσης παρουσίαση επιλεγμένων καλών πρακτικών από την εφαρμογή 
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις σε πόλεις των Δικτύων των Υγιών Πόλεων, με θεματικές ενότητες:

 Governance, leadership and accountability. Are city programmes improving health equity? Innovative 
tools to strengthen impact

 (Διακυβέρνηση, ηγεσία και την υπευθυνότητα. Τα προγράμματα της πόλης προάγουν την ισότητα 
στην υγεία; Καινοτόμα εργαλεία για την ενίσχυση των επιπτώσεων)

 People, life course and vulnerable groups Health for all: accessibility and healthy lifestyles for 
vulnerable groups

 (Οι άνθρωποι, η πορεία της ζωής και οι ευπαθείς ομάδες. Υγεία για όλους: προσβασιμότητα και τρό-
πος υγιούς ζωής για τις ευάλωτες ομάδες)

 Supportive environments for healthy living Healthy cities: whole communities are active
 (Υποστηρικτικά πλαίσια για την υγιή διαβίωση στις Υγιείς Πόλεις: ενεργοποίηση ολόκληρης της κοινότητας)

 Services and capacity for public health. Motivating health action: responding to needs assessment 
(Υπηρεσίες και αντίληψη για τη δημόσια υγεία. Παροχή κινήτρων δράσης για την υγεία: Ανταποκρίνε-
ται σε εκτίμηση των αναγκών)

 Governance, leadership and accountability Assessing community health needs and monitoring 
governance for health

 (Διακυβέρνηση, ηγεσία και υπευθυνότητα. Η αξιολόγηση των αναγκών υγείας της κοινότητας και η 
παρακολούθηση της διακυβέρνησης για την υγεία)

 Urban design and quality of the built environment Urban design: children have their say
 (Πολεοδομικός σχεδιασμός και ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Αστικός Σχεδιασμός: τα παι-

διά έχουν το λόγο)

 People, the life-course and vulnerability Striving for health equity: supporting vulnerable groups
 (Οι ά νθρωποι, η πορεία της ζωής και η ευπάθεια. Προσπάθεια για την ισότητα στην υγεία: η στήριξη 

των ευπαθών ομάδων)

 Governance, leadership and accountability Healthy cities: capacity and leadership for resilience and equity
 (Διακυβέρνηση, ηγεσία και υπευθυνότητα στις Υγιείς πόλεις: ικανότητα και ηγεσία για την ανθεκτικό-

τητα και την ισότητα)

 Urban design and the quality of the city environment Cleaning up city environments: health benefits 
(Πολεοδομικός σχεδιασμός και ποιότητα του περιβάλλοντος της πόλης. Καθαρισμός πόλης: οφέλη για 
την υγεία

 Supportive environments for healthy living Reducing crime by tackling public health priorities
 (Υποστηρικτικά περιβάλλοντα για την υγιή διαβίωση. Μείωση της εγκληματικότητας με την αντιμετώ-

πιση των προτεραιοτήτων για τη δημόσια υγεία).
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Το βράδυ, παρετέθη από τον Δήμαρχο Αμαρουσίου και Πρόεδρο του Εθνικού μας Δικτύου, Δείπνο στο 
εστιατόριο «Διόνυσος» (με την ευγενική χορηγία του Υπουργείου Τουρισμού), στο οποίο προσκλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν όλοι οι πολιτικοί που μετείχαν στο Συνέδριο, οι κύριοι ομιλητές εκπρόσωποι των Δι-
εθνών Οργανισμών. Στο Δείπνο παρευρέθη και ο τότε Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. κ. Τάσος Λιβαδάς.

Τον Δήμαρχο κ. Γ. Πατούλη τίμησαν με δώρα αντιπροσωπευτικά των Δήμων τους ή των χωρών τους, 
όλοι οι πολιτικοί που παρευρέθησαν.
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ημέρα 3η – 24 Οκτωβρίου 2014

Θέματα της ημέρας.
Designing healthy cities. City tourism and health
(σχεδιάζοντας υγιείς Πόλεις. τουρισμός των Πόλεων και υγεία)

Η Συνεδρία της ολομέλειας του Συνεδρίου το πρωινό της τρίτης μέρας ήταν αφιερωμένη στο μεγάλο 
θέμα του Σχεδιασμού των πόλεων στο οποίο ο Π.Ο.Υ. έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία 20 χρό-
νια, καθώς και στο νέο ειδικό θέμα που τίθεται για πρώτη φορά σε αυτό το Συνέδριο και αφορά τον Του-
ρισμό των πόλεων και την Υγεία. Οσον αφορά στον σχεδιασμό των πόλεων, για τον οποίο οι Δήμοι έχουν 
αρμοδιότητα, τέθηκαν οι παράμετροι των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων 
που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν καθώς και οι επιδράσεις τους στις ευπαθείς ομάδες. Της ολομέλει-
ας προήδρευσε ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού κ. Παντελής Ξυριδάκης.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού κ. Αναστάσιος λιάσκος, ανα-
φερόμενος στην νέα πολιτική του Π.Ο.Υ. για τον Τουρισμό των πόλεων και την Υγεία, δίνοντας και το στίγ-
μα και την πολιτική βούληση στην χώρα μας για την συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού στο μεγάλο 
αυτό θέμα.

       

Ακολούθησαν 2 βασικές ομιλίες με θέμα:

 Work and health in urban populations - how to reduce vulnerability
 (Εργασία και υγεία σε αστικούς πληθυσμούς - πώς να μειώσουμε την ευπάθεια)
 Johannes Siegrist, Senior Professor for Work Stress Research, University of Düsseldorf, Germany
 Designing healthy cities (Σχεδιάζοντας Υγιείς Πόλεις)
 Bianca Hermansen, Architect, Urban Designer, Cititek, Copenhagen, Denmark Presentation

Καθώς και 2 παρουσιάσεις με θέμα:

 Healthy London (Υγιές Λονδίνο)
 Yvonne Doyle, London Regional Director, Public Health England, United Kingdom
 Age-friendly environments in Europe - challenges, vision and networks
 (Περιβάλλοντα φιλικά για τους ηλικιωμένους στην Ευρώπη - προκλήσεις όραμα και Δίκτυα)
 Rodd Bond, Programme Director, Netwell Centre, School of Health & Science, Dundalk Institute of 

Technology, Ireland
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Ακολούθως οργανώθηκαν 4 παράλληλα Στρογγυλά Τραπέζια με θέματα:

 Urban design and health (Αστικός Σχεδιασμός και Υγεία)
 Σε αυτό το Τραπέζι, εξετάσθηκε το θέμα του Πολεοδομικού σχεδιασμού και πώς αυτός σχετίζεται 

με το σχεδιασμό και τη διαχείριση του δημόσιου χώρου, το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της κάθε 
γειτονιάς βάσει του κεντρικού σχεδιασμού. Ο κύριος σκοπός ήταν να προσπαθήσει να διαπιστώσει 
κατά πόσον, στην περιοχή των διαφόρων χωρών και πολιτισμών που εκπροσωπούνταν στο Τραπέζι, 
υπάρχει συναίνεση σχετικά με το τι είναι Υγιής Αστικός σχεδιασμός και τι σημαίνει στην πράξη. Η ομά-
δα των συμμετεχόντων έλαβε υπ’ όψιν της τις παρουσιάσεις και τις τοποθετήσεις των Συνέδρων που 
προηγήθηκαν.

 Promoting health and social inclusion in multicultural urban societies (Προάγοντας την Υγεία και την 
Κοινωνική Ενσωμάτωση σε Αστικές Κοινωνίες)

 Οι μετέχοντες στο Τραπέζι εστιάζοντας και ανταλλάσσοντας διαφορετικές απόψεις σχετικά με την 
προαγωγή της υγείας και την κοινωνική ένταξη σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, εξετάστηκαν και προ-
σπάθησαν να δώσουν απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: Πώς μπορούν η εργασία και η απα-
σχόληση να χρησιμεύσουν και να βοηθήσουν την κοινωνική ένταξη και την προαγωγή της υγείας; Τι 
μπορούν να κάνουν οι πόλεις για την προώθηση και την επίσπευση της κοινωνικής ένταξης; Ποιοι 
είναι οι βασικοί άλλοι τομείς και μηχανισμοί σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που μπορούν να 
συμβάλλουν; Υπάρχουν διασυνδέσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο; Πώς μπορούν οι πόλεις 
σε τοπικό επίπεδο να φέρουν μαζί διαφορετικούς πολιτισμούς, ειδικά σε σχέση με τις διαφορετικές 
αντιλήψεις για την υγεία και την ευημερία; Τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε αυτά τα θέματα;

Επίσης, και σε παράλληλες αίθουσες έγινε παρουσίαση επιλεγμένων καλών πρακτικών από την εφαρ-
μογή του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις σε πόλεις των Δικτύων των Υγιών Πόλεων, με θεματικές ενότητες:

 Services and capacity for public health Culture, games and social media: vehicles to promote health 
(Υπηρεσίες και ικανότητα για την καλλιέργεια Πολιτισμού Δημόσιας υγείας, παιχνίδια και μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης: οχήματα για την προαγωγή της υγείας)

 Supportive environments for healthy living Creating environments to support lifestyle change (Υπο-
στηρικτικά περιβάλλοντα για την υγιή διαβίωση. Δημιουργία περιβάλλοντος για την υποστήριξη της 
αλλαγής του τρόπου ζωής)

 Urban design quality of the city environment. Addressing the health and climate change challenge (Η 
ποιότητα του Αστικού σχεδιασμού του περιβάλλοντος της πόλης. Η αντιμετώπιση του προβλήματος 
της υγείας και της κλιματικής αλλαγής)
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Ακολούθησε στην ολομέλεια μια ειδική παρουσίαση με θέμα «υγεία και Πόλη στην Αρχαία Ελλά-
δα» από τον καθηγητή στέφανο Γερουλάνο, Χειρουργό και Ομότιμο Καθηγητή της Ιστορίας της Ιατρι-
κής, Πρόεδρο του Διεθνούς Ιδρύματος του Ιπποκράτη και Προεδρεύοντα τον Dr. Agis D. Tsouros, WHO 
Regional Office for Europe.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Συνεδρίου, ο καθηγητής 
κ. Σ. Γερουλάνος, παρουσίασε σε μια εμπνευσμένη και 
διαφωτιστική παρουσίαση για την Ιστορία της Ιατρικής 
με τίτλο Health and the city in ancient Greece. Ξεκινώ-
ντας από τον Απόλλωνα και τις απαρχές της Ιατρικής 
στην Αρχαία Ελλάδα, ο Καθηγητής Γερουλάνος έριξε 
νέο φως στην Ιατρική του Ιπποκράτη και εξήγησε πώς 
λειτούργησε ως καταλύτης για την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης από μια πρωτόγονη αντίδραση στο φόβο της 
φύσης, σε ένα στερεό επιστημονικό σύστημα. Τόνισε 
πως η ολιστική θεραπευτική προσέγγιση που προσφέρει 
το «Ασκληπιείο» της αρχαιότητας, χρησίμευσε ως βάση και είχε μια ισχυρή επιρροή σε κάθε πτυχή της 
ιατρικής επιστήμης, από την ορολογία μέχρι τα ενδοσκόπια , τις διαδικασίες και τα χειρουργικά εργαλεία. 
Αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη ως ένα ορόσημο της ιατρικής δεοντολογίας, που μεταμόρφωσε το 
ιατρικό επάγγελμα σε μια αποστολή.

Το απόγευμα αυτής της ημέρας ήταν αφιερωμένο σε οργανωμένες επισκέψεις των συνέδρων σε διά-
φορα σημεία της Αθήνας, μεταξύ των οποίων το Μουσείο της Ακρόπολης, η Ακρόπολη και ο περιβάλλον 
αρχαιολογικός χώρος, η Αρχαία Αγορά, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Έγιναν τέσσερεις οργανωμένες επισκέψεις:
1. Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της Αθήνας
2. Περίπατος στο κέντρο της Αθήνας, Επίσκεψη Αρχαιολογικού Χώρου της Ακρόπολης και ελεύθερος χρό-

νος στο κέντρο της Αθήνας
3. Περίπατος στο κέντρο της Αθήνας, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της Αθήνας
4. Μεγάλος περίπατος στην Αθήνα και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης
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ημέρα 4η – 25 Οκτωβρίου 2014

Θέμα της Ημέρας:
Smart and innovative cities. Creating happy and resilient cities
(Εξυπνες και καινοτόμες Πόλεις. δημιουργώντας ευτυχισμένες και ανθεκτικές πόλεις)

Της ολομέλειας προήδρευσε η Waleska Teixeira Caiaffa, Professor of Epidemiology and Public Health, Belo 
Horizonte Observatory for Urban Health, Brazil and former President, International Society for Urban Health.

Είχαμε 2 βασικές ομιλίες:

 Creating self-aware and smart healthy cities (Δημιουργώντας πόλεις με αυτογνωσία και έξυπνες πό-
λεις)

 Maged Kamel Boulos, Professor and Chair of Digital Health, Alexander Graham Bell Centre for Digital 
Health, University of the Highlands and Islands, Inverness, United Kingdom Σύμφωνα με τον καθηγητή 
Boulos, η τεχνολογία θα μπορούσε να βελτιώσει το επίπεδο της υγείας στην πόλη, ωστόσο α υτό μ 
πορεί ν α έ χει επιπτώσεις στο επίπεδο της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Επίσης τόνισε 
το γεγονός ότι οι έξυπνες πόλεις θα έχουν περισσότερες δυνατότητες να γίνουν υγιείς πόλεις συμβάλ-
λοντας μαζί με άλλους παράγοντες προς αυτήν την κατεύθυνση.

 The happy city: transforming our lives through urban design (Η ευτυχισμένη πόλη. Μεταβάλλοντας 
τις ζωές μας μέσω του Αστικού Σχεδιασμού)

 Christine McLaren, Journalist, researcher and co-founder, Discourse Media, Vancouver, Canada Η κ. 
McLaren μίλησε για την ευτυχισμένη πόλη και το μετασχηματισμό της ζωής μας μέσα από τον πολεο-
δομικό σχεδιασμό. Εκτός από τη βασική κάλυψη των βασικών αναγκών της ζωής, όπως είναι η τροφή, 
στέγη και η ασφάλεια, η ευτυχία απαιτεί μια αίσθηση κυριαρχίας πάνω στη ζωή ενός ατόμου, καθώς 
και την αλληλεπίδραση με συν-πολίτες και γείτονες. Ευτυχισμένες πόλεις είναι οι κοινωνικές πόλεις.

Ακολούθησαν 4 παρουσιάσεις:

 Landscape and urban design for health and well-being (Τοπίο και αστικός σχεδιασμός για την υγεία 
και την ευζωία)

 Gayle Souter-Brown, Managing Director, Greenstone Design UK Ltd, London, United Kingdom
 Innovating for health and well-being (Καινοτομία για την υγεία και την ευζωία)
 Arto Holopainen, Development Director, Kuopio Innovation Ltd, Kuopio, Finland
 Understanding well-being (Κατανοώντας την ευζωία)
 Carrie Exton, Policy Analyst, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris, France

Οργανώθηκαν επίσης, 2 παράλληλα Στρογγυλά Τραπέζια:

 Promoting innovation - creating self-aware and smart healthy cities (Προάγοντας την καινοτομία-δη-
μιουργώντας έξυπνες υγιείς πόλεις με αυτογνωσία)

 Greek cities confront the health effects of the economic crisis: examples of resilience and innovative 
solutions (Οι Ελληνικές πόλεις αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στην υγεία από την οικονομική κρίση. 
Παραδείγματα ανθεκτικότητας και καινοτόμων λύσεων)

Στο πρώτο Τραπέζι με συντονιστή τον Dr. Agis Tsouros, WHO Regional Office, Europe, μίλησαν ο Maged 
Kamel Boulos, Professor and Chair of Digital Health, Alexander Graham Bell Centre for Digital Health, 
University of the Highlands and Islands, Inverness, United Kingdom και ο Arto Holopainen, Development 
Director Kuopio Innovation Ltd., Kuopio Finland.

Το δεύτερο Τραπέζι του οποίου προήδρευσε η δρ. Αννα Ριτσατάκη, Σύμβουλος του Π.Ο.Υ., ήταν αφι-
ερωμένο στις ελληνικές πόλεις και πως αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση. Μετείχαν οι δήμοι Φιλο-
θέης-Ψυχικού (εκπροσωπήθηκε από τον κ. δημήτρη Ζεγγίνη, Γενικό Γραμματέα), και Αγίων Αναργύρων 
(εκπροσωπήθηκε από την κ. Αναστασία κεντεποζίδου), οι οποίοι παρουσίασαν τις καινοτόμες πρακτικές 
των Δήμων τους.
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Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει υπερβολικά υψηλά επίπεδα ανεργίας και φτώ-
χειας, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει την πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη 
έχουμε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και τα προβλήματα ψυχικής υγείας αυξάνονται.).

Στην συζήτηση μετείχαν η κ. Αικατερίνη Πουρναροπούλου και ο λυκούργος λιαρόπουλος, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος παρουσίασε την καινοτόμο στρατηγική του για προσβάσιμες υπηρεσί-
ες υγείας σε όλους μέσα σε ένα βιώσιμο σύστημα υγείας που βασίζεται σε δύο αρχές: την εθνική ασφά-
λιση υγείας και την πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ακολούθως οργανώθηκαν 5 παράλληλα master classes:

 Designing and planning healthy cities - for experienced practitioners (Σχεδιασμός και Σχέδιο Πόλεως 
για Υγιείς Πόλεις- για έμπειρους επαγγελματίες)

 Urban design and health (Αστικός Σχεδιασμός και Υγεία)
 City tourism and health - exploring the scope and practical implications of the concept (Τουρισμός 

Πόλης και Υγεία- διερεύνηση των δυνατοτήτων και των πρακτικών συνεπειών της έννοιας)
 Happy city: designing social cities for happiness, health and resilience (Ευτυχισμένη Πόλη. Σχεδιάζο-

ντας κοινωνικές πόλεις για ευτυχία και ανθεκτικότητα)
 Tools for addressing inequalities at the local level (Εργαλεία για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε 

τοπικό επίπεδο).

Επίσης, σε παράλληλες αίθουσες έγινε παρουσίαση επιλεγμένων καλών πρακτικών από την εφαρμο-
γή του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις σε πόλεις των Δικτύων των Υγιών Πόλεων, με θεματικές ενότητες:

 People, the life-course and vulnerability. Health promotion: giving children a good start in life (Οι 
άνθρωποι, η πορεία ζωής και η ευπάθεια. Προαγωγή υγείας. Δίνοντας στα παιδιά ένα καλό ξεκίνημα 
για τη ζωή τους)

 Governance, leadership and accountability. Capacity and participation for improved health: new way 
(Διακυβέρνηση, ηγεσία και ευθύνη. Ικανότητα και συμμετοχή για βελτίωση της υγείας. Νέοι τρόποι)

 Designing and planning healthy cities - for experienced practitioners (Σχεδιασμός και Σχέδιο Πόλεως 
για Υγιείς Πόλεις - για έμπειρους επαγγελματίες)

 Supportive environments for healthy living. Inclusive and active cities: innovative and collaborative 
action (Υποστηρικτικά περιβάλλοντα για υγιή διαβίωση. Πόλεις δραστήριες και χωρίς αποκλεισμούς. 
Καινοτόμες και συνεργατικές δράσεις)

 Urban design and quality of the built environment. Implementing local solutions to improve streets 
and neighbourhoods (Αστικός σχεδιασμός και ποιότητα δομημένου περιβάλλοντος. Εφαρμογή τοπι-
κών λύσεων για την βελτίωση των δρόμων και των γειτονιών)

 Services and capacity for public health Kuopio, Finland: promoting health through self-care and social 
inclusion program (Υπηρεσίες και ικανότητα για την Δημόσια Υγεία στο Κουόπιο της Φινλανδίας. Προ-
άγοντας την υγεία μέσω προγράμματος αυτοβοήθειας και ένταξης).
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Ακολούθησε η τελευταία ολομέλεια και το κλείσιμο του Συνεδρίου με προεδρεύοντες τον κ. Γ. Πατού-
λη, Δήμαρχο Αμαρουσίου, Πρόεδρο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και τον Agis D. 
Tsouros, WHO Regional Office Europe.

Κατά τη διάρκεια αυτής της Συνεδρίας έγινε παρουσίαση από τον Franklin Apfel, αποδοχή και ψήφιση 
από όλους τους παριστάμενους πολιτικούς των πόλεων που συμμετείχαν στο Συνέδριο, της διακήρυξης 
των Αθηνών (Athens Declaration), ενός καταστατικού κειμένου αποφάσεων και δεσμεύσεων των Δη-
μάρχων των Υγιών Πόλεων και αφορά τις αρχές, τις αξίες, τους στόχους και τις δράσεις που θα ακολουθή-
σουν ως ηγέτες των Υγιών Πόλεων για την προαγωγή της Υγείας, της ποιότητας ζωής και της βιωσιμότη-
τας των πόλεών τους. Το κείμενο αυτό είναι δεσμευτικό για την περαιτέρω δράση των Υγιών Πόλεων και 
θα κατατεθεί προς έγκριση και ψήφιση σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια όλων των Υγιών Πόλεων και όλων 
των πόλεων μελών των Εθνικών Δικτύων Υγιών Πόλεων σε όλες τις ηπείρους.
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Ακολούθησε απονομή Διπλωμάτων στις Πόλεις μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων και στα 
Εθνικά Δίκτυα της Ευρώπης που επιτυχώς μετείχαν στην 5η πενταετή φάση του προγράμματος.

  

Επίσης, πιστοποιήθηκαν οι πόλεις και τα Δίκτυα που πρόσφατα είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδι-
κασία αξιολόγησής τους από τον Π.Ο.Υ. για την ένταξή τους στην 6η πενταετή φάση του προγράμματος, 
μεταξύ των οποίων και ο δήμος Αμαρουσίου και ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού από ελληνικής πλευράς.
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Ακολούθησε παρουσίαση από τον Δήμο Κουόπιο της Φινλανδίας ενός βίντεο που ετοίμασαν για την 
πόλη τους εν όψει της φιλοξενίας του ετήσιου Τεχνικού Συνεδρίου Υγιών Πόλεων Ευρώπης τον Ιούνιο 
του 2015, και το Συνέδριο έκλεισε με τις ευχαριστήριες ομιλίες του Δημάρχου κ. Γεωργίου Πατούλη και 
του δρ. Αγι τσουρού.
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το Πανελλήνιο συνέδριο και το Ελληνικό Πρόγραμμα (Greek Track)

Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Υγιών Πόλεων «Υγεία και πόλη: Αστικό Περιβάλλον στον 21ο 
αιώνα» που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, 
διεξάγετο και το Πανελλήνιο Συνέδριο, με το Ελληνικό πρόγραμμα είτε να εντάσσεται στο πρόγραμμα 
του Παγκοσμίου Συνεδρίου και να απευθύνεται στο ευρύτερο ακροατήριο είτε να είναι αμιγώς ελληνι-
κό. Οι Ελληνες σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ενδιαφέρον ελληνικό πρόγραμμα 
παρουσιάσεων, που στόχευε στην ανάδειξη του έργου φορέων με μακρά διαδρομή και εξειδικευμένη 
δράση, και στην αποτύπωση της ελληνικής εμπειρίας υπό το πρίσμα των θεματικών του Συνεδρίου.

ημέρα 1η – 22 Οκτωβρίου 2014

θέμα: Οι πόλεις του Ελληνικού Εθνικού διαδημοτικού δικτύου υγιών Πόλεων παρουσιάζουν την 
πολιτική και τις δράσεις τους ως υγιείς Πόλεις

Ενότητα 1η
Προήδρευσε η κ. Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Κοινωνιολόγος, Συντονίστρια του προγράμματος Υγιείς 

Πόλεις του Π.Ο.Υ. στο ΕΔΔΥΠΠΥ, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα.

Παρουσιάσεις από τους Δήμους:
δήμος σπάτων-Αρτέμιδος, Μαριέττα Λεοντάρη, Κοινωνική Λειτουργός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοι-

νωνικής Πολιτικής Δήμου
δήμος Αγίας βαρβάρας, Αθανασία Σιαπέρα, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια Προγράμματος Υγι-

είς Πόλεις, Δ/ντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών
δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, Ιωάννα Χιώτη, Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις, Οικονομολόγος

Ενότητα 2η
Προήδρευσε ο κ. σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Ψυχίατρος, Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Παρουσιάσεις από τους Δήμους:

δήμος Μοσχάτου ταύρου, Δήμητρα Παπαγεωργίου, Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις, Ψυ-
χολόγος

δήμος Αιγάλεω, Κυπαρισσένια Σαμαρά, Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις, Επισκέπτρια Υγεί-
ας

δήμος σπάτων, Μαριέττα Λεοντάρη, Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις, Κοινωνική Λειτουργός

δήμος Αμαρουσίου, Δημήτρης Σμυρνής, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος.

Ενότητα 3η (Παράλληλη Συνεδρία με το Παγκόσμιο Συνέδριο)

«Ασφάλεια στις πόλεις», από το κΕΜΕΑ και την κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή κοινωνία

Ο Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. Μιχαήλ τσινισιζέλης προήδρευσε της παράλληλης συνεδρί-
ας για την ασφάλεια στο αστικό περιβάλλον. Ο Καθηγητής Τσινισιζέλης, ως συντονιστής της συζήτησης, 
έθεσε το πλαίσιο για τ α ζητήματα που απασχολούν την ασφάλεια τ ου αστικού περιβάλλοντος.

Στη συνεδρία πραγματοποιήθηκαν τρεις τοποθετήσεις:

Η πρώτη από τον Ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ. και Διευθυντή του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. βασίλειο Γκρίζη, σχετικά με το 
ρόλο του ΚΕ.ΜΕ.Α. ως ερευνητικού και συμβουλευτικού φορέα σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και 
αντεγκληματικής πολιτικής, με έμφαση στο ζήτημα της ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών.
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Ακολούθως, το λόγο πήραν δύο εκπρόσωποι της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία. η κ. Ελε-
ονώρα Παπαδημητρίου, Συγκοινωνιολόγος, εκπροσωπώντας και τον κ. Γιώργο Γιαννή, Καθηγητή του 
Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέπτυξε το 
κρίσιμο ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο του σχεδιασμού πολιτικής για τις αστικές μεταφορές.

Στρογγυλή τράπεζα παράλληλη με το Παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα «Μετανάστευση και υγεία: ζη-
τήματα που σχετίζονται με αλλοδαπούς χωρίς έγγραφα», πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του 
κΕ.Ελ.Π.ΝΟ.

Σκοπός της συνεδρίας ήταν να περιγραφούν τα ζητήματα υγείας που συνδέονται με τη μετανάστευση· 
να διερευνηθούν οι δυνατότητες ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών στη συγκεκριμένη πληθυσμια-
κή κατηγορία· να αναδειχθεί η ανάγκη για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στις ιδιαιτέρως 
ευπαθείς ομάδες μεταναστών· να περιγραφούν οι οικονομικές παράμετροι, και η ανάγκη για σχετικές 
πρωτοβουλίες και χρηματοδότηση. Προήδρευσε η κ. τζένη κρεμαστινού, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Συμμετείχαν οι:
σωτήριος τσιόδρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστη-

μίου Αθηνών, με την ομιλία Δημόσια Υγεία και μετανάστες
κώστας Αθανασάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΣΔΥ, με την ομιλία Μετανάστες: πρόσβαση στην 

περίθαλψη στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης
Μαρία τσερώνη, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, με την ομιλία Μαθήματα από τα περιστατικά ελονοσίας στη λακωνία.

ημέρα 2η – 23 Οκτωβρίου 2014

θέμα: Ενεργοί Πολίτες
Η παράλληλη συνεδρία με το Παγκόσμιο Συνέδριο με συμμετοχή μελών της κοινωνίας των πολιτών 

είχε τίτλο Ενεργοί Πολίτες.

Προήδρευσε ο κ. Γιώργος Μακρυνός, Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού, Αντιπρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ.

Παρουσιάστηκαν δράσεις και καλές πρακτικές από τις ακόλουθες οργανώσεις:

Ανταλλακτική βιβλιοθήκη: vivliothiki.org
Ειρήνη-Αιμιλία Ιωαννίδου, Aρχιτέκτων
Ελευθέριος Αμπατζής, Aρχιτέκτων

MONUMENTA
Ειρήνη Γρατσία, Αρχαιολόγος, Συντονίστρια

Περιοδικό δρόμου σχεδία
Χρήστος Αλεφάντης, Διευθυντής σύνταξης

PRAKSIS
Μαριανέλα Κλώκα, Advocacy Officer της PRAKSIS

ΠΑΙδΕΙΑτΡΟΦη
Ελενα Στάμου, Εθνική Συντονίστρια Προγράμματος Πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ

ΕδΟκ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων)
Παντελής Καστρινάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.
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ημέρα 3η – 24 Οκτωβρίου 2014

Χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ: ευκαιρία ενημέρωσης για τους δήμους - Εργα-
στήριο (Master Class) ενταγμένο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Υγιών Πόλεων

Η στρατηγική του Υπουργείου Υγείας για τα διαρθρωτικά ταμεία της περιόδου 2014-2020 και τη συμ-
μετοχή της Αυτοδιοίκησης παρουσιάστηκε στο εργαστήριο «Ευρωπαϊκά ταμεία της νέας προγραμματι-
κής περιόδου 2014-2020 – Ευκαιρίες για υγιείς δήμους», την τρίτη ημέρα του συνεδρίου.

Στο εργαστήριο, το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε για τα διαρθρωτικά ταμεία της περιόδου 2014-2020 
και τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης. Η συνεδρίαση είχε μεγάλο ενδιαφέρον με έντονη συμμετοχή από 
το κοινό. Οι εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας, ο Γενικός Γραμματέας Υγείας του Υπουργείου, κ. βα-
σίλης κοντοζαμάνης και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Υγείας, Γεώργιος 
Ζερβός στις ομιλίες τους αναφέρθηκαν στο εθνικό σύστημα υγείας και τις αδυναμίες του και ανέπτυξαν 
τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα διαρθρωτικά ταμεία στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και ειδικότερα 
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Επίσης, επισήμαναν τον αυξημένο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στη νέα προγραμματική περίοδο: οι κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας.

Εκ μέρους του Π.Ο.Υ. Ευρώπης, ο Σύμβουλος για τα συστήματα Υγείας και το Πρόγραμμα υποστήριξης 
στη μεταρρύθμιση της Υγείας, Wim Van Lerberghe τόνισε την ευκαιρία που παρουσιάζεται μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων να γίνει επένδυση σε μια καλά οργανωμένη πρωτοβάθμια υγεία και στην εκπαί-
δευση οικογενειακών ιατρών. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Task Force για την Ελλάδα, Felix 
Mittermayer παρουσίασε τις αδρές γραμμές της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020, τονίζοντας τον καίριο ρόλο των δήμων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο καθώς 
από την Ε.Ε. θα διατεθούν πόροι απευθείας στην περιφέρεια.

Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, Παντελής Ξυριδάκης, 
υπογράμμισε την αξία της ολιστικής προσέγγισης της υγείας από τους δήμους (ενημέρωση, πρόληψη, 
άθληση, περιβάλλον) αλλά και την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και για ενσωμάτωση της καινοτομίας στη 
διοίκηση. Σύντομη παρέμβαση έκανε η Υφυπουργός Υγείας, κατερίνα Παπακώστα, η οποία τόνισε πόσο 
απαραίτητη είναι η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, 
ώστε να αποσυμφορηθεί η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.

Παρεμβάσεις έκαναν επίσης ο καθηγητής Αρης σισσούρας, η κ . Νταίζη Παπαθανασοπούλου ως Συ-
ντονίστρια του ΕΔΔΥΠΠΥ, η κ. Εβίτα Ευαγγέλου από τον Δήμο Γλυφάδας, ο κ. Παύλος θεοδωράκης, 
διοικητής Ψ.Ν.Α. και οι κ.κ. σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ και Γιώργος Μακρυνός, 
Αντιπρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ.

Τη συζήτηση συντόνισε η κ. Ζωή Ράπτη, Νομική Σύμβουλος, Πρόγραμμα Υποστήριξης Μεταρρύθμισης 
Υγείας.
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Πόλεις και ναρκωτικά: η προσέγγιση του ΟκΑΝΑ - Στρογγυλή τράπεζα, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Συνεδρίου Υγιών Πόλεων

Η στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών στις πόλεις», εστί-
ασε στην αναθεωρημένη στρατηγική και τα ειδικά προγράμματα που εφαρμόζει ο Οργανισμός Κατά 
των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την αντιμετώπιση του προβλήματος της τοξικοεξάρτησης στην Ελλάδα 
της οικονομικής κρίσης. Οι εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ προσέγγισαν πολλαπλά το θέμα της συνεδρίασης, 
και αναφέρθηκαν: στους στόχους και τα επιτεύγματα των παρεμβάσεων και προγραμμάτων του Οργα-
νισμού· στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που απευθύνονται σε εφήβους και νεαρούς χρήστες· 
στα πολλαπλά οφέλη των προγραμμάτων υποκατάστασης και στη σημασία της αποδοχής τους από το 
σύνολο της κοινωνίας· στις δυνατότητες παρέμβασης σε περιπτώσεις χρηστών που δεν λαμβάνουν θε-
ραπεία· και στα για πρώτη φορά υλοποιούμενα στη χώρα μας προγράμματα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ 
στις φυλακές.

Συμμετείχαν με ομιλίες οι εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ:

κατερίνα Μίχα, Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ερευνας & Αξιολόγησης ΟΚΑΝΑ, με θέμα: Προ-
γράμματα και παρεμβάσεις αντιμετώπισης της εξάρτησης του ΟΚΑΝΑ: Στόχοι και αποτελέσματα

ηλίας Γκότσης, Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Εφήβων ΟΚΑΝΑ, ΑΤΡΑΠΟΣ, με θέμα: Παρεμβά-
σεις σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες χρήστες ουσιών

Ευάγγελος καφετζόπουλος, Ψυχίατρος, Αναπλ. Διευθυντής Εφαρμογής Προγραμμάτων ΟΚΑΝΑ, με 
θέμα: Θεραπεία των εξαρτημένων από οπιοειδή ατόμων

Αναστάσιος Πανόπουλος, Σύμβουλος Τοξικοεξάρτησης, Υπεύθυνος Σταθμού Φροντίδας Εξαρτημένων 
Ατόμων ΟΚΑΝΑ, με θέμα: Δυνατότητες παρέμβασης σε χρήστες ουσιών εκτός θεραπευτικών δομών

κωνσταντίνος κοκκώλης, Ψυχίατρος, Υπεύθυνος της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ - Γ.Ν.Π. «Τζά-
νειο», με θέμα: Εξαρτήσεις και παραβατικότητα: Θεραπευτικές παρεμβάσεις του ΟΚΑΝΑ στα σωφρονι-
στικά καταστήματα

Τη στρογγυλή τράπεζα συντόνισαν ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Μιχαήλ κατρίνης και η Νικολέττα Γεωρ-
γαλά, Υπεύθυνη Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ.
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ημέρα 4η – 25 Οκτωβρίου 2014

καινοτόμα Προγράμματα από το Ελληνικό δίκτυο υγιών Πόλεων

Προήδρευσε ο κ. σωτήρης Παπασπυρόπουλος, Ψυχίατρος, Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ και παρουσιά-
στηκαν δύο καινοτόμα προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ:

Τα κ.Ε.Π. υγείας, από τον κ. Γιώργο κορμά, ιατρό, επιστημονικό Διευθυντή των Κ.Ε.Π. Υγείας και η 
ηλεκτρονική Πύλη για την υγεία, από τον κ. Νίκο λυκούδη, Pyramis IT Applications.

Το Αποχαιρετιστήριο δείπνο πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Αμαρουσίου στο Μουσείο βορρέ, 
όπου οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ελληνικές γεύσεις και να χορέψουν. Το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα της βραδιάς προσέφερε το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου και συγκε-
κριμένα το Τμήμα παραδοσιακών χωρών και η Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου.



132



133



134

συΜΠΕΡΑσΜΑτΑ

Οι Υγιείς Πόλεις εργαζόμενες επί 25 χρόνια με τον Π.Ο.Υ., έχουν δημιουργήσει ένα κίνημα που έχει 
δώσει ώθηση στον τομέα της προαγωγής της υγείας των πολιτών και αποτελούν ένα από τα πλέον δυ-
ναμικά δίκτυα της τοπικής αυτοδιοίκησης ανά τον κόσμο. Εχουν δώσει μια εντελώς νέα διάσταση στη 
διακυβέρνηση μιας πόλης, στη δυνατότητα διαμόρφωσης πολιτικών εκ μέρους των τοπικών αρχών, στη 
διατομεακή συνεργασία, στην εμπλοκή των πολιτών και στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

Εχοντας ως κύριο στόχο και μοχλό πίεσης την καλυτέρευση της υγείας, έχουν υιοθετήσει πολιτικές 
ευρύτερης κλίμακας που δίνουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση σε κάθε χώρα επηρεάζο-
ντας και τις εθνικές πολιτικές.

Εχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να ενσωματώσουν την υγεία ως κύριο άξονα σε όλες τις επιμέρους 
πολιτικές που ασκούν.

Σε αυτό το Συνέδριο αναδείχθηκαν και τέθηκαν σε συζήτηση για πρώτη φορά, τρεις νέες μεγάλες πολι-
τικές: η Διπλωματία των Πόλεων, ο Τουρισμός και η Υγεία, και οι Καινοτόμες και Εξυπνες πόλεις.

Τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, θα εργαστούμε συστηματικά μαζί με τον Π.Ο.Υ. στη διαμόρφωση 
αυτών των πολιτικών και στην πρακτική τους εφαρμογή, πάντα σε όφελος των πολιτών.

Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, θα μπορούσαμε να πούμε εκ του ασφαλούς, αφ’ ενός ότι η 
διοργάνωσή τ ου υπήρξε ά ψογη και δεχθήκαμε συγχαρητήρια από όλους γι’ αυτό, αφ’ ετέρου και ιδι-
αζόντως σημαντικό είναι ότι υπήρξε ένα ιδιαίτερα εμπνευσμένο και ουσιαστικό Συνέδριο στο οποίο θα 
αναφέρονται οι Δήμοι κυρίως της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια, μια και οι θεματικές του ενότητες, 
τα πορίσματα, οι καλές πρακτικές, η ειδική και καινοτόμα θεματολογία του, οι νέες πολιτικές του Π.Ο.Υ. 
που ξεκίνησαν από αυτό, καθώς και η Διακήρυξη των Αθηνών που υπεγράφη, θα τους συνοδεύουν τα 
επόμενα χρόνια.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του 
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας

Γιώργος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου
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κατάλογος Πόλεων

Στο συνέδριο συμμετείχαν οι παρακάτω πόλεις:

Tirane, Albania

Drumcondra, Australia

Gaenserndorf, Vienna, Austria

Brussels, Liege, Belgium

Belo Horizonte, Brazil

Vancouver, Canada

Bogota, Tunja, Colombia

Zagreb, Croatia

Λεμεσός, Λευκωσία, κύπρος

Brno, Prague, Czech Republic

Copenhagen, Frederiksberg, Horsens, Denmark

Pärnu, Estonia

Helsinki, Kajaani, Kuopio, Pieksämäki, Turku, Finland

Grenoble, La Rochelle, Nancy, Paris, Rennes, France

Bonn, Dresden, Düsseldorf, Grevenbroich, Germany

Αγία Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, Αγιοι Ανάργυροι, Αθήνα, Αιγάλεω, Αμαρούσιον, Ασπρόπυργος, Βόλος, 
Βούλα, Γαλάτσι, Γέρακας, Γλυφάδα, Γουδή, Διδυμότειχο, Ελευσίνα, Θάσος, Θεσσαλονίκη, Ιεράπετρα Κρή-
της, Κέρκυρα, Κηφισιά, Κόλινδρος Πιερίας, Μάνδρα, Μελίσσια, Μήλος, Μοσχάτο, Νέα Ιωνία, Νέα Χαλκη-
δόνα, Νέο Ηράκλειο, Παλαιό Φάληρο, Πάτρα, Πειραιάς, Πεύκη, Σάμος, Σίφνος, Σπάτα, Χολαργός, Ψυχικό, 
Ωραιόκαστρο, Ελλάδα

Gyor, Székesfehérvár, Hungary

Tehran, Iran

Cork City, Dundalk, Galway, Waterford, Ireland

Beit Shemesh, Haifa, Jerusalem, Israel

Milano, Modena, Udine, Italy

Chuo-ku, Kobe, Japan

Seoul, Korea

Kuwait, Kuwait

Jurmala, Liepaja, Riga, Latvia

Klaipeda, Lithuania

Male, Maldives

Chisinau, Moldova

Kathmandu, Nepal

Bilthoven, Rotterdam, Netherlands

Wellington, New Zealand



136

Oslo, Sandnes, Sarpsborg, Norway

Nizwa, Oman

Lodz, Poznań, Warsaw, Poland

Seixal, Portugal

Bucharest, Romania

Chapaevsk, Cherepovets, Dimitrovgrad, Izhevsk, Klin, Novosibirsk, Saint-Petersburg, Stavropol, Stupino, 
Ulyanovsk, Vologda, Russia

Novi Sad, Serbia

Celje, Ljubljana, Slovenia

Daegu City, Seoul, South Korea

Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Villanueva de la Cañada, Spain

Helsingborg, Huddinge, Kristianstad, Malmö, Skondal, Stockholm, Sweden

Carouge, Geneva, Switzerland

Burdur, Bursa, Eskişehir, Gölcük, Istanbul, Nilufer, Trabzon, Yalova, Turkey

Belfast, Bristol, Carlisle, Chelmsford, Chester, Compton Bishop, Elgin, Leeds, Liverpool, London, Newcastle 
upon Tyne, Oxford, Preston, Sheffield, Stoke on Trent, Stroud, Swansea, Watford, West Yorkshire, United 
Kingdom

Lynnwood, Washington, United States
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ΠΕΡΙΟδΙκΟ «δηΜΩΝ υΓΕΙΑ»

Το περιοδικό «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 έκ-
δοση 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 περιβάλλο-
ντος, που έχουν όμως μια σαφή προληπτική κατεύθυνση.

Οσοι Δήμοι επιθυμούν, μας στέλνουν τα κείμενα - δελτία τύπου περίπου 300 λέξεων, μαζί με φωτο-
γραφίες 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, Δή-
μους μέλη & εγγεγραμμένα μέλη στο site μας.

Αν ακόμα δεν έχετε γίνει μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, μπείτε στη σελίδα μας www.eddyppy.gr και εγγραφείτε 
για να λαμβάνεται το περιοδικό μας και επιπλέον ενημερώσεις για τα τρέχοντα προγράμματα μας εντε-
λώς δωρεάν.
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δΙκτυΑκη Πυλη www.eddyppy.gr - NEWSLETTER

Η Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (www.
eddyppy.gr), λειτουργεί για έκτη συνεχή χρονιά με ανανεωμένη εμφάνιση, πλούσιο φωτογραφικό υλι-
κό, 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 162 Δήμοι 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 προ-
γράμματα 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 δυνα-
τότητα ανάρτησης σε όλες τις κατηγορίες της Ιστοσελίδας www.eddyppy.gr του Εθνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

Monthly history 2014

Στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΔΔΥΠΠΥ βρίσκει κανείς το Newsletter του Δικτύου το οποίο αποτελεί ενη-
μερωτικό δελτίο προώθησης των υπηρεσιών και δράσεων του Δικτύου. Το Newsletter αποστέλλεται 
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 2500 χρήστες.

Για να μπορεί ο Δήμαρχος ή/και ο εκπρόσωπος του Δήμου αλλά και όλοι οι πολίτες να χρησιμοποιούν 
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 Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
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ΕυΡΕτηΡΙΟ δΙκτυΑκΩΝ δΙΕυθυΝσΕΩΝ συΝΕΡΓΑτΩΝ

Α
ΑγκαλιάΖΩ
www.oekk.gr
Ανοιχτή Αγκαλιά
www.fkpanoixtiagalia.gr
ΑτΕΝΙστΑσ
www.atenistas.gr/
Abbott
www.abbott.gr
Advocate
www.advocate-bm.gr
APLS
www.aplshellas.gr
APOLLO SA
www.apollo.gr
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 Εταιρεία λοιμώξεων
www.loimoxeis.gr
Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας
www.eex.org.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 Πανεπιστή-
μιο 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
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www.eddyppy.gr

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


