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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΠΡΟEΔΡΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ    
 

Φίλες και Φίλοι,

Η χώρα μας ενώ είχε δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για να βγει από την κρίση, τελικώς 
οδηγήθηκε στο 3ο Μνημόνιο και στα Capital Controls. Έτσι τουλάχιστον παρά το βαρύ τίμημα 
παραμείναμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Όμως, η συνεχιζόμενη κρίση, 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στις πολιτικές υγείας και ιδιαίτερα στην πρόληψη.

Έτσι, κατά το 2015 ήμασταν ο χειρότερα εμβολιασμένος λαός της Ευρώπης, και εξαιτίας αυτού, 
είχαμε αυξημένο αριθμό ιογενούς νοσηρότητας και θνητότητας, ενώ τα νοσοκομεία είχαν 
μείνει ακέφαλα λόγω της απομάκρυνσης των διοικητών τους χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν 
αντικατασταθεί από νέους. Επιπλέον, με υποστελεχωμένες τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, 
η πολιτεία δεν προχώρησε ποτέ σε νέες προσλήψεις γιατρών που είχαν διατυπωθεί στη 
συμφωνία με τους «θεσμούς» το 2014. Ακόμη, το θέμα των μεταναστών, τους τελευταίους μήνες 
θέτει επιπλέον προτεραιότητες ως προς την πρόληψη της υγείας, αλλά η πολιτεία παραμένει 
απούσα.

Στη χώρα μας, δυστυχώς, η Πολιτεία ποτέ δεν εφάρμοσε ένα μόνιμο, διαχρονικό και μετρήσιμο 
πρόγραμμα Εθνικού Προσυμπτωματικού Ελέγχου. Όμως το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο, 
μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναπτύσσει, με τις μικρές του δυνάμεις, προγράμματα 
για την Πρόληψη των Νοσημάτων, Προαγωγής της  Υγείας, Προσυμπτωματικού Ελέγχου των 
πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων 
Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.

Δημιουργείται έτσι η ανάγκη να υπάρξουν Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου 
για να καλύψουν την έλλειψη μέριμνας στον τομέα αυτό από πλευράς πολιτείας. Αξίζει επίσης 
να αναφερθεί ότι δε διαθέτουμε ως χώρα επιδημιολογικά στοιχεία για να ενημερώσουμε τους 
διεθνείς οργανισμούς. Το Δίκτυο ως Πιστοποιημένο Εθνικό Δίκτυο των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. 
στην Ελλάδα, θέτει προτεραιότητες, ενημερώνει συστηματικά και οργανωμένα τους πολίτες, και 
αναπτύσσει προγράμματα προληπτικής Ιατρικής με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Επιπλέον, οι δήμοι έχουν ήδη κάνει ενέργειες για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών τους, 
όπως η συλλογή σημαντικής ποσότητας φαρμάκων μέσω των Κοινωνικών Φαρμακείων τους. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει και μπορεί να συμβάλει έμπρακτα στην πρόληψη και την έγκαιρη 
διάγνωση απειλητικών για την ανθρώπινη ζωή νοσημάτων. Σκοπός μας είναι να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας μέσα από το θεσμικό μας ρόλο για να δίνουμε συνεχώς νέες λύσεις σε τοπικό 
επίπεδο.

              Με τους θερμότερους χαιρετισμούς μου,                                                              
        Ο Πρόεδρος ΔΣ
	 	 	 	 	 	 	 									Γιώργος	Πατούλης
                                                                  Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΠΡΟEΔΡΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
  

Αγαπητοί φίλοι, 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη 
των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών 
ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και 
Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.
Σύμφωνα με τις αρχές του κινήματος Υγιείς Πόλεις του ΠΟΥ, ο κύριος στόχος του ΕΔΔΥΠΠΥ είναι 
να υποστηρίξει και να αναλάβει δράση για την προάσπιση της υγείας, με την ενεργό συμμετοχή 
των τοπικών αρχών και των πολιτών. Στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες συνεργασίες 
και συνέργειες σε όλα τα επίπεδα, με στόχο πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την 
προαγωγή της υγείας των πολιτών. 

Το Δίκτυο συνεπικουρείται από την Επιστημονική Επιτροπή η οποία συνεδριάζει μια φορά 
το δίμηνο και γνωμοδοτεί επί των προτεινόμενων από το Δ.Σ. προγραμμάτων, καθώς και 
σχεδιάζει και εισηγείται τις δράσεις που θα πρέπει ν’ αποτελέσουν προτεραιότητα για το έτος. Η 
Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και 22 μέλη. Τα μέλη της Επιστημονικής 
Επιτροπής είναι στελέχη που προέρχονται από τους δήμους-μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ. Η νέα 
Επιστημονική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα στα τέλη του 2015.
Στις άμεσες προτεραιότητες δράσεων του ΕΔΔΥΠΠΥ για το 2016 περιλαμβάνονται η διαμόρφωση 
πολιτικής για τους δήμους-μέλη του Δικτύου στους τομείς της «Διατροφής-Φυσικής Άσκησης» 
και της «Ψυχικής Υγείας, η καταγραφή του Προφίλ Υγείας των δήμων-μελών του Δικτύου, τα 
προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της Προαγωγής Υγείας που οργανώνει το ΕΔΔΥΠΠΥ σε 
συνεργασία με το ΙΚΠΙ και το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η 
διαμόρφωση προγράμματος εκπαίδευσης στην παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και η πρόληψη 
ατυχημάτων στην κοινότητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, στο διάστημα του τελευταίου έτους, συνεχίστηκε με επιτυχία η 
υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στον 
πληθυσμό των δήμων-μελών του Δικτύου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και 
Προληπτικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού 
Ιδρύματος Καρδιολογίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η πρώιμη πληροφόρηση στους 
δημότες ηλικίας >40 ετών για την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου τα επόμενα 
10 έτη, μέσω της αξιολόγησης των βασικών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, 
όπως το κάπνισμα, η αρτηριακή πίεση, η ολική χοληστερόλη και η ηλικία. 
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Στο διάστημα του τελευταίου έτους, στο πρόγραμμα πρόληψης του καρδιαγγειακού κινδύνου 
έλαβαν μέρος 549 άτομα, από τους οποίους 183 ήταν άνδρες και 366 γυναίκες. Στην παρούσα 
φάση, το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου έχει ενταχθεί στα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ αρκετών 
δήμων, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων πρόκειται να αυξηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, 
καθώς αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος και στα υπόλοιπα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
που έχουν εντάξει στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακού 
κινδύνου.
 

                Με φιλικούς χαιρετισµούς,
 
            	Γιάννης	Τούντας
                                                                               Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
                                                                                                 Πρόεδρος της Ε.Ε. ΕΔΔΥΠΠΥ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ     

Φίλες και Φίλοι,

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο αριθμεί σήμερα 185 Δήμους-μέλη. Έχοντας διανύσει 11 
χρόνια δημιουργικής πορείας, έχει πάντα ως κύριο σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της 
υγείας των δημοτών των Δήμων-μελών του. Διαθέτοντας τη Διαχειριστική Επάρκεια, το Δίκτυο 
υλοποίησε Προγράμματα ΕΣΠΑ και αξιοποίησε σημαντικά χρηματικά ποσά με την Ανάπτυξη 
Κοινωνικών Δομών σε 2 δήμους-μέλη του, καθώς και τη δημιουργία των ΚΕΠ Υγείας σε 14 Δήμους 
μέλη του αρχικά μέσω ΕΣΠΑ, ενώ στη συνέχεια πήραν απόφαση για δημιουργία ΚΕΠ Υγείας 55 
επιπλέον δήμοι.

Εν μέσω οικονομικής δυσχέρειας, με τα προγράμματα αντιμετώπισης της Φτώχειας, 
αναπτύχθηκαν δομές όπως το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Συσσίτιο, 
η Τράπεζα Χρόνου, η Κοινωνική Ιματιοθήκη, μέσω των οποίων εξυπηρετήθηκαν και συνεχίζουν 
να εξυπηρετούνται συμπολίτες μας ως προς τις βασικές ανάγκες τους. Επιπλέον, μέσω του ΕΣΠΑ, 
τέθηκαν σε λειτουργία τα ΚΕΠ Υγείας με σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. 
Αρχικά συμμετείχαν μέσω ΕΣΠΑ 14 Δήμοι και στη συνέχεια προστέθηκαν 55 δήμοι επιπλέον 
με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην παροχή προληπτικής 
ιατρικής και διασύνδεσης με τις υπηρεσίες ΠΦΥ που παρέχονται από το ΕΣΥ. Τα Δημοτικά 
Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία που λειτουργούν στους παραπάνω δήμους προσφέρουν στους 
δημότες τις εξής υπηρεσίες: 1) Eνημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την πρόληψη 
των Νοσημάτων και την Προαγωγή της Υγείας, βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών (πρωτοκόλλων)
κοινών για όλα τα ΚΕΠ Υγείας, 2) Προσανατολισμό και ενημέρωση για τις προσφερόμενες 
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).

Τα Προγράμματα του Δικτύου που μπορούν οι δήμοι να αξιοποιήσουν είναι της Μέτρησης 
Οστικής Πυκνότητας, κατά το οποίο το 2015 συμμετείχαν 13 δήμοι και στο οποίο συνολικά 
εξυπηρετήθηκαν περισσότερα από 81.000 άτομα, το Πρόγραμμα Πρόληψης του Καρκίνου 
του Μαστού με τις δωρεάν μαστογραφίες, όπου το 2015 εξυπηρετήθηκαν τουλάχιστον 620 
γυναίκες, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 3.720 γυναίκες. Επιπλέον, πραγματοποιείται 
το Πρόγραμμα πρόληψης του Καρδιαγγειακού Κινδύνου, σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα της 
Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, ένα Πρόγραμμα που έχουν εντάξει στις δράσεις τους τα 
ΚΕΠ Υγείας. Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση-Α΄Βοήθειες, 
το οποίο αξιοποίησαν  δήμοι-μέλη. Παράλληλα με τα Προγράμματα,  πραγματοποιούνται 
Εκστρατείες για την Προαγωγή της Υγείας των δημοτών, όπως Εκστρατεία Ορθής Κατανάλωσης 
των Αντιβιοτικών, Εκστρατεία ορθής Κατανάλωσης Αλκοόλ και Ασφαλούς οδήγησης,  
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Εκστρατεία πρόληψης του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου με Δωρεάν εξετάσεις ανίχνευσης 
αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα όπου συνολικά έχουν εξυπηρετηθεί περισσότεροι από 35.000 
δημότες, Εκστρατεία για την Πρόληψη του Σακχαρώδη Διαβήτη με δωρεάν εξετάσεις στο 
γενικό πληθυσμό, Εκστρατεία Πρόληψης Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, Εκστρατεία 
Πρόληψης από τις Χρόνιες Ηλιακές βλάβες, Εκστρατεία Πρόληψης για τη Φλεβική Θρόμβωση.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο έκλεισε τη φετινή χρονιά με έσοδα 93.664 ευρώ που 
προέρχονται από συνδρομές των δήμων μελών μας. Οι συνδρομές αυτές είναι ιδιαίτερα 
πολύτιμες για τη συνέχιση της λειτουργίας αυτής της μικρής δομής του Δικτύου μας που 
αποτελείται από 6 εργαζόμενους και συνεργάτες. Επιπλέον, υπήρξαν έσοδα περίπου 799.565 
ευρώ τα οποία αποτελούν πόρους από το ΕΣΠΑ και ανήκουν αποκλειστικά στα εγκεκριμένα 
προγράμματα από τις Διαχειριστικές Αρχές (μισθοδοσίες, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ για τους 
ωφελούμενους άπορους και άνεργους δημότες). Με την υποστήριξη των Δήμων-μελών μας 
συνεχίζουμε δυναμικά τόσο τα υπάρχοντα Προγράμματα του Δικτύου όσο και το σχεδιασμό και 
την ένταξη νέων δράσεων πάντα με σκοπό την πρόληψη.

Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια χρονιά για την υποστήριξή σας.

                                                                             
               Με φιλικούς χαιρετισμούς,
                                                                                     
           Σωτήρης	Παπασπυρόπουλος
                                                                                                 Γενικός Διευθυντής
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ     
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ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΔΔΥΠΠΥ 
210 8067888

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
210 6105649

FAX
210 6105641

EMAIL
info@eddyppy.gr

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στο Δήμο Αιγάλεω, ημέρα Παρασκευή, την 19η 
Ιουνίου 2015 και ώρα 15:30 μ.μ. στο Δημαρχείο 
Αιγάλεω που βρίσκεται επί της οδού Ιερά Οδός 
362 και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε η Γενική 
Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας».

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

Αναλυτικά, στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν 
οι εξής Δήμαρχοι: η κ. Μαρία Ανδρούτσου, Δήμος 
Αγίου Δημητρίου, ο κ. Δημήτρης Μπίρμπας, 
Δήμος Αιγάλεω, ο κ. Παναγιώτης Γκυρίνης, 
Δήμος Αλεξάνδρειας, ο κ. Γιώργος Πατούλης, 
Δήμος Αμαρουσίου, ο κ. Νικόλαος Μπάμπαλος, 
Δήμος Ηρακλείου Αττικής, ο κ. Νικόλαος 
Καραπάνος, Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, 
ο κ. Δημήτριος Κάρναβος, Δήμος Καλλιθέας, η 
κ. Μαίρη Σορώτου – Τσανάκη, Δήμος Κάσου, ο 
κ. Γιάννης Λαγουδάκης, Δήμος Περάματος, ο κ. 
Γρηγόριος Σταμούλης, Δήμος Μεγαρέων, ο κ. 
Μιλτιάδης Καρπέτας, Δήμος Μεταμόρφωσης, 
ο κ. Ηρακλής Γκότσης, Δήμος Νέας Ιωνίας, ο κ. 
Εμμανουήλ Καρράς, Δήμος Νέας Προποντίδας, ο 
κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 
ο κ. Ανδρέας Μπαμπούνης, Δήμος Σίφνου, ο 
κ. Δημήτρης Πρεβεζάνος, Δήμος Σκιάθου, ο κ. 
Δημήτριος Μάρκου, Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, 

Παρασκευή,	19	Ιουνίου	2015
Δημαρχείο	Αιγάλεω

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

ο κ. Άρης Καραχάλιος, Δήμος Φαρσάλων, ο κ. 
Παντελής Ξυριδάκης, Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 
και  ο κ. Χρήστος Παππούς, Δήμος Φυλής και 
επιπλέον εκπρόσωποι από 65 Δήμους μέλη.

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

Θέμα 1ο: Απολογισμός 2014 και 
Προγραμματισμός Δράσης 2015
 
Ο	Πρόεδρος	του	ΕΔΔΥΠΠΥ	και	της	ΚΕΔΕ,	κ.	
Γιώργος	Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου 
παρουσίασε τις δράσεις του Δικτύου που 
έχει αναλάβει το ΕΔΔΥΠΠΥ κατά το έτος 2014, 
κάνοντας μία σύντομη παρουσίαση στα 
προγράμματα πρόληψης που έχουν υλοποιηθεί 
στους Δήμους μέλη και τις Εκστρατείες 
ενημέρωσης. Ακόμη, τους ενημέρωσε ότι μετά 
το πέρας της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να 
παραλάβουν το CD του απολογισμού στο οποίο 
αναγράφονται όλες οι δράσεις-εκστρατείες που 
έχουν γίνει.

Ο	Πρόεδρος	του	ΕΔΔΥΠΠΥ,	κ.	Γιώργος	Πατούλης	
αναφερόμενος στους σταθμούς της πολυετούς 
διαδρομής του ΕΔΔΥΠΠΥ, στάθηκε στην 
επαναπιστοποίηση του Δικτύου τον Οκτώβριο 
του 2014 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
ως ένα εθνικής εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων που 
ακολουθεί τα πρότυπα του Π.Ο.Υ.
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Στη συνέχεια εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης ο Απολογισμός και ο 
Προγραμματισμός Δράσης όπως παρουσιάστηκε 
από τον κ. Πατούλη.

Θέμα 2ο: Οικονομικός Απολογισμός 2014 και 
Προϋπολογισμός 2015 

Ο	Γενικός	Διευθυντής	του	ΕΔΔΥΠΠΥ	κ.	
Παπασπυρόπουλος παρουσίασε τον οικονομικό 
απολογισμό και τον προϋπολογισμό για το έτος 
2015 (Βλέπε παράρτημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ).

Επίσης ανέφερε ότι πυρήνας των οικονομικών 
είναι οι συνδρομές των Δήμων μελών και τόνισε 
τη σημαντικότητα της καταβολής της ετήσιας 
συνδρομής, προκειμένου το Δίκτυο να συνεχίσει 
το έργο του. 
Σε αυτό το σημείο ο κ. Παπασπυρόπουλος 
ευχαρίστησε το Δήμο Αιγάλεω για τη φιλοξενία 
του. 

Ακόμη, ο κ. Παπασπυρόπουλος ανέγνωσε την 
Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία έχει 
συνταχθεί νομίμως από τα μέλη αυτής. 
Τέλος, επεσήμανε δύο πράγματα στα οποία 
πρέπει να δώσουν βαρύτητα οι Δήμοι 
προκειμένου το Δίκτυο να συνεχίσει να υλοποιεί 
δράσεις. Την έγκριση του τροποποιημένου 
καταστατικού από όλους του Δήμους και την 
τακτοποίηση των συνδρομών.
Στη συνέχεια, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης ο οικονομικός 
απολογισμός και προϋπολογισμός του ΕΔΔΥΠΠΥ 
για το έτος 2015 από το σύνολο των μελών της 
Γενικής Συνέλευσης, όπως παρουσιάστηκε από 
τον κ. Παπασπυρόπουλο.

Θέμα 3ο:  Συζήτηση και ψηφοφορία για 
την έγκριση των τροποποιήσεων του 
Καταστατικού (επωνυμία, σκοποί, κλπ) 

Με απόφαση της 11ης Γενικής Συνέλευσης της 
εταιρίας που συνήλθε νομίμως τηρουμένων 
όλων των απαιτούμενων διατυπώσεων στο Δήμο 
Αιγάλεω στις 19 Ιουνίου 2015 έγινε τροποποίηση 
αυτού με διεύρυνση του σκοπού και του 
αντικειμένου της εταιρίας με δράσεις
πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου καθώς 
και επιπλέον τροποποιήσεις σε συγκεκριμένα 
άρθρα όπως αναφέρονται αναλυτικά στο 
καταστατικό.

Στη συνέχεια ψηφίστηκαν ομόφωνα από 
τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης όλες οι 
τροποποιήσεις του καταστατικού που είχε 
προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο και είχαν 
αποσταλεί στους Δήμους μέλη, σε ενιαίο κείμενο. 
Επιπλέον, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης 
αποφάσισαν ομόφωνα να εντάξουν και τις 
παραπάνω αναφερθείσες τροποποιήσεις στο νέο 
Καταστατικό.

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

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

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

ΔΗΜΟΙ-ΜΕΛΗ



ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ  
   

Γιώργος Πατούλης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Δήμαρχος Αμαρουσίου
Πρόεδρος ΚΕΔΕ

Δημήτρης Κάρναβος
Αντιπρόεδρος Α’ Δ.Σ.
Δήμαρχος Καλλιθέας

Παναγιώτης Ζητάκης
Ειδικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένων &

Παραμεθόριων 
Περιοχών

Δημ. Σύμβουλος
Αλεξανδρούπολης

Γιώργος Μακρυνός
Αντιπρόεδρος Β’ Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος 
Κορυδαλλού

Ιωάννης 
Φωστηρόπουλος

Ταμίας
Αντιδήμαρχος

Παλαιού Φαλήρου

Ιωάννης Λαδόπουλος
Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Χαλανδρίου 

Νέλλη Λάβδα
Αναπλ. Ταμίας

Δημ. Σύμβουλος
Φιλοθέης-Ψυχικού

Ιωάννης Σταθόπουλος
Αναπλ. 

Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
Δήμαρχος 

Αγίας Παρασκευής

Ελπινίκη Ανδρέαδου
Μέλος Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος
Δήμου Λαγκαδά

15  ETHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
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ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Aθανάσιος Μπούρας
Πρόεδρος Ε.Ε.

Δημ. Σύμβουλος 
Γαλατσίου

Aνδρέας Λεωτσάκος
Μέλος Ε.Ε.

Αντιδήμαρχος 
Αγίας Βαρβάρας

Παναγιώτα
Προυντζοπούλου

Μέλος Ε.Ε.
Πρόεδρος

Δημ. Συμβουλίου Αλίμου

Νικόλαος Παντελιάς
Μέλος Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Aγίων Αναργύρων-

Καματερού

Ηρακλής Τιτόπουλος
Μέλος Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος
Πυλαίας-Χορτιάτη



17  ETHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γιάννης Τούντας 
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ

Καθηγητής Κοινωνικής 
και Προληπτικής Ιατρικής

Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών

ΜΕΛΗ
1. Μακρυνός Γεώργιος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορυδαλλού, 
Αντιπρόεδρος Β΄ ΔΣ ΕΔΔΥΠΠΥ
2. Παπασπυρόπουλος Σωτήρης
Ιατρός Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος, Γενικός Διευθυντής 
ΕΔΔΥΠΠΥ
3. Παπαθανασοπούλου Νταίζη
Κοινωνιολόγος - Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια 
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. στο ΕΔΔΥΠΠΥ, 
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα 
Εθνικά Δίκτυα
4. Οικονομοπούλου Αγγελική
Ψυχολόγος, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού
5. Τσαπατσάρη Ευαγγελία
Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνη Γραφείου Υγιών Πόλεων της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας Δήμου 
Αθηναίων
6. Σαμαρά Κυπαρισσένια
Επισκέπτρια Υγείας, Yπάλληλος της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας του τμήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας και Υγείας Δήμου Αιγάλεω
7. Τσακιρούδη Τριάδα
Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Αλεξανδρούπολης
8. Κατσαβουνίδου Γαρυφαλλιά
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διεύθυνση Περιβάλλοντος - 
Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας
9. Ευαγγέλου Ευανθία
Κοινωνική Λειτουργός, Αναπληρώτρια Συντονίστρια 
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις Δήμου Γλυφάδας
10. Μπότου Αναστασία
Δημοτική Σύμβουλος, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ζωγράφου
11. Καραμπέτσου Μαίρη
Eργοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής 
Δήμου Ηρακλείου Αττικής
12. Κολλάρας Παναγιώτης
Ιατρός - Ειδικός Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής 
ΕΣΥ Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Δημοτικός 
Σύμβουλος Δήμου Θερμαϊκού

13. Ζαΐμη Ευστρατία
Κοινωνική Λειτουργός, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και 
Πολιτισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
14. Αλεβίζου Ανδριάνα
Φιλόλογος - Νομικός, Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ιλίου 
15. Σιδηράς Αναστάσιος
Ειδικευόμενος Ιατρός Παθολογίας, Αντιπρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ 
Δήμου Κοζάνης 
16. Γαλανάκη Καλλιόπη
Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας και 
Προαγωγής Δημόσιας Υγείας Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου
17. Γκιολής Αναστάσιος 
Γενικός Ιατρός, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου 
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
18. Μαρασλή Αναστασία
Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχολόγος Δήμου Ορεστιάδας
19. Ρεντούμης Αναστάσιος
Manager Υπηρεσιών Υγείας, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου 
20. Τσάμτσας Γεώργιος
Φυσικοθεραπευτής Διεύθυνσης Υπηρεσίας Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας, Συντονιστής Δήμου 
Σκιάθου
21. Πετρίτση - Μουράντ Κατερίνα
Φαρμακοποιός, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, 
Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου 
Φιλοθέης - Ψυχικού
22. Ιατράκη Ελίζα
Ψυχολόγος και Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια 
Δήμου Χερσονήσου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κεντεποζίδου Αναστασία
Κοινωνιολόγος Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού
2. Δερνέλη Νικολέττα
Κοινωνιολόγος Δήμου Αιγάλεω
3. Ρεστέμης Ευστάθιος
Κοινωνικός Λειτουργός, Προϊστάμενος Κοινωνικής 
Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ” ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Το 2015, ήταν μια ιδιαίτερα εποικοδομητική 
και παραγωγική χρονιά για το Ελληνικό 
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. 

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

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

Σε επίπεδο Ευρώπης αυτή ήταν η δεύτερη 
χρονιά της 6ης Φάσης του προγράμματος με 
συνέχιση πιστοποίησης πόλεων και δικτύων. 

Στο τέλος του 2015, 22 Εθνικά Δίκτυα έχουν 
ήδη πιστοποιηθεί και 56 πόλεις.

Το 2015 κυκλοφόρησαν από τον Π.Ο.Υ. 
τα βιβλία για τα Εθνικά Δίκτυα και για τις 
πιστοποιημένες πόλεις στην 5η Φάση.

Και τα βιβλία αξιολόγησης της πέμπτης φάσης 
και της πορείας και στρατηγικής προς τον 21ο 
αιώνα.

Το Σεπτέμβριο του 2015, στα πλαίσια της 
Συνδιασκεψης των Ηνωμένων Εθνών, και αφού 
έχουν προηγηθεί οι σχετικές διαβουλεύσεις, 
ο Π.Ο.Υ. ανακοινώνει τη νέα πολιτική του για 
την αειφόρο ανάπτυξη σε σχέση με την Υγεία 
θέτοντας ως κεντρικό άξονα της πολιτικής του 
όλους τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 
Υγεία.
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• Παρουσίαση της νέας πολιτικής του Π.Ο.Υ. 
για τη Διπλωματία των Πόλεων, συζήτηση για 
το ρόλο των Εθνικών Δικτύων στη διαμόρφωση 
και προώθηση αυτής της πολιτικής.

• Παρουσίαση του Δικτύου των Υγιών 
Περιφερειών και συζήτηση για δυνατότητες 
συνεργειών.

• Παρουσίαση και συζήτηση επί των πολιτικών 
για την Αστική Διακυβέρνηση και την Πολιτική 
Υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των 
πολιτών.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μιλάνο,	Απρίλιος	του	2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΓΙΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ

Η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας των Εθνικών 
Συντονιστών πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο 
της Ιταλίας και τη φιλοξένησε το Ιταλικό Εθνικό 
Δίκτυο. 

Καθώς ήταν η πρώτη Συνάντηση Εργασίας 
της 6ης Φάσης, το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα 
πλούσιο και περιλάμβανε: 

• Παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση της 
αξιολόγησης των Εθνικών Δικτύων για την 5η 
Φάση. 

• Παρουσίαση των στοιχείων, της ανάλυσης και 
των ευρημάτων από το ερωτηματολόγιο που 
είχαν συμπληρώσει τα Εθνικά Δίκτυα για την 
έκδοση του απολογιστικού βιβλίου του Π.Ο.Υ. 
για τα Εθνικά Δίκτυα. Συζήτηση σχετικά με τα 
ευρήματα.

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΓΙΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ – Π.Ο.Υ. ΕΥΡΩΠΗΣ στο Kuopio 
της Φινλανδίας

28-08-2015

Σε ειδική συνεδρίαση και εργαστήρια, 
Δήμαρχοι και Πολιτικοί των Δήμων 
μελών συζήτησαν για τα δεδομένα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις 
εθνικές πολιτικές, τις συνεργασίες με τις 
κυβερνήσεις, άλλους τοπικούς φορείς και 
ΜΚΟ, περιγράφοντας και αναλύοντας πώς 
λειτουργούν μαζί και συνεργάζονται για να 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ” ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
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Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις 
ομάδων εργασίας και επιτροπών του 
Π.Ο.Υ.

Οργανώθηκαν τηλεδιασκέψεις της 
Συμβουλευτικής Επιροπής του Π.Ο.Υ. για τα 
Εθνικά Δίκτυα.
Συμμετείχαμε σε τηλεδιασκέψεις που 
οργάνωσε ο Π.Ο.Υ. για διάφορα θέματα 
διαμόρφωσης της πολιτικής των Υγιών 
Πόλεων.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι κατά το 2015 το Εθνικό μας 
Δίκτυο διαδραμμάτισε πρωταγωνιστικό και 
καθοριστικό ρόλο στα τεκταινόμενα του 
προγράμματος Υγιείς Πόλεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, αποσπώντας θετικά σχόλια για 
την οργάνωση, τη λειτουργία μας και τη 
συνεισφορά μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρόσκληση και Κεντρική Ομιλία στο 
Ετήσιο Συνέδριο του Εθνικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων της Ρωσίας και της 
Ιατρικής Σχολής της Σταυρούπολης 
με θέμα «Οικονομική κρίση και 
ανισότητες στην Υγεία»

Αποστολή εκ μέρους του Π.Ο.Υ. στην Κύπρο και 
επαφές με το Δήμαρχο Λευκωσίας και στελέχη 
του Δήμου του προκειμένου να ενημερωθεί για 
το πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις και τη δυνατότητα 
να πιστοποιηθεί η Λευκωσία σε αυτό καθώς 
και με στελέχη του Υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να επανεκκινήσει την λειτουργία 
του το Εθνικό Δίκτυο της Κύπρου.

αναπτύξουν συμπληρωματικές πολιτικές στην 
εκπαίδευση, τις κοινωνικές και υγειονομικές 
υπηρεσίες, τη στέγαση, τις μεταφορές, την 
πολεοδομία, τη διαχείριση των αποβλήτων και 
σε άλλους τομείς.

Ειδική θεματική ενότητα και εργαστήριο, 
αποτέλεσε η Διπλωματία των Υγιών Πόλεων, 
όπου οι πολιτικοί και συντονιστές από όλη την 
ευρωπαϊκή περιφέρεια αντάλλαξαν ιδέες και 
εμπειρίες.

Επίσης, ειδική συνεδρίαση και εργαστήρια 
αφιερώθηκαν για το επίσης νέο θέμα του 
Υγιούς Τουρισμού, που έχει σα στόχο τη 
δημιουργία μιας τουριστικής πολιτικής από 
τις πόλεις βάσει των αρχών και των αξιών των 
Υγιών Πόλεων.
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• Ξεκίνησε τη δημιουργία ενός νέου 
Επιστημονικού Συμβουλίου καλώντας στελέχη 
και πολιτικούς των Δήμων από όλες τις 
ειδικότητες να υποβάλλουν υποψηφιότητα,

• Δημιούργησε Ομάδα Εργασίας από στελέχη 
των Δήμων για να επεξεργασθούν μια νέα 
πολιτική για την Γ΄ Ηλικία εναρμονισμένη με 
την πολιτική του Π.Ο.Υ. για την Υγιή και Ενεργό 
Γήρανση,
• Ολοκλήρωσε και ανακοίνωσε την Πολιτική 
για την Υγιή και Ενεργό Γήρανση. Ταυτόχρονα, 
μετέφρασε εκτύπωσε και διένειμε παράλληλα 
το βιβλίο του Π.Ο.Υ. «Οι Μύθοι της Γ΄ 
Ηλικίας».

Στις ακόλουθες σελίδες του Απολογισμού, 
περιγράφονται λεπτομερώς τα Προγράμματα 
του Δικτύου.

Νταίζη Παπαθανασοπούλου
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις

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

Σε εθνικό επίπεδο το 2015 ήταν επίσης 
μια δημιουργική χρονιά κατά την οποία 
το Δίκτυο συνέχισε την υλοποίηση μιας 
σειράς προγραμμάτων για τους Δήμους 
μέλη και Πανελλήνιες Εκστρατείες με κύριο 
στόχο την πρόληψη των ασθενειών, τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο, την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας, τα οποία 
παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Κατά τη διάρκεια του 2015, το Δίκτυο:

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

• Οργάνωσε τρεις Κεντρικές Συναντήσεις 
Εργασίας, με θεματικές σε θέματα πολιτικής 
του Π.Ο.Υ και πρακτικές εφαρμογές και καλές 
πρακτικές στους Δήμους Μέλη,

• Ξεκίνησε  Συνεργασία με κρατικούς φορείς 
όπως: 
- Υπουργείο Υγείας. Συνεχίστηκε η διαδικασία 
επαφών με το Υπουργείο Υγείας με σκοπό την 
εξεύρεση τρόπων συνεργασίας. Οι επαφές 
πραγματοποιήθηκαν σε υπηρεσιακό επίπεδο 
με τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
- Υπουργείο Εργασίας. Υπογραφή 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τη Διεύθυνση 
Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία,
- Υπουργείο Παιδείας. Γραφεία Αγωγής Υγείας 
και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α’ Αθηνών

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΣ 
ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ” ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΗΛΙΚΙΑ. 
ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ” ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Το 2015, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων άρχισε να επεξεργάζεται 
πολιτικές του Π.Ο.Υ. κατά θεματική ενότητα, 
σε μια προσπάθεια μεταφοράς τεχνογνωσίας 
και υιοθέτησης σύγχρονων πολιτικών και 
πρακτικών στους Δήμους του Δικτύου. 

Η προσπάθεια αυτή συνάδει με τους σκοπούς 
και τις υποχρεώσεις του Δικτύου προς τους 
Δήμους μέλη του.

Η πρώτη θεματική ενότητα που ολοκληρώθηκε 
εντός του 2015 ήταν η πολιτική για την Υγιή 
και ενεργό γήρανση που αφορά την Γ΄Ηλικία 
και την αναπροσαρμογή της πολιτικής των 
Δήμων του Δικτύου ως προς αυτήν. 

Βασικοί άξονες της νέας προσέγγισης, είναι 
η σφαιρική και ολιστική προσέγγιση στην 
αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν 
τους ηλικωμένους μέσα σε όλες τις επί μέρους 
πολιτικές των Δήμων. «Υγεία για όλους», 
«Ισότητα στην Υγεία», «η Υγεία σε όλες τις 
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επί μέρους πολιτικές» είναι οι θεμελιώδεις 
αρχές  του Π.Ο.Υ. για την προαγωγή της Υγείας 
που υιοθετήθηκαν στην όλη προσπάθεια που 
αποσκοπεί στην αλλαγή αντίληψης και στάσης 
στη λήψη των αποφάσων για την Γ΄Ηλικία και 
σε πόλεις πιο φιλικές για τους ηλικιωμένους.

Το θέμα συζητήθηκε και στις τρεις Συναντήσεις 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς και συστήθηκε 
Ομάδα Εργασίας από Συντονιστές των Δήμων 
μελών προκειμένου να επεξεργασθούν την 
νέα προσέγγιση. Ταυτόχρονα μεταφράστηκε 
στην ελληνική γλώσσα, και αναπροσαρμόστηκε 
χρησιμοποιώντας και στοιχεία από τη χώρα 
μας, το βιβλίο του Π.Ο.Υ. «Οι Μύθοι της 
Γ΄Ηλικίας» σαν ένα χρήσιμο εργαλείο που 
καταρίπτει στερεότυπα που αφορούν αυτήν 
την ηλικιακή ομάδα. Για τη μετάφραση και 
συγγραφή του βιβλίου με την ενσωμάτωση 
ελληνικών δεδομένων, εργάστηκε εθελοντικά 
η Σύμβουλος του Π.Ο.Υ. και μια από τους 
συγγραφείς της αρχικής έκδοσης, η Δρ. Άννα 
Ριτσατάκη. 
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Η ομάδα εργασίας που εργάστηκε για την 
αναπροσαρμογή της Πολιτικής αποτελείτο 
από τους: Δρ. Ευαγγέλου Ευανθία, Κοινωνική 
Υπηρεσία Δήμου Γλυφάδας, Αναπληρώτρια 
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις 
Δήμου Γλυφάδας, Πομώνη Διονυσία, 
Προϊσταμένη ΚΑΠΗ Δήμου Αγίων Αναργύρων – 
Καματερού, Τσαπατσάρη Λία, Κοινωνιολόγος, 
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις 
Δήμου Αθηναίων, Αραβαντινού Πέγκυ, 
Αρχιτέκτων Μηχανικός - Οικονομολόγος, Msc, 
MBA, PhD, Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς 
Πόλεις, Δήμος Δελφών και Λάσκαρη Κατερίνα, 
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις 
Δήμου Κερκύρας. 

Η ομάδα εργάστηκε υπό τον συντονισμό της κ. 
Νταίζης Παπαθανασοπούλου, Κοινωνιολόγου, 
Συντονίστριας του προγράμματος Υγιείς 
Πόλεις στο ΕΔΔΥΠΠΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου ενέκρινε 
την πρόταση η οποία ανακοινώθηκε επισήμως 
στις 2 Οκτωβρίου στην 12η Συνάντηση 
Εργασίας των Δήμων του Δικτύου και εστάλη 
σε όλους τους Δήμους.

Η	νέα	Πολιτική	για	την	Υγιή	και	Ενεργό	
Γήρανση, εισειγείται στους Δήμους μέλη του 
Δικτύου τη χάραξη πολιτικής στο Δήμο τους, 
η οποία: 
• Θα έχει μια ολιστική	προσέγγιση στη χάραξη 
της στρατηγικής και στην πρακτική της θα 
χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία των Υγιών 
Πόλεων. 

• Θα καταγράφει και θα μελετά τα	προβλήματα	
και	τις	ανάγκες των ηλικιωμένων στην 
περιοχή. 
• Θα λαμβάνει υπ’ όψιν της τις	προτάσεις	τους	
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
• Θα λαμβάνει υπ όψιν της τα δημογραφικά	
στοιχεία	της περιοχής, ώστε να λαμβάνει 
μέτρα όσο μπορεί και να προετοιμάζεται 
για μια πλέον γηρασμένη κοινωνία στην 
περιοχή και την κάλυψη των αναγκών που θα 
προκύπτουν. 
• Θα εναρμονίσει την πολιτική της για το	
αστικό	και	φυσικό	περιβάλλον	με βάση και 
τις ανάγκες των ηλικιωμένων. 

Προτείνεται οι κύριοι	άξονες της πολιτικής 
να ενσωματώνονται στις πολιτικές του κάθε 
Δήμου στους εξής τομείς:

• Υγεία.	Σωματική και Ψυχική. 
   Προαγωγή, Πρόληψη και Αγωγή Υγείας
• Κοινωνικό	περιβάλλον.	Προβλήματα, 
ανάγκες
•	Ισότητα
•	Οικονομικό	περιβάλλον 
• Αστικό	περιβάλλον. Προσβασιμότητα 
  και υποδομές της πόλης. Πόλεις φιλικές 
  για τους ηλικιωμένους
• Μεταφορές
• Ασφάλεια
•	Αθλητισμός
• Πολιτισμός
• Ψυχαγωγία
• Νέες	τεχνολογίες
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ΙΔΡΥΣΗ-ΕΓΚΑΙΝΙΑ

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση μια τοπικής στρατηγικής για την πρόληψη και την προαγωγή 
της υγείας, o Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου και 
Δήμαρχοι Δήμων - μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ εγκαινίασαν 12 νέα ΚΕΠ Υγείας το 2015. 

Ο κ. Πατούλης επεσήμανε ότι «Συνεχίζουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση τον αγώνα μας για να 
προλαμβάνουμε την ασθένεια από τη θεραπεία. Το ΚΕΠ Υγείας είναι το όραμα πολλών χρόνων, και 
βούλησή μας είναι όχι μόνο οι Δήμοι του ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά όλοι οι Δήμοι της χώρας να αποκτήσουν το 
δικό τους ΚΕΠ Υγείας. Μέσα από τα ΚΕΠ Υγείας προσφέρουμε ενημέρωση και συμβουλευτική για επτά 
θανάσιμα νοσήματα, τα οποία, όμως, εάν προληφθούν, είναι ιάσιμα σε συντριπτικό ποσοστό. Θα 
είμαστε αρωγοί της προσπάθειας των Δήμων για την πρόληψη της Υγείας των πολιτών». 
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ΚΕΠ Υγείας ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τη σημασία της λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας 
τόνισε στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος 
Ηρακλείου Αττικής, κ. Νίκος Μπάμπαλος: 
«Είναι πολύ σημαντικό πως μέσα από αυτή τη 
συνεργασία εφαρμόζεται μια ακόμα κοινωνική 
δομή που θα παρέχει συμβουλευτική υγείας 
στους πολίτες, σε μια εποχή δύσκολη», τόνισε 
ο Δήμαρχος, σχολιάζοντας πως πρόκειται για 
ακόμα μια περίπτωση που η Αυτοδιοίκηση, με 
δική της πρωτοβουλία, καλύπτει κενά υπηρεσιών 
που θα έπρεπε να ήταν μέριμνα της Κεντρικής 
Διοίκησης.

Ο κ. Μπάμπαλος υπογράμμισε πως 
προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής 
Ηρακλείου Αττικής, από την πρώτη στιγμή της 
θητείας της στην διοίκηση, είναι η Κοινωνική 
Πολιτική, εξ ου και η διάθεση να υιοθετηθούν 
και να εφαρμοστούν σχετικά προγράμματα 
όπως το συγκεκριμένο: «Αγκαλιάσαμε αμέσως 
αυτή την προσπάθεια, που ξεκίνησε μετά 
από την πρωτοβουλία του Προέδρου του 
Δικτύου, Γιώργου Πατούλη, για να προλάβουμε 
καταστάσεις και να προασπιστούμε την υγεία των 
κατοίκων της πόλης μας», σημείωσε.

30	Απριλίου	2015
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ΚΕΠ Υγείας ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  

ΚΕΠ Υγείας ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής  
είναι μια νέα δημοτική δομή, που σκοπό έχει 
την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας και 
ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου για τις 
προληπτικές εξετάσεις που προτείνονται για την 
έγκαιρη διάγνωση συγκεκριμένων νοσημάτων.

Ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Α. Παχατουρίδης 
κατά την ομιλία του τόνισε: «Ένα ιατρικό 
επιτελείο, υπό την εποπτεία και την ευθύνη του 
Εντεταλμένου σε Θέματα Υγείας Δημοτικού μας 
Σύμβουλου, κ. Γιώργου Μπεκιάρη, όπως και 
ενταγμένων στο δυναμικό του ΕΔΔΥΠΠΥ, ιατρών, 
θα είναι σε θέση, με κύρος, επάρκεια, αδιάσειστες 
δικλείδες ασφαλείας και ανθρωπιστική 
προσέγγιση, να προσφέρει τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της Υγείας, 
όλων των συμπολιτών μας, Περιστεριωτών και 
μη, που θα θελήσουν να τις επικαλεστούν και να 
τις χρησιμοποιήσουν».

Δεν παρέλειψε ο κ. Παχατουρίδης ως 
εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας, να 
ευχαριστήσει τον κ. Πατούλη ιδιαιτέρως καθώς 
μέσα από τον ευρύτερης κοινωνικής αποστολής 
και σημασίας Φορέα (ΕΔΔΥΠΠΥ), του οποίου 
είναι Πρόεδρος, δημιουργείται το επιστέγασμα 
των κοινών προσπαθειών και της αμφίπλευρης 
συνεργασίας.

29	Σεπτεμβρίου	2015

13	Μαρτίου	2015	
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ΚΕΠ Υγείας ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ   

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού κ. Νίκος Σαράντης 
αναφέρθηκε στην πολύ στενή συνεργασία που 
υπάρχει μεταξύ του Δήμου και του ΕΔΔΥΠΠΥ, 
ενώ μίλησε για τη συμμετοχή του ∆ήµου ως 
έναν από τους 14 πρωτοπόρους δήμους σε ένα 
ολοκληρωμένο θεσμό που αφορά στην πρόληψη. 

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάννης Καραγιάννης 
στον χαιρετισμό του, τόνισε την μεγάλη ευθύνη 
που φέρει πλέον η Τοπική Αυτοδιοίκηση να 
λειτουργεί προστατευτικά για τους Δημότες 
προβλέποντας, κατανοώντας και καλύπτοντας 
βασικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους.

26	Μαρτίου	2015

ΚΕΠ Υγείας ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 
25	Ιουνίου	2015
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ΚΕΠ Υγείας ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    

ΚΕΠ Υγείας ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, 
στην ομιλία του εγκαινίασε και πιστοποίησε την 
ενεργή συμμετοχή του Δήμου Γαλατσίου στο 
δίκτυο των ΚΕΠ Υγείας της χώρας, σημειώνοντας 
ότι στις δύσκολες εποχές που ζούμε είναι κρίσιμο 
οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
δωρεάν δομές Υγείας.

Ο Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης, στην 
ομιλία του πιστοποίησε την ενεργή συμμετοχή 
του Δήμου Αλίμου στο δίκτυο των ΚΕΠ Υγείας της 
χώρας, σημειώνοντας ότι στις δύσκολες εποχές 
που ζούμε είναι κρίσιμο οι πολίτες να μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν δομές Υγείας.

1	Ιουλίου	2015

23	Σεπτεμβρίου	2015
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ΚΕΠ Υγείας ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. Ηλίας Ψηνάκης, στην 
ομιλία του δήλωσε την ενεργή συμμετοχή του 
Δήμου Μαραθώνος στο δίκτυο των ΚΕΠ Υγείας 
της χώρας, σημειώνοντας το πόσο σημαντικό 
είναι οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε δωρεάν δομές Υγείας, ιδιαίτερα τις κρίσιμες 
εποχές που ζούμε και επεσήμανε ότι ο Δήμος θα 
είναι πάντα στο πλευρό των δημοτών του.

5	Οκτωβρίου	2015

ΚΕΠ Υγείας ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης, 
επεσήμανε την αξία της πρόληψης στην Υγεία και 
τη σημασία της δημιουργίας του ΚΕΠ Υγείας για 
τους δημότες. Ενώ στη συνέχεια η εκπρόσωπος 
του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Μονεμβασίας στο 
ΕΔΔΥΠΠΥ κα. Ζωή Νεραντζουλάκη - Ρεπαπίνου, 
μίλησε για τις ενέργειες που έχουν γίνει εκ 
μέρους του Δήμου σε συνεργασία με το Δίκτυο 
και την κεντρική δομή των ΚΕΠ Υγείας για την 
οργάνωση αυτής της νέας δημοτικής δομής 
και τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να 
λειτουργήσει στον Δήμο Μονεμβασίας.

3	Οκτωβρίου	2015
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ΚΕΠ Υγείας ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Θωμάς Ρούσσης δήλωσε 
ότι: «Είναι ιδιαίτερη χαρά μου, που ο Δήμος μας, 
μέσα από μιας ζωτικής σημασίας συνεργασία, 
εφαρμόζει μια κοινωνική δομή, που θα παρέχει 
συμβουλευτική υγείας στους πολίτες, σε μια 
εποχή που η υγεία, το αυτονόητο αγαθό, είναι 
δύσκολο να παρασχεθεί».

24	Οκτωβρίου	2015

ΚΕΠ Υγείας ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟY ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης 
Χατζηδάκης, χαιρέτησε την εκδήλωση και 
πιστοποίησε στην ομιλία του την ενεργή 
συμμετοχή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο 
δίκτυο των ΚΕΠ Υγείας της χώρας, σημειώνοντας 
ότι στις δύσκολες εποχές που ζούμε είναι 

22	Οκτωβρίου	2015

κρίσιμο οι πολίτες να μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν δομές Υγείας, και ότι 
«Zούμε σε μια εποχή που οι στέγες των σπιτιών 
μας έχουν ενωθεί, αλλά οι καρδιές μας έχουν 
απομακρυνθεί και αυτό πρέπει άμεσα να 
αλλάξει».
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ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π. 
Κουρουμπλή, Δημάρχων, εκπροσώπων των 
Δήμων και πλήθους κόσμου, έγινε ο Απολογισμός 
του Προγράμματος «Δημιουργία και Δικτύωση 
Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας για 
την Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πρόληψης και 
Προαγωγής Υγείας» στην Κεντρική Αίθουσα του 
Εκθεσιακού Κέντρου της HELEXPO, στο Μαρούσι.

«Με την Κεντρική Εκδήλωση των ΚΕΠ Υγείας 
και τον Απολογισμό του Προγράμματος 
αποδεικνύουμε ότι τηρούμε τους στόχους μας 
που αφορούν στην Πρόληψη και την Προαγωγή 
της Υγείας των δημοτών μας», δήλωσε ο κ.  
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ 
και της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμαρουσίου, κατά τον 
χαιρετισμό του κάνοντας αναφορά στους λόγους 
για τους οποίους ιδρύθηκαν τα ΚΕΠ Υγείας, στη 
συμπληρωματική σχέση τους με τις δομές του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και την κάλυψη των 
ιατρικών παροχών σε επίπεδο πρόληψης και 
προαγωγής της υγείας των πολιτών. Ευχαρίστησε 
τους συναδέλφους Δημάρχους που πρωτοπορούν 
με την ίδρυση των ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο τους και 
ευχήθηκε καλή συνέχεια στην πορεία όλων των 
δημοτικών δομών των ΚΕΠ Υγείας. 

Με την παρουσία του τίμησε την εκδήλωση 
ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης κ. Π. Κουρουμπλής. Ο Υπουργός 
στην ομιλία του αναφέρθηκε στην καλή 
συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης και 
εξήρε το έργο των Δήμων, ιδιαίτερα αυτή τη 
δύσκολη για τη χώρα μας περίοδο. 

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στα ζητήματα της 
Πρόληψης εστιάζοντας στην ανάγκη αυτά να 
γίνουν κατανοητά από τον πολίτη και να μην 
διστάζει ούτε να φοβάται να εξετάζεται σύμφωνα 
με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα.

Το χαιρετισμό του Υπουργού Υγείας κ. Ξανθού 
Ανδρέα μετέφερε ο Γενικός Διευθυντής του 
Δικτύου κ. Σ. Παπασπυρόπουλος. Ο Υπουργός 
Υγείας χαιρέτισε την αξιέπαινη προσπάθεια 
του Προέδρου του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Πατούλη για τη 
Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων 
Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας. Δήλωσε επίσης 
ότι το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει την ανάπτυξη 
ενός ολοκληρωμένου Δημόσιου Συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. «Στο πλαίσιο 
αυτό αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο 
Υγείας η συνεργασία και ο συντονισμός με τις 
σχετικές δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
δήλωσε ο Υπουργός.
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Στη συνέχεια της Εκδήλωσης, το λόγο πήραν οι 
Δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι από τις λοιπές 21 
Δομές των ΚΕΠ Υγείας οι οποίοι και απηύθηναν 
έναν σύντομο χαιρετισμό για την αξία της 
Πρόληψης στις δομές τους και το όφελος για 
την υγεία των δημοτών τους. Στο πλαίσιο αυτό, 
παρεμβάσεις έκαναν ο κ. Κάρναβος Δήμαρχος 
Καλλιθέας και Αντιπρόεδρος Α’ του Δ.Σ. του 
ΕΔΔΥΠΠΥ, ο κ. Σταθόπουλος Δήμαρχος Αγίας 
Παρασκευής και μέλος Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ, ο 
κ. Καπλάνης Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, ο κ. 
Μπάμπαλος Δήμαρχος Ν. Ηρακλείου Αττικής, 
ο κ. Καρπέτας Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, ο κ. 
Χατζηδάκης Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου και ο κ. 
Ρούσσης Δήμαρχος Ωρωπού. Επίσης χαιρετισμό 
απήυθυναν εκ μέρους των Δημάρχων των 
Δομών τους, ο κ. Παντελιάς Αντιδήμαρχος Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού, η κα. Σιμητροπούλου 
Αντιδήμαρχος Αλίμου, ο κ. Γιαννάκης 
Αντιδήμαρχος Ηλιούπολης, ο κ. Ταλατάς 
Αντιδήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου, ο κ. Τσίκλος 
Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, η κα. Παπαδοπούλου 
Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Λαγκαδά, η κα. 

Νερατζουλάκη - Ρεπαπίνου Εντεταλμένη 
Δημοτική Σύμβουλος Μονεμβασιάς, η κα. Ζώτου 
Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας 
- Χορτιάτη και η κα. Κωνσταντακοπούλου 
Συντονίστρια του Δήμου Περιστερίου.

Ο Γενικός Διευθυντής του Δικτύου κ. Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος  αναφέρθηκε στην 
Προληπτική Ιατρική με τη διασφάλιση της Υγείας 
των πολιτών σε 7 μείζονα νοσήματα, μέσω της 
Δικτύωσης και της Συνέχειας των υπηρεσιών.

Τέλος, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος των ΚΕΠ 
Υγείας κ. Γιώργος Κορμάς, αφού ευχαρίστησε 
όλους τους συμβαλλόμενους για τη δημιουργία 
και στήριξη των ΚΕΠ Υγείας, τόνισε, ότι τα ΚΕΠ 
Υγείας θα συνεχίσουν το έργο τους και ανέλυσε 
τα Προγράμματα του Καρδιαγγειακού Κινδύνου, 
του Σχολικού Εκφοβισμού, του Ασφαλούς 
Διαδικτύου και της Παιδικής Παχυσαρκίας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Ασφαλές	Διαδίκτυο,	Συμπεριφορές	Εξάρτησης	από	το	
Διαδίκτυο,	Σχολικός	Εκφοβισμός-Bullying

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου που τελεί υπό την 
Αιγίδα και υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες 
και υπήρξε εκπροσώπηση των ΚΕΠ Υγείας 
Δήμου Αμαρουσίου και Αγίας Παρασκευής  σε 
πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Β΄ Αθηνών για τον σχολικό εκφοβισμό, 
ενημερωτικές εκδηλώσεις στο 3ο Γυμνάσιο 
Αγίας Παρασκευής και στο 5ο ΓΕΛ Αμαρουσίου 
καθώς και ενημερωτική εκδήλωση στην Κεντρική 
Δομή των ΚΕΠ Υγείας σε μαθητές του 4ου και 
5ου Λυκείου Λάρισας για θέματα πρόληψης του 
σχολικού εκφοβισμού (bullying). 

Επιπλέον, τα ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το 
Δήμο Αμαρουσίου, το ΕΔΔΥΠΠΥ και το Ελληνικό 
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου στις 13 & 14 
Μαρτίου 2015 διοργάνωσαν πρωτοποριακό 
εκπαιδευτικό εργαστήρι για την ασφαλή 
πλοήγηση στο διαδίκτυο διάρκειας 10 ωρών, 
όλου του Παιδαγωγικού Προσωπικού των 

Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αμαρουσίου 
με θέμα: «Τα πρώτα βήματα των παιδιών στο 
δημιουργικό διαδίκτυο με ασφάλεια» κατά 
το οποίο υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση των 
εκπαιδευτικών.

Τα ΚΕΠ υγείας σε συνεργασία με την Γραμμή
Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου και τον κ. Γιώργο Κορμά, 
Επιστημονικό Υπεύθυνο των ΚΕΠ Υγείας, 
οργάνωσαν ημερίδες για μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς με θέμα τον σχολικό 
εκφοβισμό, το ασφαλές διαδίκτυο και την 
αποπλάνηση μέσω διαδικτύου. Στις ημερίδες 
αυτές ο κ. Κορμάς ανέλυσε τα σοβαρά 
προβλήματα που δημιουργούνται, και σε πολλές 
περιπτώσεις, βάζουν σε κίνδυνο ακόμα 
και τη ζωή των παιδιών. Οι ημερίδες 
πραγματοποιήθηκαν στους Δήμους Γλυφάδας 
21/10/2015, Γαλατσίου 7/10/2015, Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού 3/4/2015 και 8/10/2015, 
Πυλαίας - Χορτιάτη 5/10/2015 και Λαγκαδά 
5/10/2015. 

ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇÌÏÔÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í
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Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γ. Πατούλης, δεσμεύτηκε ότι το πρόγραμμα αυτό θα επεκταθεί καταρχήν 
σε όλους τους Δήμους- μέλη που έχουν δημιουργήσει ΚΕΠ Υγείας και στη συνέχεια σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους Δήμους ενδιαφερθούν. Πρόσθεσε δε, ότι το πλέον σημαντικό είναι να διοργανωθούν 
και να συνεχισθούν οι δράσεις με σκοπό να δημιουργούνται περιβάλλοντα μη βίας στο σχολείο, 
στην οικογένεια και την κοινωνία ώστε να κατοχυρώσουμε το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν 
χωρίς φόβο. Στο πλαίσιο αυτό το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, με την τεχνογνωσία και 
την εμπειρία που διαθέτει θα εξακολουθήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Δήμους και τα 
σχολεία που θα ενδιαφερθούν, σε ολόκληρη τη χώρα.
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ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Πρόληψη	καρκίνου	του	μαστού	και	καρκίνου	του	τραχήλου	
της	μήτρας

Καρκίνος του μαστού

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

Στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι η 
ανίχνευση ασυμπτωματικών και αρχικού 
σταδίου καρκίνων του μαστού καθώς και 
προκαρκινικών καταστάσεων, καθώς έχει 
αποδειχθεί ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου του 
μαστού σε πρώιμα στάδια αυξάνει σημαντικά 
το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών και σε 

ορισμένες περιπτώσεις προσφέρει ουσιαστικά 
πλήρη ίαση.
Τα πρωτόκολλα προληπτικού ελέγχου 
συμπεριλαμβάνουν την κλινική εξέταση μαστών, 
την μαστογραφία και τον υπέρηχο.  

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί 
τον δεύτερο πιο συχνό καρκίνο στις γυναίκες, 
μετά τον καρκίνο του μαστού, ειδικά στη μέση 
ηλικία. Οι περισσότεροι καρκίνοι του τραχήλου 
της μήτρας αναπτύσσονται στη μεταβατική ζώνη 
και αρχίζουν στην επιφάνεια του τραχήλου της 
μήτρας. 

Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 
περιλαμβάνουν τη λοίμωξη από τον ιό των 
ανθρώπινων θηλωμάτων, το κάπνισμα, την 
ανοσοκαταστολή και τη λοίμωξη από χλαμύδια. 
Τα φυσιολογικά κύτταρα δεν αναπτύσσουν έναν 
καρκίνο απευθείας, αλλά πρώτα εμφανίζονται 
προ-καρκινικές αλλαγές οι οποίες στη 
συνέχεια μπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνο. 
Οι προ-καρκινικές αυτές αλλαγές μπορούν να 
ανιχνευθούν από το τεστ Παπανικολάου (τεστ 
PAP) και να αντιμετωπιστούν, προλαμβάνοντας 
την ανάπτυξη του καρκίνου.

Η Πρόληψη αυτών των μορφών καρκίνου, καθώς 
και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των 
δημοτών ήταν στόχος του ΚΕΠ υγείας για το 
2015. 

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγείας και σε 
συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
«Παθολογία της Κύησης» και το Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”, ήταν και η 
διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων για την 
«αγωγή υγείας για τη Σύγχρονη γυναίκα και 
έφηβη» καθώς και δωρεάν γυναικολογικός 
έλεγχος (τεστ ΠΑΠ και κλινική εξέταση μαστών)

Ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στους Δήμους 
Αλίμου 21/10/2015, Μαραθώνα 29/10/2015, 
Περιστερίου 17/6/2015 και Αμαρουσίου 
13/10/2015. 

Αντίστοιχες ημερίδες πραγματοποιήθηκαν σε 
συνεργασία με άλλους φορείς, στους ακόλουθους 
δήμους: 

• Δήμος Περιστερίου -19/5/2015 - σε 
συνεργασία με την ΜΚΟ «Στόχος - Πρόληψη» 
πραγματοποιήθηκαν 60 δωρεάν κλινικές 
εξετάσεις μαστών. 

• Δήμος Παλαιού Φαλήρου - 24/11/2015 - δωρεάν 
κλινικές εξετάσεις μαστών. 

• Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη - 21 & 22/5/2015 - 
Σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρεία πραγματοποιήθηκε δωρεάν 
μαστογραφικός έλεγχος. 

• Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού - 
10/6/2015 - Δωρεάν τεστ ΠΑΠ - σε συνεργασία με 
το ΠΕΔΥ Αγίων Αναργύρων - Καματερού.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Επιβαρυντικοί	Παράγοντες	για	την	εμφάνιση	Καρδιοπαθειών	
&	Πρόληψη	Καρδιαγγειακών	Επεισοδίων

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

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

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

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

Πρωτόκολλο πρόληψης καρδιαγγειακών 
παθήσεων

Υπάρχουν πίνακες που υπολογίζουν τον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο, την πιθανότητα 
δηλαδή να υποστεί κάποιος ένα καρδιακό ή 
εγκεφαλικό επεισόδιο τα επόμενα 10 έτη. Ο 
καρδιαγγειακός κίνδυνος απευθύνεται σε άτομα 
με μη εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και 
υπολογίζεται με βάση το φύλο, την ηλικία, το 
κάπνισμα, τη συστολική αρτηριακή πίεση και 
την ολική χοληστερόλη αίματος, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη την ύπαρξη εκσεσημασμένων 
επιπέδων παραγόντων κινδύνου, το ατομικό 
και οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακού 
συμβάματος και την ύπαρξη διαβήτη που έχει 
προκαλέσει συγκεκριμένη βλάβη σε κάποιο 
όργανο. 

ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇÌÏÔÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í
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Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο καρδιολόγος 
υπολογίζει τον ποσοστιαίο καρδιαγγειακό 
κίνδυνο και ανάλογα το κάθε άτομο κατατάσσεται 
σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες κινδύνου, 
δηλαδή χαμηλού, μεσαίου, υψηλού και πολύ 
υψηλού κινδύνου και λαμβάνει τις ανάλογες 
κατευθυντήριες οδηγίες.  

Δράσεις των ΚΕΠ Υγείας, Ενημερωτικές 
Ημερίδες και Δωρεάν Έλεγχος

Στην προσπάθεια της προαγωγής του 
καρδιαγγειακού προσυμπτωματικού έλεγχου 
πραγματοποιήθηκαν ημερίδες ενημέρωσης με τα 
ακόλουθα θέματα: 

1. «Επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση 
καρδιοπαθειών», στις 22/9/2015, σε συνεργασία 
με το Δήμο Περιστερίου.
2. «Η Ρύθμιση του Διαβήτη, της Χοληστερίνης, 
της Υπέρτασης, της Παχυσαρκίας στην πρόληψη 
Καρδιαγγειακών επεισοδίων», στις 12/10/2015, σε 
συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
3. «Διαβήτης και καρδιαγγειακός κίνδυνος», 
στις 14/10/2015 σε συνεργασία με το Δήμο 
Μεταμόρφωσης.

ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Στο πλαίσιο της πρόληψης καρδιαγγειακού 
κινδύνου, με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησαν, στο ΚΕΠ 
υγείας του  Δήμο Ωρωπού, να λειτουργούν 
1. Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος
2. Τμήμα Διαταραχών Σωματικού Βάρους – 
Βαριατρικής

Συγκεκριμένα, εθελοντής πνευμονολόγος 
απευθύνεται σε όλους τους καπνιστές που 
χρειάζονται βοήθεια για να διακόψουν με επιτυχία 
το κάπνισμα. Ο καπνιστής μπορεί να επιλέξει ένα ή 
περισσότερα από τα παρακάτω προγράμματα:
• Πλήρες πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος 
(ετήσιο)
• Μεμονωμένες συνεδρίες στο Ιατρείο Διακοπής 
Καπνίσματος

Αντίστοιχα, σε συνεργασία με εθελοντή Ιατρό 
– Διαιτολόγο, οργανώνεται τμήμα ενημέρωσης 
και πρόληψης παχυσαρκίας, εφαρμόζοντας 
προγράμματα βασικών κατευθυντήριων κανόνων 
για την επίλυση των προβλημάτων υγείας που 
προκαλούνται από τη νόσο.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Πρόληψη	Παιδικής	Παχυσαρκίας
ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ:	Δράσεις	και	Αποτελέσματα	2014	-	2015	

Ενθαρρυντικά	τα	αποτελέσματα	από	τις	δράσεις	του	
προγράμματος	ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ	στη	διετία	2014-2015	

στους	Δήμους-μέλη	του	Ελληνικού	Διαδημοτικού	Δικτύου	
Υγιών	Πόλεων	που	συμμετέχουν

Το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ που στοχεύει 
στην προώθηση της ισορροπημένης διατροφής 
και της σωματικής δραστηριότητας σε παιδιά 
δημοτικού και τις οικογένειές τους, ανακοίνωσε 
τα αποτελέσματα και τις δράσεις του σε 14 
δήμους που συμμετείχαν στο δίκτυό του για την 
περίοδο 2014-2015.

Το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ που στοχεύει 
στη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας στη 
χώρα μας, πραγματοποιείται με την ενεργή 
συμμετοχή όλων των φορέων του κάθε Δήμου 
(συμμετοχή δασκάλων, παιδιάτρων, γυμναστών, 
εμπορικών συλλόγων κτλ.) με τη μορφή δράσεων 
που στοχεύουν συνολικά στην οικογένεια. 
Κατά την περίοδο 2014-2015, στο πλαίσιο του 
προγράμματος, οι Δήμοι υλοποίησαν 55 δράσεις 
στις οποίες συμμετείχαν 17.000 παιδιά και οι 
οικογένειές τους, που αφορούσαν το Ενεργειακό 

Ισοζύγιο, ενώ διοργάνωσαν περιπάτους για όλη 
την οικογένεια, μαθήματα μαγειρικής για παιδιά, 
κατασκευή λαχανόκηπων και φεστιβάλ κίνησης 
έχοντας ως στόχο να κινητοποιήσουν γονείς 
και παιδιά σε έναν πιο ενεργό και υγιεινό τρόπο 
ζωής.

Ιδιαίτερη αξία για τη μελλοντική πορεία του 
προγράμματος έχουν και τα αποτελέσματα 
της πρώτης έρευνας αξιολόγησής του 
ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ. Η έρευνα, τα αποτελέσματα της 
οποίας παρουσιάστηκαν στο 13ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας, 
πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Επιστήμης 
Διαιτολογίας - Διατροφής του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου με επικεφαλής τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή Διατροφικής Αγωγής και Αξιολόγησης, 
κ. Ιωάννη Μανιό.

ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇÌÏÔÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í
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Μεταξύ άλλων, από τη μελέτη φάνηκε ότι 
κάποιες από τις δράσεις που εφαρμόστηκαν 
από το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ έχουν 
θετικό αποτέλεσμα στις διατροφικές συνήθειες 
των παιδιών, όπως για παράδειγμα οι δράσεις 
μαγειρικής για παιδιά που φαίνεται να 
σχετίζονται με την αύξηση της κατανάλωσης 
λαχανικών κατά 0,33 μερίδες ανά ημέρα. 
Αντίστοιχα, στην άλλη πλευρά του ενεργειακού 
ισοζυγίου, τα παιδιά στους Δήμους όπου 
πραγματοποιήθηκαν δράσεις του προγράμματος 
φάνηκε ότι μείωσαν το χρόνο που αφιερώνουν 
σε καθιστικές δραστηριότητες τηλεθέασης κατά 
13,2 λεπτά ημερησίως, μία αλλαγή που είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση μιας και γνωρίζουμε 
τη σχέση της αυξημένης παρακολούθησης 
τηλεόρασης με την παιδική παχυσαρκία. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης θα 
βοηθήσουν το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ στο 
να σχεδιάσει πιο στοχευμένες δράσεις στο 

μέλλον, οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν καλύτερη 
αποτελεσματικότητα και μπορούν να βοηθήσουν 
σημαντικά στη βελτίωση των συμπεριφορών 
διατροφής και σωματικής δραστηριότητας των 
παιδιών.

Το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ είναι ενεργό από 
το 2008 και λειτουργεί με πενταετείς φάσεις. 24 
Δήμοι έχουν συμμετάσχει συνολικά και έχουν 
διοργανώσει περισσότερες από 100 τοπικές 
δράσεις και εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν 
πάνω από 37.000 παιδιά ηλικίας 6-16 ετών και 
τις οικογένειές τους, ενώ έχει δημιουργηθεί 
παιδαγωγικό και προωθητικό υλικό για 9 
θεματικές ενότητες και έχουν διανεμηθεί μέσω 
των Δήμων συνολικά 100.000 φυλλάδια. Σήμερα 
το δίκτυο ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ αριθμεί 14 Δήμους σε 
όλη την επικράτεια, ενώ 15 επιπλέον Δήμοι έχουν 
ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα.

Οι Δήμοι και οι τοπικές ομάδες εκπαιδεύονται 
σε θεματικές ενότητες όπως η Φυσική Κίνηση 
και Άσκηση, τα Φρούτα, το Πρωινό, τα 
Λαχανικά, τον Απλό, Υγιεινό & Οικονομικό 
Τρόπο  Διατροφής, τα Ψάρια & τα Θαλασσινά, 
τις Μερίδες, και το Ενεργειακό Ισοζύγιο και 
διοργανώνουν εκδηλώσεις για παιδιά και γονείς 
όπως Οικογενειακούς περίπατους, Αθλοπαιδιές, 
Φεστιβάλ κίνησης, Υπαίθριες λαχαναγορές, 
Σχολικούς Λαχανόκηπους, Μαθήματα Μαγειρικής 
για Παιδιά, Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, 
Σχεδιασμό Κόμικς, Θεατρικές παραστάσεις, 
Γευσιγνωσίες, Βιβλία Συνταγών και Οδηγιών, 
Εκπαιδευτικές εξορμήσεις και υπαίθριες 
δραστηριότητες. 

Η κα Έλενα Στάμου, Εθνική Συντονίστρια 
του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ δήλωσε σχετικά: «Η 
θερμή ανταπόκριση των Δήμων στην 
υλοποίηση δράσεων με στόχο την υιοθέτηση 
ισορροπημένων διατροφικών επιλογών και 
συμπεριφορών από τους πολίτες τους και 
τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της 
έρευνας μας, υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να 
κινητοποιηθούμε ακόμα περισσότερο ώστε να 
πολλαπλασιαστούν οι δράσεις σε όλους τους 
Δήμους μας. Από την εμπειρία μας στο πεδίο 
αντιλαμβανόμαστε ότι οι μη προνομιούχες 
ομάδες υιοθετούν σε μικρότερο ποσοστό τα 
μηνύματα για πιο υγιεινές συμπεριφορές και για 
το λόγο αυτό οι μελλοντικές μας παρεμβάσεις 
θα επικεντρώνονται στην περαιτέρω βελτίωση 
αυτών των ποσοστών.»
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η έρευνα αξιολόγησης του προγράμματος 
ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ έγινε από ανεξάρτητο 
επιστημονικό φορέα και συγκεκριμένα από το 
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής  
Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με επικεφαλής τον 
Αναπληρωτή Καθηγητή Διατροφικής Αγωγής και 
Αξιολόγησης, κ. Ιωάννη Μανιό. Διεξήχθη στους 
Δήμους, Αμαρουσίου και Παλαιού Φαλήρου 
με το Δήμο της Καλλιθέας να έχει επιλεχθεί ως 
πόλη ελέγχου, και συμμετείχαν συνολικά 404 
παιδιά ηλικίας 8-10 ετών μαζί με τους γονείς 
τους, μετά από ένα 18μηνο πρόγραμμα Δράσεων. 
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 
προγράμματος πραγματοποιήθηκε με μετρήσεις 
του σωματικού βάρους και ύψους των παιδιών σε 
ένα  τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών 
της Β, Γ, Δ και Ε τάξεων δημοτικών σχολείων και 
με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους 
γονείς σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες και 
τις  συνήθειες άσκησης των παιδιών τους. 

Οι αρχικές και τελικές μετρήσεις για 
την αξιολόγηση του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Απριλίου-
Μαΐου 2014 και Απριλίου-Μαΐου2015 (χρονική 
διάρκεια παρέμβασης 12 μήνες). Επισημαίνεται 
ότι στους Δήμους ελέγχου αν και δεν 
πραγματοποιήθηκαν σχετικές δράσεις από το 
πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, εντούτοις αυτό 
δεν απέκλειε την υλοποίηση σχετικών άλλων 
δράσεων με την πρωτοβουλία του εκάστοτε 
Δήμου.

Η Ελλάδα συμμετέχει στο ΕΡΗΕ με το 
ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, ένα Πρόγραμμα Πρόληψης 
της Παιδικής Παχυσαρκίας που υλοποιείται με 
μεγάλη επιτυχία σε 16 δήμους της χώρας από 
το 2008 μέχρι σήμερα. Το Μαρούσι, μέλος του 
δικτύου πόλεων του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, είναι ο 
δήμος που επιλέχτηκε να συμμετέχει στη μελέτη 
του προγράμματος ΕΡΗΕ. 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 219.135 
πολίτες. Από τα 1.266 παιδιά και τις οικογένειές 
τους που συμμετείχαν, 631 είναι αγόρια και 635 
κορίτσια, με μέσο όρο ηλικίας 7,17 ετών.  Τα 
αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 
Συνέδριο της EPHE που πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες.

«Ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τους 
Έλληνες γονείς και τα παιδιά τους» 
Τον Οκτώβριο του 2015 το Συνέδριο του 
EPHE που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 
παρακολούθησαν ο εκπρόσωπος του Δήμου 
Αμαρουσίου κ. Αλέξανδρος Καρβούνης και 
η ομάδα του προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ 
με επικεφαλής την κα Έλενα Στάμου, Εθνική 
Συντονίστρια.
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Η μελέτη του προγράμματος EPHE απέδειξε 
ότι, όταν η κοινωνία συμμετέχει ενεργά, οι 
ανισότητες στην υγεία μπορούν να μειωθούν. 
Τα αποτελέσματα του προγράμματος EPHE 
αναδεικνύουν τα Ελληνόπουλα δεύτερα σε 
κατανάλωση φρούτων στην Ευρώπη, ενώ 
αναφέρουν ότι οι Έλληνες γονείς αύξησαν την 
αποτελεσματικότητά τους στο να ελέγχουν 
το χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης των 
παιδιών τους. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Διεύθυνση Υγείας, 
Διεύθυνση Διαθρωτικών Ταμείων), καθώς 
και πανεπιστήμια, πόλεις και προγράμματα 
με παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο από 7 
ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία). Το 
πρόγραμμα EPHE στην Ελλάδα υλοποιήθηκε με 
τη συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, 
του Δήμου Αμαρουσίου και του προγράμματος 
ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ. 

Το ΕΡΗΕ (EPODE for the Promotion of Health 
Equity – Η Μεθοδολογία EPODE για την 
Προώθηση της Ισότητας στον τομέα της Υγείας) 
είναι ένα τριετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
που υλοποιείται σε δήμους της Ελλάδας, του 
Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της 
Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας. 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων σε 
τοπικό επίπεδο ως προς τη μείωση του χάσματος 
στον τομέα της υγείας σε μη προνομιούχες 
ομάδες του πληθυσμού. 

Η Ελλάδα συμμετέχει στο ΕΡΗΕ με το 
ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, ένα Πρόγραμμα Πρόληψης 
της Παιδικής Παχυσαρκίας που υλοποιείται με 
μεγάλη επιτυχία σε 16 δήμους της χώρας από 
το 2008 μέχρι σήμερα. Το Μαρούσι, μέλος του 
δικτύου πόλεων του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, είναι ο 
δήμος που επιλέχτηκε να συμμετέχει στη μελέτη 
του προγράμματος ΕΡΗΕ. 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 219.135 
πολίτες. Από τα 1.266 παιδιά και τις οικογένειές 
τους που συμμετείχαν, 631 είναι αγόρια και 635 
κορίτσια, με μέσο όρο ηλικίας 7,17 ετών. 

Από τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας, 
οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν μέσω του 
προγράμματος EPHE βελτίωσαν τη βιωσιμότητα 
της συμπεριφοράς των μη προνομιούχων 
ομάδων σε 6 τομείς: 
Οι Έλληνες και οι Βέλγοι γονείς έχουν 
μεγαλύτερη συνείδηση όσον αφορά την 
επίβλεψη του χρόνου παρακολούθησης 
τηλεόρασης των παιδιών τους και αύξησαν την 
αποτελεσματικότητά τους στο να ελέγχουν το 
χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης. 
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Οι Ολλανδοί γονείς μη προνομιούχων ομάδων 
αποφεύγουν να παίζουν παιχνίδια στον 
υπολογιστή μπροστά στα παιδιά τους. 
Τα παιδιά του Βελγίου μείωσαν το χρόνο 
παρακολούθησης τηλεόρασης κατά 30 
λεπτά, μειώνοντας έτσι τη διαφορά με τα 
παιδιά προνομιούχων ομάδων (τα οποία 
παρακολουθούν 1 ώρα την ημέρα). Οι 
Πορτογάλοι γονείς αποφεύγουν την επιβράβευση 
των παιδιών τους με κάποιο χυμό και μείωσαν 
την παρουσία των αναψυκτικών στο σπίτι, ενώ 
είναι πρώτοι στην καθημερινή κατανάλωση 
φρούτων. Τα Ελληνόπουλα μαζί με τα παιδιά 
από τη Βουλγαρία ισοβαθμούν στη δεύτερη 
θέση όσον αφορά στην καθημερινή κατανάλωση 
φρούτων. 

Με τη μελέτη του EPHE, φυτεύτηκαν οι πρώτοι 
σπόροι για να βοηθήσουν στη δημιουργία 
ευαισθητοποίησης και κατανόησης των 
ορθών πρακτικών. Λόγω της μικρής περιόδου 
παρέμβασης, οι αλλαγές συμπεριφοράς 
παραμένουν περιορισμένες αλλά ελπιδοφόρες. 
Ωστόσο, οι πρώτες παρατηρούμενες βιώσιμες 
μειώσεις του χάσματος υγείας αποδεικνύουν 
ότι τα προγράμματα με παρεμβάσεις σε τοπικό 
επίπεδο είναι αποδεκτά από όλους τους 
πληθυσμούς, και γι αυτό το λόγο οι φορείς λήψης 
αποφάσεων πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν 
στις τοπικές κοινότητες. 

Στo	πλαίσιo	του	προγράμματος	«Αγωγής	
Υγείας»	των	ΚΕΠ	Υγείας,	διοργανώθηκαν	
δράσεις	με	στόχο	την	ευαισθητοποίηση	και	
ενημέρωση	των	νέων	σε	θέματα	όπως	η	
παιδική	παχυσαρκία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των ΚΕΠ Υγείας το 
2015 πραγματοποιήθηκε, ενημερωτική ημερίδα 
με θέμα  την «ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ» 
στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής. 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δήλωσε στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης «Τα πράγματα είναι στο χέρι 
μας. Ας ξεκινήσουμε αλλάζοντας τον ίδιο μας 
τον εαυτό για να δώσουμε το καθημερινό 
παράδειγμα στα παιδιά μας. Εμείς, ο Δήμος 
Ηρακλείου Αττικής, με τη βοήθεια του ΕΔΔΥΠΠΥ, 
θα γίνουμε ακόμα πιο πιεστικοί, με τέτοιου 
είδους ενημερωτικές εκδηλώσεις, προκειμένου 
να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερους 
συμπολίτες μας», τόνισε από την πλευρά του ο 
Δήμαρχος της πόλης, κ. Νίκος Μπάμπαλος.

Όπως σημείωσε στον χαιρετισμό του ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 
Ηρακλείου – Παιδίατρος κ. Γιώργος Οικονομίδης 
«Η επιδημία της παιδικής παχυσαρκίας 
που πλήττει τη χώρα μας, έχει πρόσθετες 
παρενέργειες στην υγεία και την ανάπτυξη των 
ανηλίκων, δικαιώνοντας το γνωστό αρχαίο ρητό 
«ενός κακού μύρια έπονται». Μεταξύ άλλων, 
τα περιττά κιλά που αποκτώνται από τα πρώτα 
χρόνια ζωής ευθύνονται και για την πρώιμη 
έναρξη της εφηβείας, που χαρακτηρίζει τα 
περισσότερα παιδιά της χώρας μας». 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαδημοτικό	Δίκτυο	Υγιών	Πόλεων_Κοινωνικές	Δομές	
Αντιμετώπισης	της	Φτώχειας	στους	Δήμους	Αμαρουσίου	και	
Γαλατσίου

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

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) συνεχίζοντας την καινοτόμα 
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 
Αμαρουσίου» 
2. «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων_Κοινωνικές 
Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο 
Γαλατσίου»,  
Τα παραπάνω Έργα – προγράμματα, στοχεύουν 
στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που 
πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στους Δήμους 
Αμαρουσίου και Γαλατσίου.

Η παρούσα οικονομική κρίση έχει οδηγήσει την 
Ελλάδα σε παρατεταμένη ύφεση, ωθώντας στα 
όρια της φτώχειας ακόμη και τις μέχρι πρότινος 
υγιείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού. Προς 
την κατεύθυνση αυτή, το ΕΔΔΥΠΠΥ έχοντας 
ως σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας 
προχώρησε σε ένα σύνολο ενεργειών όπου τα 
άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας 

ή απειλούνται από αυτή θα μπορούν υπό τη 
σωστή καθοδήγηση να υποστηριχθούν και να 
ενισχυθούν προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 
καθημερινές τους ανάγκες με αξιοπρέπεια και 
σεβασμό.

Ειδικότερα το ΕΔΔΥΠΥΥ, μέσω των Έργων 
στοχεύει:

• στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση 
των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα 
των αστέγων και των ευρισκόμενων σε 
κατάσταση φτώχειας ατόμων στους εν λόγω 
Δήμους, μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα 
παρέχονται από τις Κοινωνικές Δομές που θα 
λειτουργήσουν στο πλαίσιο των Έργων
• στην αντιμετώπιση του φαινομένου της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί 
από την οικονομική κρίση. 

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. 
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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 
ανασφάλιστους άπορους & άνεργους.

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

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

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

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

Επιπρόσθετα, για την παροχή των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών δημιουργήθηκαν 
συνολικά 45 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες 
καλύφθηκαν από άνεργους νέους έως 30 ετών. 
Τα οφέλη ήταν και παραμένουν πολλαπλά, 
τόσο για τους άμεσα όσο και για τους έμμεσα 
ωφελούμενους ενώ αναλύονται ως εξής:
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ΟΦΕΛΗ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας 
στο Δήμο Αμαρουσίου (ΜIS 430957)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας 
στο Δήμο Γαλατσίου (ΜIS 430958)
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Τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ελλάδος, ενώ εντάσσονται στον 
Άξονα Προτεραιότητας “11 – Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων 
ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου” του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.
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Κοινωνικές Δομές Δήμου Αμαρουσίου
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Κοινωνικές Δομές Δήμου Γαλατσίου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθνικού 
Δικτύου Προαγωγής της Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας υπέγραψε σύμφωνο Συνεργασίας με το 
Υπουργείο Εργασίας, Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία. 

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα και με 
το νέο Οργανισμό (π.δ. 113/2014 ΦΕΚ Α’ 180) 
έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Εστιακός Πόλος του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Προαγωγής της Υγείας 
στους Χώρους Εργασίας και συντονίζει την 
οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Δικτύου 
στα θέματα αυτά. 

Στόχος του Εθνικού Δικτύου είναι:
• η συλλογή και η προώθηση καλών πρακτικών 
σε θέματα Προαγωγής της Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας και
• η ανταλλαγή πληροφόρησης και ενημέρωσης 
σε επιχειρήσεις και εμπλεκόμενους φορείς στον 
τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
και της Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προαγωγής της Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας (ENWHP).

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Δικτύου είναι η 
συνεργασία μεταξύ των Κρατών - Μελών και 
η ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και καλών 
πρακτικών στο τομέα της Προαγωγής της Υγείας 
στους Χώρους Εργασίας. Με αυτό τον τρόπο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη 
να θέσουν σε προτεραιότητα τα θέματα της 
Προαγωγής της Υγείας στους χώρους εργασίας 
και να τα ενσωματώσουν στις οικείες πολιτικές 
τους.
Mέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου είναι όλα τα 
Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
υπό ένταξη χώρες, η Ελβετία και οι χώρες της 
Ευρύτερης Οικονομικής Ζώνης.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προαγωγής της Υγείας 
στους Χώρους Εργασίας επιδιώκει την επίτευξη 
των ακόλουθων στόχων:
• Την πρόσβαση κάθε χώρας-μέλους του Δικτύου 
σε υποστηρικτική υποδομή σε εθνικό επίπεδο 
που θα περιλαμβάνει τα σχετικά θεσμικά όργανα 
και τους υπεύθυνους από τις επιχειρήσεις, που 
θα προσδιορίζουν, θα διαδίδουν καλές πρακτικές 
και θα συμμετέχουν ενεργά στη διάδοση της 
γνώσης σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
• Την αύξηση του αριθμού των ευρωπαίων 
εργαζομένων που απασχολούνται σε 
επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές και 
πρακτικές για την Προαγωγή της Υγείας στους 
Χώρους Εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο με τον όρο «Προαγωγή 
της Υγείας στους Χώρους Εργασίας» εστιάζει 
τόσο στην ατομική συμπεριφορά, όσο και στις 
συνθήκες εργασίας για μια υγιή επιχείρηση και 
θεωρεί ότι ο εργαζόμενος είναι παράγοντας 
επιτυχίας για την οικονομική ανάπτυξή της.
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Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr) υπάρχει 
πληροφοριακό υλικό για την Προαγωγή της 
Υγείας στους Χώρους Εργασίας. Μπορείτε επίσης, 
να αντλείτε πληροφορίες και από τον ιστότοπο 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προαγωγής της Υγείας 
στους Χώρους Εργασίας (www.enwhp.org).

Αποβλέποντας στη διεύρυνση του Εθνικού 
Δικτύου Προαγωγής της Υγείας καλούμε όλες τις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, επιστημονικούς ή 
άλλους φορείς, Δημόσιους Οργανισμούς, φορείς 
των Κοινωνικών Εταίρων κλπ. να συμμετέχουν 
στο Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής της Υγείας 

προβαίνοντας στην εγγραφή τους σε αυτό με την 
συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης.

Η συμμετοχή και εγγραφή στο Εθνικό Δίκτυο 
παρέχεται δωρεάν με στόχο πάντοτε μια γόνιμη 
και εποικοδομητική συνεργασία στα θέματα 
Προαγωγής της Υγείας.

Το ΕΔΔΥΠΠΥ καλεί τους Δήμους μέλη που 
επιθυμούν, να συμπληρώσουν και να 
αποστείλουν στο Υπουργείο τη σχετική αίτηση 
(με κοινοποίηση στο fax 2106105641 ή το email 
του ΕΔΔΥΠΠΥ info@eddyppy.gr) και να γίνουν 
μέλη στο Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής της Υγείας 
στους Χώρους Εργασίας. 

           ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
                                               ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ /ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:……………………………………………………………………………… 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ /ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΤΗΛ:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
FAX:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Επιθυμώ να εγγραφώ στο Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής της Υγείας στους Χώρους 
Εργασίας, ως μέλος. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:       ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΕΥΑΕ                                                                                                   ΝΑΙ                  ΟΧΙ   
 
Υπάρχει δραστηριότητα από την πλευρά μας σε θέματα 
 σχετικά    με την προαγωγή της υγείας  
στους χώρους εργασίας                                                                ΝΑΙ                  ΟΧΙ    
 
 
Σημείωση: Η αίτησή σας μπορεί να σταλεί ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία του Υπουργείου μας, Σταδίου 29, ΤΚ 10559, με fax , ή στα παρακάτω e-mail:  
pstasinopoulou@ypakp.gr , mkai@ypakp.gr , emaragkaki@ypakp.gr 



Η Vodafone αξιοποιεί τις δυνατότητες της 
τεχνολογίας της και υλοποιεί προγράμματα 
που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και τους 
ανθρώπους τους. Μία τέτοια πρωτοβουλία 
αποτελεί το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone  
που υλοποιείται για 11η συνεχή χρονιά σε 100 
απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής 
και νησιωτικής Ελλάδας. Το Πρόγραμμα 
Τηλεϊατρικής αξιοποιεί τις δυνατότητες του 
συνεχώς εξελισσόμενου και ποιοτικού δικτύου 
της Vodafone στον τομέα της υγείας, παρέχοντας 
τη δυνατότητα σε περισσότερους από 500.000 
κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών όπου 
εφαρμόζεται, να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση 
σε υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες 
υγείας.

Όσοι επισκεφτούν ένα από τα 100 ιατρεία που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να 
κάνουν επτά βασικές εξετάσεις προληπτικής 
ιατρικής, όπως για παράδειγμα καρδιογράφημα 
και σπιρομέτρηση. Οι εξετάσεις αυτές εφόσον 
ο γενικός/αγροτικός ιατρός αποφασίσει 
ότι θέλει μία συμβουλευτική γνωμάτευση, 
αποστέλλονται μέσω του δικτύου της Vodafone, 
σε καρδιολόγους/πνευμονολόγους στο Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών. Οι καρδιολόγοι/πνευμονολόγοι 
παρέχουν τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση 
άμεσα και γρήγορα με τον ίδιο τρόπο. 

Στο Πρόγραμμα εντάχθηκαν πλέον και 
οι εξετάσεις ολικής χοληστερόλης και 
τριγλυκεριδίων, τα αποτελέσματα των οποίων 
σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των 
κλινικών εξετάσεων που ήδη περιλαμβάνει το 
Πρόγραμμα, δίνουν τη δυνατότητα εκτίμησης 
του καρδιαγγειακού κινδύνου για την επόμενη 
δεκαετία.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα παρέχει και τη 
δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού ιατρικού 
φακέλου εξεταζομένου, μέσα από τον οποίο οι 
γενικοί/αγροτικοί παρακολουθούν καλύτερα και 
πιο ολοκληρωμένα την υγεία των ασθενών τους.
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 εφαρμόζεται σε συνεργασία με το 
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τελεί υπό την Αιγίδα 
του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην υλοποίησή του 
συμμετέχουν επίσης το Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων και η εταιρεία Vidavo. To 
Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα 
Vodafone.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ VODAFONE 

Η	τεχνολογία	βρίσκει	εφαρμογή	στον	τομέα	της	υγείας	
μέσω	του	δικτύου	της	Vodafone

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, καθώς και τα σημεία εφαρμογής του είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα  
http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=11280



ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας, 
συνεχίζεται για 9η συνεχόμενη χρονιά, στους 
Δήμους Μέλη του Δικτύου και περιλαμβάνει 
ΔΩΡΕΑΝ υπερηχογράφημα πτέρνας από 
ειδικευμένο προσωπικό των δήμων μελών 
(π.χ.νοσηλευτή-τρια). 

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

Που απευθύνεται το πρόγραμμα: 
Σε  γυναίκες άνω των 45 ετών και ιδιαίτερα: 
• Γυναίκες που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση. 
• Γυναίκες μικρότερης ηλικίας, εφόσον έχουν 
κάνει ολική υστερεκτομή. 
• Γυναίκες που κάνουν χρόνια χρήση κορτιζόνης. 
• Γυναίκες με προβλήματα θυρεοειδούς αδένα. 
• Γυναίκες με βεβαρυμμένο οικογενειακό 
ιστορικό οστεοπόρωσης. 
• Ενήλικες που βρίσκονται σε χρόνια αγωγή 
με κορτιζόνη ή έχουν οικογενειακό ιστορικό 
Οστεοπόρωσης. 

Για	το	έτος	2015,	4.270	δημότες	ωφελήθηκαν	
από	το	πρόγραμμα	ενώ	συνολικά	πάνω	από	
80.000	δημότες	έχουν	ωφεληθεί	μέχρι	σήμερα.

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

Δήμος Αγίας Βαρβάρας 
Οι εξετάσεις οργανώθηκαν από το Τμήμα 
Προστασίας Ηλικιωμένων και Αλληλεγγύης και 
πραγματοποιήθηκαν από 31/8/15 – 11/9/15 
στα δυο ΚΑΠΗ και στο Κέντρο Φιλίας και 
Αλληλεγγύης. Το μηχάνημα εξέτασης παρέμεινε 
3 μέρες σε κάθε Κέντρο, ώστε να εξυπηρετηθούν 
οι κάτοικοι ανά γειτονιά και να διευκολυνθεί η 
πρόσβασή τους.  
Συνολικά εξετάστηκαν 350 άτομα  κυρίως 
γυναίκες 45 ετών και άνω.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, νοσηλευτές του 
Δήμου λάμβαναν ιατρικό ιστορικό από κάθε 
εξεταζόμενο το οποίο συντάχθηκε με οδηγίες 
του εθελοντή ορθοπεδικού γιατρού, κ. Νίκου 
Μαλτά. Επίσης συγκέντρωναν προηγούμενες 
σχετικές εξετάσεις για συγκριτική αξιολόγηση.  
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι προς 
αξιολόγηση ήδη από τον κ. Μαλτά ο οποίος 
και θα δώσει περαιτέρω οδηγίες στους 
εξεταζόμενους. Μετά την ιατρική εκτίμηση, 
τα αποτελέσματα μαζί με τις ιατρικές οδηγίες 
θα επιστραφούν στους εξεταζόμενους σε 
σφραγισμένο φάκελο, καθώς υπήρξε μέριμνα να 
τηρηθεί το ιατρικό απόρρητο, ενώ θα μοιραστεί 
και φυλλάδιο οδηγιών διατροφής για πρόληψη 
της οστεοπόρωσης.



Δήμος Αλεξάνδρειας 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δωρεάν 
εξετάσεις οστεοπόρωσης σε όλες τις δημοτικές 
ενότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας, συνολικά 
εξετάσθηκαν 759 γυναίκες. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από νοσηλεύτριες 
του Βοήθεια στο Σπίτι του Οργανισμού 
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Αλεξάνδρειας, 
οι οποίες εκπαιδεύτηκαν από προσωπικό του 
ΕΔΔΥΠΠΥ στη χρήση του μηχανήματος Μέτρησης 
Οστικής Μάζας το οποίο διατίθεται από το 
ΕΔΔΥΠΠΥ. 

O Δήμαρχος κ. Γκυρίνης Παναγιώτης ευχαριστεί 
θερμά το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων, τις Νοσηλεύτριες του προγράμματος 
‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’, καθώς και όλους όσους 
συνέβαλλαν στην επιτυχία του προγράμματος. 
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Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας κ. Λεωτσάκος Ανδρέας, 
ευχαρίστησε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων για την πολύτιμη συμβολή 
του στην υλοποίηση του προγράμματος και 
πρόσθεσε: «Σε τέτοιους δύσκολους καιρούς, 
όπου η υγεία ταλανίζεται ως δημόσιο αγαθό, 
η δυνατότητα προληπτικών παρεμβάσεων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας στην κοινότητα, 
αποκτά μεγαλύτερη σημασία και οφείλει 
να αποτελεί πρώτιστο καθήκον όλων όσων 
υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση».

Δήμος Αιγάλεω 
To πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τις 16/9/15 έως 
29/9/15, στα ΚΑΠΗ του Δήμου και στην Κοινωνική 
Υπηρεσία όπου και εξετάστηκαν 407 άτομα. 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. 
Ζάχαρης ανέφερε: «Μετά την επιτυχία του 
προγράμματος θα συνεχίσουμε και με άλλες 
τέτοιες  δράσεις που βοηθούν στην πρόληψη και  
προαγωγή της υγείας των συμπολιτών μας» . Δήμος Βριλησσίων

Οι μετρήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 
και ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. 
Συνολικά εξετάσθηκαν 145 άτομα από τα οποία 
βρέθηκαν 56 περιπτώσεις με Οστεοπενία και 15 
με Οστεοπόρωση. Οι περιπτώσεις που έχρηζαν 
περαιτέρω διερεύνησης επανεξετάστηκαν από 
τον Υπεύθυνο Ιατρό του Κοινωνικού Ιατρείου.

Η Πρόεδρος ΟΚΠΑ κα Αρσένη-Λάμπρου  δήλωσε 
ότι η ανταπόκριση ήταν τεράστια καθώς υπήρχε 
και ιατρική επίβλεψη κατά την εξέταση. Το 
Πρόγραμμα των δωρεάν μετρήσεων Οστικής 
Πυκνότητας πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 
στο Ιατρείο του ΟΚΠΑ.



Δήμος Δοξάτου
Οι μετρήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 
και ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. 
Συνολικά εξετάσθηκαν 539 δημότες. Από τις 
μετρήσεις που έγιναν το 4,7% του πληθυσμού 
διαγνώστηκε με οστεοπενία. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ζεκερίδης δήλωσε: 
«Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μέτρησης της 
Οστικής Πυκνότητας στις έδρες των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Αγ. Αθανασίου, Κυργίων, Δοξάτου & 
Καλαμπακίου στο Δήμο μας. Η συμμετοχή ήταν 
περισσότερο από ικανοποιητική. Αισθάνομαι την 
ανάγκη ως αρμόδιος στα θέματα Ποιότητας Ζωής, 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & ως εκπρόσωπος του 
Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ να ευχαριστήσω θερμά τον 
Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ κ. Γεώργιο 
Πατούλη και τους εκλεκτούς συνεργάτες του 
που μας διέθεσαν τον ιατρικό εξοπλισμό και την 
στήριξή τους, στον συντονισμό κατά την διάρκεια 
της υλοποίησης του προγράμματος από εμάς, 
καθώς επίσης και τους Νοσηλευτές των ΚΑΠΗ 
του ΝΠΔΔ Δήμου γιατί έφεραν εις πέρας το έργο 
που τους ανετέθη άψογα» .

Δήμος Γαλατσίου 
Στα πλαίσια της Εβδομάδας Υγείας που 
διοργανώθηκε επιτυχώς από την Κοινωνική 
Υπηρεσία και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου 
Γαλατσίου, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 
το ΕΔΔΥΠΠΥ το Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής 
Πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τις 10-06-
2015 έως και τις 17-06-2015. Οι μετρήσεις 
πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του 
Κοινωνικού Φαρμακείου (Γ. Βάσσου 5 & 
Αγ. Γλυκερίας), όπου εξετάσθηκαν δωρεάν 
ογδόντα δύο (82) συμμετέχουσες. Από τις 
ογδόντα δύο συμμετέχουσες, οι τριάντα (30) 
είχαν ένδειξη για οστεοπενία και οι δέκα 
(10) ένδειξη οστεοπόρωσης. Όλες οι κυρίες, 
θα παραπεμφθούν σε ιατρό για περαιτέρω 
αξιολόγησή τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση. 

O Δήμαρχος κ. Γιώργος Μαρκόπουλος 
ευχαρίστησε θερμά, το Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και όλους όσοι 
ευαισθητοποιήθηκαν και συνεισέφεραν στην 
επιτυχία του προγράμματος.
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Δήμος Δράμας
Οι μετρήσεις ξεκίνησαν από την Πέμπτη 15/10 
έως την Παρασκευή 23/10 στο Τμήμα Προστασίας 
και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου 
Δράμας. 

Το Πρόγραμμα αφορούσε σε όλους τους ενήλικες 
50-65 ετών που βρίσκονται σε χρόνια αγωγή 
με κορτιζόνη ή έχουν οικογενειακό ιστορικό 
οστεοπόρωσης. Συνολικά πραγματοποιήθηκε 
δωρεάν υπερηχογράφημα πτέρνας σε 603 άτομα.
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Δήμος Κέρκυρας
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 
το Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας, 
στα πλαίσια συνεργασίας του Δήμου Κέρκυρας με 
το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, 
συνεχίζοντας την πολύ επιτυχημένη πορεία του 
προγράμματος, προσφέροντας δωρεάν εξέταση 
με υπερηχογράφημα πτέρνας.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Δημοτική 
Ενότητα Κερκυραίων, από την Τετάρτη 9 
Δεκεμβρίου έως την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 
2015, από 09:00 έως 14:00 και αποτέλεσαν την 
συνέχεια και ολοκλήρωση του προγράμματος 
που είχε υλοποιηθεί στις λοιπές Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου Κέρκυρας, τον Μάιο και 
τον Ιούνιο του έτους 2014, κατά το οποίο είχαν 
εξεταστεί 691 γυναίκες. 

Σύμφωνα με τη συντονίστρια των προγραμμάτων 
του ΕΔΔΥΠΠΥ στον Δήμο Κέρκυρας κ. Αικατερίνη 
Λάσκαρη, από το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
επωφελήθηκαν 244 γυναίκες από τις οποίες, 
73 περιπτώσεις σε ποσοστό 30% του συνόλου 
των εξεταζόμενων γυναικών, βρέθηκαν με 
Οστεοπενία και 5 περιπτώσεις σε ποσοστό 2% με 
Οστεοπόρωση. Την εξέταση συμπλήρωσε και το 
ενημερωτικό έντυπο που διανεμήθηκε σε κάθε 
εξεταζόμενη και που αφορούσε τους παράγοντες 
κινδύνου για την οστεοπόρωση. 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & 
Αλληλεγγύης- Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου 
Κέρκυρας κ. Ανδρέας Σκούπουρας, δήλωσε 
σχετικά: «Στα πλαίσια της υλοποίησης 
προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή 
της υγείας μέσω της δυνατότητας προσφοράς 
δωρεάν εξετάσεων προληπτικού χαρακτήρα 
στους δημότες μας,, ο Δήμος Κέρκυρας με τη 
συνεργασία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων, (ΕΔΔΥΠΠΥ), πραγματοποίησε 
από τις 9 Δεκεμβρίου έως και τις 18 Δεκεμβρίου 
2015, έλεγχο μέτρησης οστικής πυκνότητας με 
υπερηχογράφημα πτέρνας, για την πρόληψη και 
την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης, στη 
Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων του Δήμου μας. Η 
ανταπόκριση των εξεταζόμενων γυναικών ήταν 
αρκετά 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. Ο Δήμος μας με την δυνατότητα 
της υλοποίησης προγραμμάτων με την 
συνεργασίας του Δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ, ως Δήμος-
μέλος αυτού, μπορεί να προσφέρει μοναδικά 
προνόμια στους δημότες του συμβάλλοντας 
έτσι στην διάδοση της βασικής ιδέας του 
Δικτύου, για την προαγωγή και την πρόληψη 
της Δημόσιας Υγείας και αναδεικνύοντας την 
εξαιρετική συμβολή του στα θέματα αυτά. Είναι 
χαρά μας που ως μέλη μπορούμε 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 Παύλου Μελά
Οι μετρήσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 16 Απριλίου 
στο ΚΑΠΗ Ευκαρπίας, ακολούθησαν την Τετάρτη 
22 Απριλίου στο ΚΑΠΗ Μετεώρων, την Πέμπτη 23 
Απριλίου στο ΚΑΠΗ Σταυρούπολης και τέλος την 
Τετάρτη 29 Απριλίου στο ΚΑΠΗ Πολίχνης. 

Το Πρόγραμμα αφορούσε όλες τις γυναίκες 50-
65 ετών και ιδιαίτερα τις μετεμμηνοπαυσιακές, 
καθώς και σε ενήλικες που βρίσκονται σε χρόνια 
αγωγή με κορτιζόνη ή έχουν οικογενειακό 
ιστορικό οστεοπόρωσης. Συνολικά εξετάσθηκαν 
140 γυναίκες.

Δήμος Σαρωνικού 
Οι μετρήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 
και ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 14 
Αυγούστου και πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο 
Υγείας Καλυβίων. Συνολικά εξετάσθηκαν 120 
δημότες. Από τις μετρήσεις που έγιναν το 1/3 του 
πληθυσμού διαγνώστηκε με οστεοπενία, ενώ 8 
γυναίκες μπήκαν σε αγωγή. 

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος
Οι μετρήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 
και ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 
και στις 2 Δημοτικές Ενότητες. Συνολικά 
εξετάσθηκαν 216 δημότες. Από τις μετρήσεις που 
έγιναν το 8% του πληθυσμού παραπέμφθηκε 
για περαιτέρω έλεγχο, ενώ το 25% είχε 
εικόνα οστεοπενίας. Παρών ήταν ο εθελοντής 
ορθοπεδικός γιατρός των Δημοτικών Ιατρείων 
Αρτέμιδος κ. Σουβατζόγλου Απόστολος.
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Δήμος Μακρακώμης
Οι μετρήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 
και ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 5 Ιουνίου. 
Το Πρόγραμμα αφορούσε όλες τις γυναίκες 50-
65 ετών και ιδιαίτερα τις μετεμμηνοπαυσιακές, 
καθώς και σε ενήλικες που βρίσκονται σε χρόνια 
αγωγή με κορτιζόνη ή έχουν οικογενειακό 
ιστορικό οστεοπόρωσης. Συνολικά εξετάσθηκαν 
665 γυναίκες.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Μαγουλάς 
ανέφερε: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
μέτρησης της Οστικής Πυκνότητας στις  έδρες 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Σπερχειάδας, 
Μακρακώμης, Αγίου Γεωργίου & στην Κοινότητα 
Τυμφρηστού στο Δήμο μας και η συμμετοχή  ήταν 
ικανοποιητική καθώς 1 στους 5 συνδημότες μας 
προσήλθε και υποβλήθηκε στην σχετική εξέταση.

Αισθάνομαι την ανάγκη ως αρμόδιος στα θέματα 
Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 
ως εκπρόσωπος του Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ να 
ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ 
και της ΚΕΔΕ κ. Γεώργιο Πατούλη και τους 
εκλεκτούς συνεργάτες του που μας διέθεσαν 
τον ιατρικό εξοπλισμό, καθώς επίσης και τους 
Νοσηλευτές της Κοινωνικής Δομής ‘’Βοήθεια στο 
Σπίτι’’ γιατί έφεραν εις πέρας το έργο που τους 
ανετέθη. Ευελπιστούμε ότι θα τύχουμε ανάλογης 
μεταχείρισης και σε άλλα θέματα προληπτικής 
ιατρικής».
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Δήμος Φυλής
Οι μετρήσεις ξεκίνησαν στις 30 Νοεμβρίου και 
ολοκληρώθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου. «Είναι η 
πρώτη φορά που μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
προσφέρουμε στους δημότες μας δωρεάν 
εξετάσεις μέτρησης οστικής μάζας. Διαπιστώσαμε 
πως το πρόγραμμα είχε μεγάλη ανταπόκριση 
και αυτό μας ενθαρρύνει να ενισχύσουμε 
περαιτέρω το θεσμό της προληπτικής ιατρικής  
στο Δήμο μας σε συνεργασία και με το Ελληνικό  
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων» υπογράμμισε  
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

«Περίπου το 40% των εξεταζομένων διαγνώστηκε 
με Οστεοπενία ή Οστεοπόρωση. Το ανησυχητικό 
είναι ότι η πλειοψηφία των δημοτών που 
διαγνώστηκε με πρόβλημα αγνοούσε την νόσο 
αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις της στην υγεία. 
Αυτό μας δεσμεύει ως Κοινωνική Υπηρεσία 
να πολλαπλασιάσουμε τα προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου και να εμπεδώσουμε 

στο Δήμο μας την πρόληψη ως τρόπο ζωής» 
επεσήμανε ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος. 

Συνολικά από το ειδικά εκπαιδευμένο κλιμάκιο 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας εξετάστηκαν 182 
δημότες εκ των οποίων οι 73 διαγνώστηκαν  
με Οστεοπενία ή Οστεοπόρωση. Οι μετρήσεις  
ξεκίνησαν την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και 
ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 
και κάλυψαν και τις τρεις δημοτικές ενότητες. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, 
Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης 
δήλωσε: «Σε αυτή τη δύσκολη για όλους περίοδο 
της ανθρωπιστικής κρίσης που διανύουμε, είναι 
σημαντικό και ελπιδοφόρο να συμβάλουμε όλοι 
για τη διατήρηση της υγείας και της ποιότητας 
ζωής».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Όσοι Δήμοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πρέπει να αποστείλουν την αίτηση 
συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας με email: info@eddyppy.gr, efinitsi@eddyppy.gr, 
ή fax 210 6105641. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ Ca MAΣΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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ΠΡOΛΗΨΗ Ca ΜΑΣΤΟY

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

3.500	δωρεάν	μαστογραφίες	σε	47	Δήμους

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

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συνήθης 
στις γυναίκες σ’ όλο τον κόσμο. Στην 
Ευρώπη ευθύνεται για την απώλεια της ζωής 
περισσότερων γυναικών από οποιοδήποτε άλλο 
είδος καρκίνου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας, που έχει πιστοποιήσει το Διαδημοτικό 
Δίκτυο ως το Εθνικό Συντονιστικό όργανο των 
ΟΤΑ στην προαγωγή της υγείας, πρόσφατα 
ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον το 1/3 των 
περιπτώσεων καρκίνου μαστού μπορούν 
να αποφευχθούν μέσα από προγράμματα 
πρωτογενούς πρόληψης. Αν σκεφτούμε ότι ΜΙΑ 
στις δέκα γυναίκες παρουσιάζει Ca μαστού, τότε 
θα καταλάβουμε ότι η πρώιμη διάγνωση του 
καρκίνου του Μαστού σώζει πραγματικά ζωές και 
πολλές φορές ισοδυναμεί με πλήρη θεραπεία. 
Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση δεν είναι εφικτή 
για όλους λόγω της οικονομικής κρίσης και 
της ανεργίας που μαστίζουν την κοινωνία μας. 
Οι άποροι και ανασφάλιστοι συμπολίτες μας 
εξαναγκάζονται να παραμελούν την υγεία τους 
με επιπτώσεις πολλές φορές μη αναστρέψιμες. 
Είναι πλέον αποδεδειγμένο, ότι οι θάνατοι από 
τον καρκίνο του μαστού μειώνονται κατά 35% 
σε γυναίκες 50-69 χρονών που συμμετέχουν σε 
προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΔΔΥΠΠΥ δημιούργησε 
το Πρόγραμμα Πρόληψης του Καρκίνου του 
Μαστού για τις ευπαθείς ομάδες γυναικών, 
ώστε μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών των 
Δήμων μελών μας, να προσέρχονται για δωρεάν 
έλεγχο και δωρεάν επανέλεγχο, όπως ορίζουν 
τα ιατρικά πρωτόκολλα. Από τον Οκτώβριο 
2012 σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του 
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι», 
το Κέντρο Μαστού, το Ιατρείο Κοινωνικής 
Αποστολής και όλους τους δήμους μέλη του 
Δικτύου, προσπαθήσαμε να προσφέρουμε σε 
ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες γυναικών ισότιμα 
τη δυνατότητα της ΠΡΟΛΗΨΗΣ, μέσα από την 
παροχή δωρεάν μαστογραφιών.
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Για την καλύτερη ενημέρωση και πρόληψη των γυναικών το ΕΔΔΥΠΠΥ δημιούργησε βίντεο, το οποίο 
έχει δημοσιευθεί στο Youtube και συγκεκριμένα στη διεύθυνση (LINK) 
https://www.youtube.com/watch?v=BLTMeXEFWK8 
καθώς επίσης, έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δικτύου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση 
http://www.hellasnews.tv/eddyppy/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=441

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Τρόπος Συμμετοχής Δήμων

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

Διενεργήσαμε 3.500 μαστογραφίες σε ανασφάλιστες, άπορες και άνεργες γυναίκες 45 έως 60 χρόνων 
σε 47 Δήμους. 516 από τις 3.500 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κρίθηκαν ύποπτες, δηλ. ποσοστό 13%, γεγονός 
που οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση των περιστατικών αυτών με υπέρηχο ή με εντοπιστική 
μαστογραφία όπου χρειάστηκε.

Που απευθύνεται το Πρόγραμμα 

Οι γυναίκες που θα εξετασθούν πρέπει αυστηρά:
• να είναι 40 – 69 ετών 
• να εμπίπτουν στα κοινωνικοοικονομικά 
κριτήρια που απαιτούνται για τις ευπαθείς 
ομάδες, δηλαδή άπορες και ανασφάλιστες 
γυναίκες. 
• να μην έχουν διαγνωστεί με καρκίνο μαστού
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ΠΡΟΛΗΨΗ Ca ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία για μια 
ακόμη φορά η Εκστρατεία για την Πρόληψη του 
Καρκίνου του Παχέος Εντέρου που διοργάνωσε 
το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
σε συνεργασία με τα ΚΕΠ Υγείας, με αφορμή το 
Μήνα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Παχέος  
Εντέρου, που είναι θεσμοθετημένος από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η Εκστρατεία 
διοργανώθηκε με την επιστημονική υποστήριξη 
της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού 
και την χορηγία των εξετάσεων από τους 
Ομίλους ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, BIOMEDICIN και ΒΙΟΤΥΠΟ.

Η Εκστρατεία διήρκησε από τις 15 Απριλίου 
έως τις 9 Μαΐου 2015. Αφορούσε σε άντρες 
και γυναίκες ηλικίας 50-75 ετών σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα 
να υποβληθούν σε δωρεάν εξέταση ανίχνευσης 
αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα. Πρόκειται για 
μια απλή εξέταση που δεν χρειάζεται κάποια 
προετοιμασία εκ μέρους του εξεταζόμενου.

Η συγκεκριμένη εξέταση αποτελεί μέρος των 
εθνικών προγραμμάτων πρόληψης του καρκίνου 
του παχέος 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 πολλαπλασιασμό των κυττάρων των 
τοιχωμάτων του παχέος εντέρου. Ο καρκίνος του 
παχέος εντέρου δε συνοδεύεται από συμπτώματα 
στα πρώιμα στάδια και ως εκ τούτου, δυστυχώς, 
πολλές περιπτώσεις παραμένουν αδιάγνωστες 
μέχρι την εξάπλωση του καρκίνου.

Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα πρόληψης 
του Π.Ο.Υ που ακολουθούν τα ΚΕΠ Υγείας, 
προτείνεται μικροσκοπική εξέταση ανίχνευσης 
αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα, FOBT και FIT (Mayer 
κοπράνων) κάθε 2 έτη σε άνδρες και γυναίκες από 

την ηλικία των 50 ετών έως τα 75 έτη, και κάθε 1 
έτος σε άνδρες και γυναίκες από την ηλικία των 
40 ετών σε άτομα με συγγενή πρώτου βαθμού 
με καρκίνο του παχέος εντέρου ή αδενωματώδη 
πολύποδα. Επίσης προτείνεται κολονοσκόπηση 
κάθε 10 έτη από την ηλικία των 50 ετών έως 
τα 75 έτη, και κάθε 5 έτη σε άτομα με συγγενή 
πρώτου βαθμού με καρκίνο του παχέος εντέρου 
ή αδενωματώδη πολύποδα.

Στο πλαίσιο του προληπτικού προγράμματος για 
τον καρκίνο του παχέος εντέρου του ΕΔΔΥΠΠΥ 
και των ΚΕΠ Υγείας, εκτός από τη συνεργασία 
με συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, 
πραγματοποιήθηκε και ενημερωτική ημερίδα 
στο Δήμο Λαυρεωτικής, με θέμα «Πρόληψη 
Καρκίνου του παχέος εντέρου», με ομιλητή τον 
ιατρό Γαστρεντερολόγο κ. Στ. Τσιπουράκη, την 
οποία παρακολούθησε πλήθος δημοτών στις 16 
Οκτωβρίου 2015, στο ΚΑΠΗ Κερατέας. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2015 
Κατά	την	Εκστρατεία		εξετάστηκαν	συνολικά	
3.026	πολίτες	εκ	των	οποίων	οι	332	είχαν	
ύποπτα	ευρήματα. 

ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇÌÏÔÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η αορτή είναι ο κύριος προμηθευτής του αίματος 
σε όλο το σώμα και εκτείνεται από την καρδιά, 
μέσω του θώρακα, μέχρι την κοιλιακή χώρα. 
Ως ανεύρυσμα ορίζεται η μόνιμη εντοπισμένη 
διάταση μιας αρτηρίας, μεγαλύτερης 
τουλάχιστον κατά 50% της διαμέτρου της 
υπόλοιπης φυσιολογικής αρτηρίας του ίδιου 
ατόμου. Η φυσιολογική διάμετρος της κοιλιακής 
αορτής είναι περίπου 2 εκατοστά. Όταν η 
διάμετρος είναι μεταξύ 2,5 και 3 εκατοστά 
τότε μιλάμε για ανευρυσματική διάταση. Όταν 
η διάμετρος υπερβαίνει τα 3 εκατοστά, τότε 
υπάρχει ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής, το 
οποίο μπορεί να φθάσει και τα 10 ή περισσότερα 
εκατοστά. Η κοιλιακή αορτή είναι η πιο ευάλωτη 
στη δημιουργία ανευρύσματος και δημιουργείται 
από τον σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας και 
καταλήγει στην καταστροφή των ελαστικών ινών 
και διάτασή τους, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε 
διαχωρισμό της αορτής, θρόμβωση στο τοίχωμά 
της, ρήξη και αιμορραγία του ανευρύσματος η 
οποία είναι συχνά θανατηφόρος, σε ποσοστό 
πάνω από 70%. Όσο μεγαλώνει η διάμετρος του 
ανευρύσματος, τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος 
της ρήξης του. Για ανευρύσματα <5 εκ. ο 
κίνδυνος ρήξης σε μια δεκαετία είναι 15-20%, ενώ 
σε μεγαλύτερα ανευρύσματα της τάξης των 6-7 
εκ. ο αντίστοιχος κίνδυνος φθάνει το 45-50%.

Στόχος του προληπτικού ελέγχου του 
ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής είναι η 
αποφυγή της ρήξης ενός ανευρύσματος, η 
οποία σε μεγάλο ποσοστό μπορεί να αποβεί 
θανατηφόρα. Ο προληπτικός έλεγχος αποκτά 
ιδιαίτερη αξία, καθώς στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν υπάρχει συμπτωματολογία. 

Η διαγνωστική προσέγγιση γίνεται εύκολα με 
το απλό και έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα 
κοιλιακής αορτής, μια εξέταση απλή, ανώδυνη, 
μη επεμβατική και γρήγορη, η οποία δίνει 
πληροφορίες για τη θέση, τη δομή και το μέγεθος 
του ανευρύσματος και έχει υψηλή ευαισθησία 
(94% έως 100%) και ειδικότητα (98% έως 100%). 

Για τον προσυμπτωματικό έλεγχο 
του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής  
πραγματοποιήθηκαν, σε συνεργασία με την 
κεντρική Δομή των ΚΕΠ Υγείας, ημερίδες 
ενημέρωσης και δωρεάν εξετάσεις στους Δήμους 
Αγίας Παρασκευής, Λαυρεωτικής, Γλυφάδας και 
Περιστερίου. 

Για τον προληπτικό έλεγχο διατέθηκε κινητός 
Υπερηχογράφος, όπου ιατροί ακτινοδιαγνώστες, 
ο κ. Γιώργος Κορμάς Επιστημονικός Υπεύθυνος 
των ΚΕΠ Υγείας και ο κ. Ηλίας Νάκος, 
Ακτινοδιαγνώστης της Μονάδας Διαγνωστικής 
Απεικόνισης και Πρόληψης πραγματοποίησαν 
υπερηχογραφήματα κοιλιακής αορτής στους 
ενδιαφερομένους με σκοπό την μέτρηση του 
εύρους της κοιλιακής αορτής.

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα	Πρόληψης	Σακχαρώδη	Διαβήτη	
με	Δωρεάν	εξετάσεις	στο	Γενικό	Πληθυσμό

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
είναι το Πιστοποιημένο Δίκτυο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας στη χώρας μας και 
συμμετείχε στο πιλοτικό Εθνικό Πρόγραμμα 
Ενημέρωσης και Πρόληψης του Σακχαρώδους 
Διαβήτη του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο 
της εκστρατείας για την «Υγιή Γήρανση», 
συντονίζοντας τις δράσεις του προγράμματος 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Υγείας, την Ιατρική Εταιρεία 
Αθηνών, την Ελληνική Γεροντολογική και 
Γηριατρική Εταιρεία και τα Κέντρα Πρόληψης 
(ΚΕΠ Υγείας) οργάνωσαν δωρεάν εξετάσεις 
μέτρησης σακχάρου στο γενικό πληθυσμό σε 
60 Δήμους μέλη του Δικτύου. Υποστηρικτής 
του προγράμματος ήταν τα φαρμακευτικά 
εργαστήρια CANA.

Στόχος του Προγράμματος ήταν η πρόληψη και η 
έγκαιρη διάγνωση της νόσου μέσω της μέτρησης 
του γενικού πληθυσμού, καθώς ο σακχαρώδης 
διαβήτης αποτελεί μια από τις κυριότερες 
αιτίες αυξημένης νοσηρότητας και πρόωρης 
θνησιμότητας. Οι μεταβολικές διαταραχές που 
προκαλούνται από το σακχαρώδη διαβήτη 
συνδυάζονται με την εμφάνιση στεφανιαίας 
νόσου, περιφερικής αρτηριοπάθειας, 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας, νεφροπάθειας κλπ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλες τις ηλικίες, 
εκτιμάται ότι τουλάχιστον 1 στους 20 θανάτους 
αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα στο σακχαρώδη 
διαβήτη (ΣΔ), ενώ στις ηλικίες 35 έως 65 ετών 
η αναλογία είναι τουλάχιστον 1 στους 10 
θανάτους. Στην χώρα μας περίπου το 8% του 
πληθυσμού νοσεί από σακχαρώδη διαβήτη, 
πολλές φορές χωρίς να το γνωρίζει στα αρχικά 
κυρίως στάδια. Γενικότερα, ο Σακχαρώδης 
Διαβήτης αποτελεί αιτία πρόωρης θνησιμότητας 
στον πληθυσμό.

ÅË ËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇÌÏÔÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í
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Στο πρόγραμμα, έπειτα από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΔΔΥΠΠΥ 
εντός χρονικού διαστήματος που είχε οριστεί, 
ανταποκρίθηκαν θετικά και συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα 60 Δήμοι από τους 177 Δήμους-μέλη 
του Δικτύου. Οι 60 δήμοι που συμμετείχαν είναι 
οι εξής: Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Παρασκευής, 
Αιγάλεω, Αγρινίου, Αλίμου, Αγίων Αναργύρων-
Καματερού, Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολης, 
Αμαρουσίου, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 
Αμφίκλειας-Ελάτειας, Ανατολικής Μάνης, 
Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Βόλου, Γαλατσίου, 
Γλυφάδας, Γρεβενών, Δέλτα, Δυτικής Μάνης, 
Δωρίδας, Ηλιούπολης, Ηρακλείου, Θερμαϊκού, 
Θήβας, Ιεράπετρας, Ιλίου, Ι.Π. Μεσολογγίου, 
Καβάλας, Καλλιθέας, Κεφαλονιάς, Κιλελέρ, 
Κοζάνης, Κορυδαλλού, Λαγκαδά, Λαυρεωτικής, 
Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μακρακώμης, Μαραθώνα, 
Μεταμόρφωσης, Μήλου, Μονεμβασιάς, Νέστου, 
Ξάνθης, Παλαιού Φαλήρου, Παλλήνης, Παπάγου-
Χολαργού, Πέλλας, Πεντέλης, Περιστερίου, 
Πρεσπών, Πυλαίας-Χορτιάτη, Ρόδου, Σπάρτης, 
Σπάτων-Αρτέμιδος, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, 
Φιλοθέης-Ψυχικού, Φυλής, Χαλανδρίου, 
Χερσονήσου, Χίου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 
2015 και ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 
2015. Συνολικά από το δείγμα των 57 δήμων 
εξετάστηκαν συνολικά 11261 δημότες. Εύρος 
μετρήσεων στους Δήμους από 100 έως 600. Από 
τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, το 25% 

των αποτελεσμάτων ήταν παθολογικό, δηλαδή 
είχε επίπεδο σακχάρου μεγαλύτερο από 124mg/
ml, κυρίως διότι η πλειοψηφία των εξεταζομένων 
ήταν άνω των 55 ετών.

Τα φαρμακευτικά εργαστήρια CANA 
χορήγησαν δωρεάν τον πλήρη εξοπλισμό (60 
μηχανήματα μέτρησης και 100.000 ταινίες 
μέτρησης σακχάρου/αναλώσιμο υλικό) 
για την πραγματοποίηση των μετρήσεων. 
Ακόμη, ανέλαβαν τη δημιουργία του σχετικού 
ενημερωτικού υλικού (αφίσα) που δόθηκε στους 
Δήμους.

Με	την	ολοκλήρωση	του	προγράμματος	ο	
Πρόεδρος	του	Δ.Σ.	του	ΕΔΔΥΠΠΥ	και	της	ΚΕΔΕ,	
Δήμαρχος	Αμαρουσίου	κ.	Γιώργος	Πατούλης	
δήλωσε	ότι:	«Χιλιάδες πολίτες, του Δήμου 
Αμαρουσίου, αλλά και από τους 59 ακόμη Δήμους 
μέλη του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων είχαν την ευκαιρία να εξεταστούν και 
να ενημερωθούν για τη νόσο του σακχαρώδους 
διαβήτη που στη σύγχρονη εποχή έχει ιδιαίτερα 
ανησυχητική αυξητική τάση. Η ενημέρωση, η 
πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν 
καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση και 
προαγωγή της υγείας μας. Θέλω να ευχαριστήσω 
θερμά τους συντελεστές του προγράμματος 
που έδωσαν τη δυνατότητα στους συμπολίτες 
μας να εξεταστούν δωρεάν και συνέβαλαν ο 
καθένας από την πλευρά του στην επιτυχία του 
προγράμματος». 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ 57 
ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΛΗ 

11.262 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (>109) 

6.192 

ΟΡΙΑΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (>124) 

2.299 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (124<) 

2.771 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ



69  ETHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ



70  ETHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015



71  ETHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ (ΧΑΠ)

Συμμετείχαν	12	Δήμοι	-	μέλη
Απρίλιος	-	Ιούνιος	του	2015

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων διοργάνωσε πιλοτικό Πρόγραμμα 
Πρώιμης Διάγνωσης Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας σε 12 Δήμους-μέλη. 
Το Πρόγραμμα αφορούσε λήψη ιστορικού και 
δωρεάν Έλεγχο Αναπνευστικής Λειτουργίας με 
σπιρομέτρηση.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πολίτες ηλικίας 
άνω των 40 ετών που είναι καπνιστές ή που 
σταμάτησαν το κάπνισμα τα τελευταία 3 χρόνια.
Η εξέταση ήταν σύντομη, απλή και ανώδυνη, 
ενώ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την 
πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση ορισμένων 
πνευμονικών παθήσεων όπως η ΧΑΠ. 
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν από Ιατρό 
Πνευμονολόγο του κάθε Δήμου.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του πιλοτικού αυτού προγράμματος ήταν 
η Πρώιμη Διάγνωση πνευμονολογικών παθήσεων 
όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) σε πολίτες καπνιστές, ηλικίας άνω των 40 
ετών ή που έχουν σταματήσει το κάπνισμα τα 
τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή ανήκουν στην ομάδα 
υψηλού κινδύνου.

AΦΙΣΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του προγράμματος ήταν καταρχήν, 
η ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται 
στην ομάδα υψηλού κινδύνου εμφάνισης ΧΑΠ 
(καπνιστές) να κάνουν την πολύ απλή, σύντομη 
και ανώδυνη εξέταση και στη συνέχεια να 
ενημερωθούν από τον ειδικό πνευμονολόγο για 
την πορεία της υγείας τους. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015.

ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
1.  Αθήνα
2.  Άνδρος
3.  Ερμιονίδα Αργολίδος
4.  Θέρμη Θεσ/νίκης 
5.  Λαγκαδάς Θεσ/νίκης
6.  Μαρούσι
7.  Ορεστιάδα Έβρου
8.  Πηνειός Ηλείας
9.  Πυλαία-Χορτιάτης Θεσ/νίκης
10. Σικυωνίων Κορινθίας
11. Σπάτα-Αρτέμιδα
12. Σύρος-Ερμούπολη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Δείγμα από 12 δήμους

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΠ ΑΣΘΜΑ/ΛΟΙΠΑ

68% 32%

61%

39%

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΔΡΟΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
ΘΕΡΜΗ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΠΗΝΕΙΟΣ
ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ
ΣΥΡΟΣ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΛΙΤΕΣ	ΠΟΥ	
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

111
67

111
50
94

105
177
92
94
90

136
100
1.227

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ	
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

47
60
25
35
19
30
34
20
16
47
37
28
398

ΧΑΠ
9

35
25
30
15
14
34
10
13
22
26
10
243

ΑΣΘΜΑ/ΛΟΙΠΑ
38
25
0
5
4

16
0

10
3

25
11
18
155
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11o ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝEΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
«Ανθρωπιστική Κρίση: Ο ρόλος των Δήμων στην 
αντιμετώπισή της. (Δομές - Δράσεις – Προτάσεις & 
Προοπτικές)»

Δημαρχείο	Αιγάλεω,	19-20	Ιουνίου	2015	

Τη συμβολή και το ρόλο των Δήμων στην αντιμετώπιση της μεγάλης Ανθρωπιστικής Κρίσης που 
δοκιμάζει τις αντοχές των τοπικών κοινωνιών, ανέπτυξε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων, Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος ΚΕΔΕ, στο 11ο Ετήσιο Πανελλήνιο 
Συνέδριο του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγάλεω στις 19 και 20 Ιουνίου 2015. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Κατά την έναρξη των εργασιών, την πρώτη 
ημέρα του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος του 
Δικτύου, κ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος 
ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου, δήλωσε: «Η 
συγκεντρωτική νομοθεσία που διαχρονικά 
δημιούργησαν όλες οι Κυβερνήσεις στη χώρα 
μας, αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη τροχοπέδη 
στην ανεξάρτητη ανάπτυξη και στην ταχεία 
επίλυση των προβλημάτων εκ μέρους της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κυριότερα σύγχρονα 
παραδείγματα στην παρεμπόδιση αυτή του έργου 
των Δήμων λόγω της κεντρικής νομοθεσίας, 
αποτελούν η διαχείριση των απορριμμάτων, 
ο χωροταξικός σχεδιασμός και τα επισιτιστικά 
προγράμματα υπέρ των ευπαθών ομάδων.»

Ο Φιλοξενών Δήμαρχος Αιγάλεω, κ. Δημήτρης 
Μπίρμπας, δήλωσε: «Οι δράσεις και δομές 
κοινωνικής αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν, 
αποτελούν το μεγάλο κοινωνικό κέρδος 
της κρίσης και ανέδειξαν ανάμεσα στους 
φορείς υλοποίησής τους, την Αυτοδιοίκηση 
«πρωταθλήτρια». Αυτές οι δράσεις και δομές 
αποτελούν και το αντικείμενο συζήτησης του 
Συνεδρίου μας. Αυτές οι δημοσίου χαρακτήρα 
κοινωνικές δράσεις και δομές αποτελούν, σε 
συνδυασμό με την ενεργοποίηση των πολιτών 
και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ένα 
αύριο που άρχισε να διαφαίνεται στην αλλαγή 
της πορείας της χώρας, που εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την διατήρηση των κόκκινων 
γραμμών άμυνας απέναντι στους δανειστές 
και την επιτακτική ανάγκη της παραγωγικής 
αναδιάρθρωσης της χώρας με κοινωνικό, 
δημοκρατικό και οικολογικό πρόσημο. Ο ρόλος 
της αυτοδιοίκησης είναι αναντικατάστατος και 
πρέπει να κατοχυρωθεί σε κάθε φάση αυτής 
της πορείας, τόσο στο σχεδιασμό όσο και την 
υλοποίησή της. Ας το λάβουμε υπόψη στις 
προσεγγίσεις μας».
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Ο Αντιπρόεδρος Β΄ του Δ.Σ. του Διαδημοτικού 
Δικτύου, κ. Γιώργος Μακρυνός, Δημοτικός 
Σύμβουλος, Πρόεδρος Οργανισμού Αθλητισμού 
και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού, Πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, 
δήλωσε: «Το Συνέδριο ανέδειξε τη στρατηγική 
των υγιών πόλεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας με τη διακήρυξη των Αθηνών και στα 
πλαίσια αυτά, θα εφαρμόσει δράσεις κοινωνικά 
χρήσιμες για τους Δημότες και βιώσιμες για 
τις Πόλεις. Από τις εργασίες του Συνεδρίου 
αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος των 
Δήμων στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης και η άμεση ανάγκη ενίσχυσης με πόρους 
και ανθρώπινο δυναμικό αλλά και βελτίωσης των 
υφιστάμενων αλληλέγγυων κοινωνικών δομών 
υγείας και πρόνοιας τόσο από το κεντρικό κράτος 
όσο και από το β΄ βαθμό αυτοδιοίκησης».

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο διεξήχθη υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). 

Στο συνέδριο συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν 
εκπρόσωποι από την Πολιτεία και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα οι κ.κ. 
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του 
Δικτύου και Δήμαρχος Αμαρουσίου, Δημήτρης 
Μπίρμπας, Δήμαρχος Αιγάλεω, Μέλος Επιτροπής 
Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και 
Απασχόλησης ΚΕΔΕ, Ηρακλής Γκότσης, Πρόεδρος 
ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Κατερίνα 
Θανοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής 
Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής, Κατερίνα Κνήτου, 
Εκπρόσωπος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιάννης 
Μπασκόζος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας 
Υπουργείου Υγείας. Συντονιστής της συζήτησης 
ήταν ο κ. Γιάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος 
Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 
Το Συνέδριο επίσης τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας 
κ. Σπυρίδων Τζόκας και ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης κ. Κωνσταντίνος Πουλάκης.

Ακόμη, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από την 
πλειοψηφία των 175 Δήμων μελών και 
ειδικότερα οι εξής Δήμαρχοι: η κ. Μαρία 
Ανδρούτσου, Δήμος Αγίου Δημητρίου, ο κ. 
Δημήτρης Μπίρμπας, Δήμος Αιγάλεω, ο κ. 
Παναγιώτης Γκυρίνης, Δήμος Αλεξάνδρειας, ο 
κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμος Αμαρουσίου, ο κ. 
Νικόλαος Μπάμπαλος, Δήμος Ηρακλείου Αττικής, 
ο κ. Νικόλαος Καραπάνος, Δήμος Ιεράς Πόλεως 
Μεσολογγίου, ο κ. Δημήτριος Κάρναβος, Δήμος 
Καλλιθέας, η κ. Μαίρη Σορώτου – Τσανάκη, 
Δήμος Κάσου, ο κ. Γιάννης Λαγουδάκης, Δήμος 
Περάματος, ο κ. Γρηγόριος Σταμούλης, Δήμος 
Μεγαρέων, ο κ. Μιλτιάδης Καρπέτας, Δήμος 
Μεταμόρφωσης, ο κ. Ηρακλής Γκότσης, Δήμος 
Νέας Ιωνίας, ο κ. Εμμανουήλ Καρράς, Δήμος Νέας 
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Προποντίδας, ο κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δήμος 
Πυλαίας-Χορτιάτη, ο κ. Ανδρέας Μπαμπούνης, 
Δήμος Σίφνου, ο κ. Δημήτρης Πρεβεζάνος, 
Δήμος Σκιάθου, ο κ. Δημήτριος Μάρκου, Δήμος 
Σπάτων-Αρτέμιδος, ο κ. Άρης Καραχάλιος, Δήμος 
Φαρσάλων, ο κ. Παντελής Ξυριδάκης, Δήμος 
Φιλοθέης-Ψυχικού και ο κ. Χρήστος Παππούς, 
Δήμος Φυλής.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε 
ο Δήμαρχος Αιγάλεω και μέλος Επιτροπής 
Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης & 
Απασχόλησης ΚΕΔΕ κύριος Δημήτρης Μπίρμπας. 
Χαιρετισμό απηύθυναν ο κ. Γιώργος Πατούλης, 
Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου, 
Πρόεδρος ΚΕΔΕ, ο κ. Σπυρίδων Τζόκας, 
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας, ο κ. Γιάννης 
Μπασκόζος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 
Υγείας, Υπουργείο Υγείας, ο κ. Κωνσταντίνος 
Πουλάκης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το 11ο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων σημείωσε κατά γενική 
ομολογία μεγάλη επιτυχία καθώς συμμετείχαν 
Δήμαρχοι και εκπρόσωποι από την πλειοψηφία 
των 175 Δήμων μελών του Δικτύου, διακεκριμένα 
μέλη της επιστημονικής κοινότητας αλλά και 
παρακολούθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου 
συνολικά περισσότεροι από 300 πολίτες, 
επαγγελματίες υγείας και φοιτητές.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-1η ΗΜΕΡΑ

1ο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: 
«Ανθρωπιστική Κρίση: Συνεργασία 
του Κράτους και των Δήμων για την 
αντιμετώπισή της»

Συντονιστής ήταν ο κ. Γιάννης Κυριόπουλος, 
Ομότιμος Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Υγείας. Ομιλητές ήταν οι κ.κ. Γιώργος Πατούλης, 
Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου, 
Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δημήτρης Μπίρμπας, Δήμαρχος 
Αιγάλεω, Μέλος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, 
Αλληλεγγύης & Απασχόλησης ΚΕΔΕ, Ηρακλής 
Γκότσης, Πρόεδρος ΠΕΔΑ, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας, 
Κατερίνα Θανοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης 
Κοινωνικής Πολιτικής, Περιφέρεια Αττικής, 
Κατερίνα Κνήτου, Εκπρόσωπος Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Γιάννης Μπασκόζος, Γενικός 
Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας.

2η ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Σάββατο 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν οι 
παρακάτω στρογγυλές τράπεζες:

2ο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας - Εθνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας»
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Συντονιστής ήταν ο κος Γιάννης Τούντας, 
Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, 
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ. 
Ομιλητές ήταν η κα Νταίζη Παπαθανασοπούλου, 
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του 
Π.Ο.Υ. στο ΕΔΔΥΠΠΥ, Πρόεδρος Συμβουλευτικής 
Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα, η 
οποία έκανε παρουσίαση των θεματικών του 
Παγκόσμιου Συνεδρίου, των νέων πολιτικών, της 
Διακήρυξης των Αθηνών, του 5ετούς Σχεδιασμού 
του ΕΔΔΥΠΠΥ. Για το θέμα αυτό ακολούθησε 
συζήτηση με συνομιλητές την κα Άννα Ριτσατάκη, 
Σύμβουλος Π.Ο.Υ., η οποία τοποθετήθηκε στο 
θέμα η «Πολιτική για την ισότητα στην υγεία και 
την υγιή γήρανση», ο κ. Φώτης Παπαθανασίου, 
Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Θεοχαράκη, 
πρώην Αντιδήμαρχος Αθηναίων ο οποίος με την 
σειρά του ανέπτυξε το θέμα η «Διπλωματία των 
Πόλεων», ο κ. Παντελής Ξυριδάκης, Δήμαρχος 
Φιλοθέης - Ψυχικού, ο οποίος πραγματοποίησε 
ομιλία για το θέμα «Οι Δήμαρχοι κάνουν την 
διαφορά» και τελευταία στο βήμα ανέβηκε η 
κα Μαργαρίτα Καραβασίλη, Αρχιτέκτων d.p.l.g. 
- Μηχανικός, MSc. Χωροταξίας-Πολεοδομίας, 
Πρόεδρος Παρατηρητηρίου Πολιτών για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη - CISD, Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία μίλησε για το 
θέμα «Σχεδιασμός των πόλεων με τις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης».

3ο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «ΚΕΠ Υγείας: 
Ίδρυση - Λειτουργία - Προοπτική»

Συντονιστής ήταν ο κος Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος, Υγιεινολόγος - Ψυχίατρος, 
Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ, ο οποίος μίλησε για 
τα «ΚΕΠ Υγείας: μία νέα Δημοτική Δομή 
για την Πρόληψη και την Προαγωγή της 
Υγείας». Ομιλητές ήταν ο κ. Γιώργος Κορμάς, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΠ Υγείας, ο οποίος 
μίλησε για την «Παρουσίαση ΚΕΠ Υγείας - 

Παραδείγματα καλής πρακτικής: Bullying & 
Διαδικτυακός Εκφοβισμός», η κα Έλενα Στάμου, 
Εθνική Συντονίστρια Προγράμματος Πρόληψης 
Παιδικής Παχυσαρκίας “ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ”, η οποία 
μίλησε για τα «Προγράμματα Πρόληψης Παιδικής 
Παχυσαρκίας», η κα Ηρώ Σχορετσανίτη, M.Sc., 
PhD. Ψυχολόγος, Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών 
Υγείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ «Εξατομικευμένη 
εκτίμηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου στους 
Δήμους-Μέλη», η κα Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά, 
Πρόεδρος Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας 
«Π. ΜΥΛΩΝΑΣ», η οποία μίλησε για την 
«Πρόληψη ατυχημάτων και ασφαλής οδήγηση» 
και ο κ. Νίκος Λυκούδης, Υπεύθυνος Λειτουργίας 
της ΠΥΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ο οποίος μίλησε για 
την «Πύλη επικοινωνίας και ενημέρωσης των 
Δήμων του ΕΔΔΥΠΠΥ».

4ο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Αλληλέγγυες 
Κοινωνικές Δομές Υγείας - Πρόνοιας στην 
Κρίση.  Λειτουργία - Προβλήματα - Καλές 
Πρακτικές & Προοπτικές»

Το Συντονισμό έκανε ο κος Γιώργος Μακρυνός, 
B΄ Αντιπρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ, Δημοτικός 
Σύμβουλος Κορυδαλλού. Ομιλητές ήταν 
οι κ.κ. Ευθύμιος Ζάχαρης, Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αιγάλεω, Μαρία 
Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Iσότητας Δήμου 
Αθηναίων, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου 
Πανεπιστημίου, Δημήτριος Κάρναβος, Δήμαρχος 
Καλλιθέας, Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ, 
Γιάννης Λαγουδάκης, Δήμαρχος Περάματος, 
Παναγιώτης Ζητάκης, Δημοτικός Σύμβουλος 
Αλεξανδρούπολης, Ειδικός Γραμματέας ΕΔΔΥΠΠΥ 
Αποκεντρωμένων και Παραμεθόριων Περιοχών, 
Γεώργιος Γαβρίλης, Αντιπεριφερειάρχης 
Πειραιώς, Ευστράτιος Χατζηχαραλάμπους, 
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Στο χώρο του Δημαρχείου Αιγάλεω καθ’ όλη τη 
διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν:

• Επίδειξη Ειδικού Μηχανήματος Προσομοίωσης  
Τροχαίου Ατυχήματος από το Ινστιτούτο Οδικής  
Ασφάλειας «Π. Μυλωνάς»

• Επίδειξη ΚΑΡΠΑ από ΕΔΟΚ

Το Συνέδριο είχε την ευγενική υποστήριξη 
των εταιρειών:
DIAGEO, ELPEN, POLITIS
Χορηγός επικοινωνίας: 
Ράδιο «Πορτοκαλί». 

Κοινωνιολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Αγωγής 
Υγείας και Πρόληψης, Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Υπουργείο 
Υγείας, Γιώργος Ντουνιάς, Ιατρός Εργασίας, 
Τομέας Βιομηχανικής και Επαγγελματικής 
Υγιεινής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου συνόψισε ο 
Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου, 
Πρόεδρος ΚΕΔΕ, κ. Γεώργιος Πατούλης, ο οποίος 
αφού ευχαρίστησε τους Δημάρχους και τους 
εκπροσώπους των ΟΤΑ για τη συμμετοχή τους 
στις τράπεζες εργασιών, τόνισε τον ιδιαίτερο 
ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σήμερα, εν 
μέσω της οικονομικής κρίσης, το ΕΔΔΥΠΠΥ, ως 
πυλώνας δικτύωσης όλων των Δήμων-μελών όχι 
μόνο σε επίπεδο εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό. 
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1ο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2 Δεκεμβρίου 2015 - Δημοτικό Θέατρο Πεύκης

Νέα	εποχή	ανάπτυξης	για	τον	πολιτισμό	εγκαινίασε	το	
ΕΔΔΥΠΠΥ	στο	1ο	Διαδημοτικό	Συνέδριο	Πολιτισμού

Τον τομέα Πολιτισμού του Ελληνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) 
εγκαινίασε το 1ο Διαδημοτικό Συνέδριο 
Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στο 
Δημοτικό Θέατρο Πεύκης υπό την αιγίδα της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε) με 
τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον α’ και τον β’ 
βαθμό αυτοδιοίκησης. 

Με όχημα τον Πολιτισμό, τα Γράμματα και 
τις Τέχνες η αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει την 
πρωτοβουλία να ενώσει τις δυνάμεις της σε μια 
νέα διαδημοτική προσπάθεια για τη βελτίωση 
της γνώσης και διάδοσης του πολιτισμού, την 
προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
και τη δημιουργία νέων προοπτικών που θα 
προβάλλουν την Ελλάδα και τις αξίες του 
Πολιτισμού. 

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου ο 
Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου 
και Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γιώργος Πατούλης, 
έκανε μία σύντομη αναδρομή στη σύσταση προ 
δεκαετίας  του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) που έφερε κοντά 
τους δήμους μέλη του μέσα από προγράμματα 
πρόληψης της Υγείας, αλλά και στη νέα 
πρόκληση που αναλαμβάνει να επεκτείνει τις 
προσπάθειές του στα πολιτιστικά δρώμενα της 
χώρας. «Εγκαινιάζουμε ένα νέο κεφάλαιο στην 
ιστορία του Διαδημοτικού Δικτύου στον τομέα 
του πολιτισμού. Αξιοποιώντας την πολύτιμη 
εμπειρία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου  
φωτίζουμε τα πολιτιστικά δρώμενα και την 
προβολή της πολιτιστικής δημιουργίας σε κάθε 
γωνιάς της Ελλάδας. Δημιουργούμε ένα ισχυρό 
δίκτυο πολιτιστικών δράσεων με στόχο μια 
κοινωνία προόδου, αλληλέγγυα και θα βάζει τις 
αξίες μπροστά. Η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να 
αναλάβει πρωτοβουλίες για να διεκδικήσει και 
να δημιουργήσει πολιτισμό. Με αφετηρία το 1ο 
Διαδημοτικό Συνέδριο ξεκινούμε ένα κοινό ταξίδι 
προς την ανάπτυξη μέσα από μία καινοτόμο 
στρατηγική πορείας στον τομέα του πολιτισμού». 

ÅËËÇÍÉ Ê Ï ÄÉ ÁÄÇÌÏ Ô ÉÊ Ï 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, 
στον χαιρετισμό του κάλεσε να αξιοποιηθεί ο 
πολιτιστικός πλούτος της χώρας. «Υπάρχουν 
πολύ μεγάλες δυνατότητες να ενθαρρυνθούν 
μικρές και μεγάλες προσπάθειες για παραγωγή 
πολιτισμού όπως υπάρχουν και πολλοί τρόποι 
για να δημιουργηθεί πολιτιστικό προϊόν. 
Ο πολιτισμός εγγυάται τη συνοχή της κοινωνίας, 
αποτελεί διαχρονική αξία κάθε κοινωνίας».   

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων Θεοδόσης Πελεγρίνης, εστίασε 
στον διάλογο ως συστατικό της δημοκρατίας 
και του πολιτισμού ο διάλογος, ωστόσο, μπορεί 
να γίνει καταστροφικός όταν χρησιμοποιείται 
ως όπλο επιβολής. «Δυστυχώς ο διάλογος που 
αποτελεί συστατικό της δημοκρατίας και του 
πολιτισμού μετατρέπεται κάθε άλλο παρά σπάνια 
από μέσο βελτίωσης της ζωής μας σε μέσο 
επιβολής της βούλησης του ενός επί του άλλου, 
κατά κανόνα του ισχυρού επί του ασθενέστερου. 
Αιτία της διαστρέβλωσης αυτής του διαλόγου 
είναι το γεγονός ότι παρά την εξέλιξη του 
ανθρώπινου γένους εξακολουθεί να διακατέχεται 
από τα άγρια ένστικτά του. Ξανθό λιοντάρι 
όπως έλεγε ο Νίτσε, το σύμβολο της αγριότητας 
εξακολουθεί να περιφέρεται μέσα μας».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας 
Μπακογιάννης, στον χαιρετισμό του μίλησε 
για το βιωματικό στοιχείο του πολιτισμού ως 
κιβωτό μνήμης και ελπίδας. Ως στοίχημα για 
την αυτοδιοίκηση προσδιόρισε τη σύνδεση 
του πολιτισμού με τη σύγχρονη κοινωνία και 
Ελλάδα. «Η αυτοδιοίκηση μπορεί να δώσει όραμα 
στον πολιτισμό, συνδέεται με την κοινωνική 
αλληλεγγύη, την αναπτυξιακή λογική, την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Χρειάζεται να 
ακολουθεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική. Και η 
αυτοδιοίκηση αποτελεί το κατάλληλο πεδίο για 
κάτι τέτοιο καθώς σέβεται τη διαφορετικότητα, 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνθέσεις 
και συμπράξεις».
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Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης Τάσος 
Μαυρίδης, χαιρέτισε τις εργασίες του Συνεδρίου 
μιλώντας για τον πολιτισμό στον αντίποδα της 
βαρβαρότητας αλλά και κάνοντας αναφορά στις 
μικρές «σπίθες» πολιτισμού από κάθε γωνιά της 
πατρίδας μας που μπορούν να γιγαντωθούν μέσα 
από συνεργασίες και δράσεις ευρείας κλίμακας.

 

Στον χαιρετισμό της η εντεταλμένη σύμβουλος 
πολιτισμού ΕΔΔΥΠΠΥ και Πρόεδρος του ΠΕ.Α.Π 
Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης Μαρίνα Σταυράκη, 
ανέφερε: «Ο πολιτισμός μπορεί - και πρέπει 
- να ανατροφοδοτήσει το κοινό μας όραμα. 
Οφείλουμε να επενδύσουμε στον πολιτισμό 
και στους ανθρώπους του. Γιατί αυτό αποτελεί 
επένδυση στην ίδια την Κοινωνία. Χρειαζόμαστε 
έμπνευση στον Πολιτισμό. Χρειαζόμαστε, 
λοιπόν, μια νέα ιδεολογία. Εθνική και ενωτική. 
Εξάλλου ο ελληνικός πολιτισμός, και σε αυτούς 
τους δύσκολους καιρούς, είναι και θα είναι 
πάντοτε, πηγή έμπνευσης, πηγή πνεύματος, πηγή 
αισιοδοξίας και δημιουργίας για να ατενίσουμε 
το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση και 
κυρίως να δούμε το μέλλον της Αυτοδιοίκησης 
μέσα από τις δικές μας πράξεις σαν ένα χρέος 
τιμής και κληρονομιάς για τις νέες γενιές». 



Ο Πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα» και 
πρώην Υπουργός Πολιτισμού Σταύρος Μπένος, 
μίλησε για την ανάπτυξη και τον πολιτισμό 
δείχνοντας μέσα από την ομιλία του το δρόμο 
για να κάνουν οι δήμοι μία μικρή «επανάσταση» 
στον τομέα του. «Ήλθε η ώρα να γίνει το ποιοτικό 
άλμα προκειμένου ο πολιτισμός μας τόσο ο 
σύγχρονος όσο και τα υπέροχα μνημεία μας να 
γίνουν οι πρωταγωνιστές της αειφορίας και της 
βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας». 

Ακολούθησε θεματικό πάνελ για τη φυσιογνωμία 
των Δήμων τους με τη συμμετοχή του Δημάρχου 
Μήλου Γεράσιμου Δαμουλάκη, του Δημάρχου 
Ξάνθης Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου, του 
Δημάρχου Άργους – Μυκηνών και Προέδρου 
ΠΕΔ Πελοποννήσου Δημήτρη Καμπόσου, του 
Δημάρχου Ρεθύμνου Γιώργου Μαρινάκη, του 
Δημάρχου Κεφαλονιάς και Προέδρου ΠΕΔ Ιονίων 
Νήσων Αλέξανδρου Παρίση. 

Τη διοργάνωση του Συνεδρίου χαιρέτισε θερμά 
με γραπτό του μήνυμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος  
Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Άθλησης, 
κ. Tibor Navracsics.

Τον συντονισμό του συνεδρίου 
πραγματοποίησαν οι δημοσιογράφοι Γιάννης 
Πολίτης και Νίκος Ευαγγελάτος.

Την Περιφερειάρχη Αττικής εκπροσώπησε η 
περιφερειακή σύμβουλος Κορίνα Βασιλοπούλου 
και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης ο Εντεταλμένος 
Σύμβουλος για θέματα λειτουργίας των 
Δημοτικών Κοινοτήτων Νίκος Φωτίου. 
Μουσικό αφιέρωμα για τα 90 χρόνια των δύο 
μεγάλων Ελλήνων συνθετών, Μάνου Χατζιδάκι 
και Μίκη Θεοδωράκη παρουσιάσθηκε από την 
Brillante Classic Orchestra του Δημοτικού Ωδείου 
Πεύκης.
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Παρόντες ήταν, επίσης, ο Δήμαρχος Αγίας 
Βαρβάρας Γ. Καπλάνης, ο Αντιδήμαρχος κ. 
Λεωτσάκος και η Δ/ντρια Πολιτισμού κα Ζερμέα, 
ο Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ Δήμου Αγίας Παρασκευής 
Σ. Παπαμιχαήλ, Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων  
–  Καματερού ο Ν. Σαράντης, ο Αντιδήμαρχος 
Ν. Παντελιάς, ο Πρόεδρος Πολιτισμού του 
Δήμου Π. Παπαγεωργίου, ο Δημ. Σύμβουλος Θ. 
Μαξούρας, καθώς και οι Υπεύθυνες Πολιτισμού 
κ. Κωστή και κ. Σταματελάτου, ο Αντιδήμαρχος Δ. 
Αιγάλεω Ε. Ζάχαρης, και η Υπεύθυνη Πολιτισμού 
Δημοτική Σύμβουλος κ. Μπάστα, ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Δήμου Αλεξανδρούπολης Π. 
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Ζητάκης, ο Δήμαρχος Άρτας Χρ. Τσιμογιάννης, 
ο Αντιδήμαρχος Δήμου Αχαρνών Ε. Τοπαλίδης, 
η Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Βριλησσίων 
Ε.Πορφύρη, η Αντιδήμαρχος Δήμου Βύρωνα 
Ε. Βασιλοπούλου και ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γ. 
Ντόβολος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου 
Γαλατσίου Α. Μπούρας, ο Δήμαρχος Δεσκάτης 
Δ. Καραστέργιος, ο Δήμαρχος Διδυμότειχου Π. 
Πατσουρίδης και ο Αντιδήμαρχος Ι. Τοπαλούδης, 
ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Έδεσσας Κ. 
Λαμπρόπουλος, ο Πρόεδρος Κοινωφελούς 
Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας Γ. 
Καμπάνης, και η Αντιπρόεδρος Κ. Μαρούγκα και η 
Πρόεδρος ΝΠΔΔ Πολιτισμού Μ. Βασιλείου, ο Γεν. 
Γραμματέας Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης 
Α. Αντωνόπουλος, η Δήμαρχος Ερέτριας Α. 
Αλημπατέ, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου 
Ζακύνθου Γ. Κόκλας, ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρ. 
Χριστοδουλόπουλος, οι εκπρόσωποι Δήμου 
Ηλιούπολης Θ. Γιαννόπουλος και Ε. Καρβέλα, 
ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Ν. Μπάμπαλος, 
και η Αντιδήμαρχος κα Αϊβατζίδου - Ποριώτου, 
ο Δήμαρχος Θάσου Κ. Χατζηεμμανουήλ, ο 
Δήμαρχος Θήβας Σ. Νικολάου, η Δημοτική 
Σύμβουλος Ι. Κοντού, η Προϊσταμένη Πολιτισμού 
Κ. Ζαμπάκου, η Ειδ. Συνεργάτης Δημάρχου Μ. 
Φουστανελλά, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου 
Θήρας Ε. Ορφανός, ο Πρόεδρος Πνευματικού 
Κέντρου Δήμου Ι. Πόλης Μεσολογγίου Κ. 
Γιαννόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
Δήμου Ιλίου Δ. Βασιλόπουλος, η Δήμαρχος 
Ιστιαίας - Αιδιψού Ε. Ευσταθίου, η Εντεταλμένη 
Σύμβ. Πολιτισμού Π. Μακρύδου, ο Δήμαρχος 
Κεφαλλονιάς Α. Παρίσης, ο Πρόεδρος Νομ. 
Προσώπου Πολιτισμού Δ. Κηφισιάς Σ. 
Ζαπάντης και οι εκπρόσωποι Α. Βέργου και 
Αικ. Κάσδαγλη, ο Πρόεδρος Οργ. Άθλησης 
και Πολιτισμού Δ. Κορυδαλλού Γ. Μακρυνός, 
η Δημ. Σύμβουλος Δ. Κω Ε. Χατζηχριστοφή, 
η Πρόεδρος Δημ. Επιχείρησης Πολιτισμού 
Δ. Λαγκαδά Β. Λυκουρέντζου, η εκπρόσωπος 
Δήμου Λαυρεωτικής Κ. Ξέστερνου, η Δήμαρχος 
Λεβαδέων Γ. Πούλου, ο Δήμαρχος Λουτρακίου 
- Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Γ. Γκιώνης, ο 
Δήμαρχος Μαρώνειας - Σαπών Γ. Σταυρίδης, 
η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δ. Μεγαρέων Β. 
Μαυροειδή, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δ. 
Μεσσήνης Κ. Γεωργακόπουλος και η Προϊσταμένη 
Δ/νσης Πολιτισμού Β. Καρδάση, ο Δήμαρχος 
Μεταμόρφωσης Μ.Καρπέτας, η Αντιδήμαρχος 
Δ. Μήλου Σ. Βαμβακάρη, ο Αντιδήμαρχος Δ. 
Μονεμβασιάς Κ. Μαυρομιχάλης, ο Δ/ντής 
Πολιτισμού Δ. Μοσχάτου - Ταύρου Γ. Ιωαννίδης, ο 
Αντιπρόεδρος ΚΔΕΠΠΑΜ Δ. Μυκόνου Ε. Πελέκης, 

η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού Δ. 
Ναυπλιέων Μ. Ράλλη, ο εκπρόσωπος Πολιτισμού 
Δ. Νέας Ζίχνης Δ. Χατζόπουλος, ο εκπρόσωπος 
Δ. Ν. Σμύρνης κ. Κρικρής, ο Δήμαρχος Δ. 
Νέστου Ε. Τσομπανόπουλος, ο Δήμαρχος 
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης Η. Ανδρικόπουλος 
και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Α. 
Κλειώση, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ Οινουσσών Λ. 
Σκουφής, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Β. Μαυρίδης, ο 
Δήμαρχος Οροπεδίου - Λασιθίου, Ι. Στεφανάκης, 
οι Δημ. Σύμβουλοι Δ. Παλλήνης Κ. Ζινέλη και 
κ. Μουρτσιαύτης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
Δ. Παπάγου - Χολαργού Δ. Ρουφογάλη, η Ειδ. 
Σύμβουλος Δημάρχου Πάρου Ε. Τριπολιτσιώτη, 
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η Αντιδήμαρχος Δ. Περιστερίου Μ. Τσιώτη - 
Μάρκου και η Υπεύθ. Πολιτισμού Δ. Βάσσου, 
ο Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη Ι. Καϊτεζίδης 
και οι Αντιδήμαρχοι Η. Τιτόπουλος και Α. 
Κωνσταντινίδου, ο Αντιδήμαρχος Δ. Πύλου - 
Νέστορος Π. Πετρόπουλος και η Ειδ. Συνεργάτης 
Πολιτισμού Ε. Καζάνα, ο Ειδ. Σύμβουλος Δ. 
Πύργου Ι. Αχιλλεόπουλος, ο Πρόεδρος Δημ. 
Οργανισμού Πολιτισμού Δ. Ραφήνας - Πικερμίου 
Γ. Δουβίτσας και η εκπρόσωπος Λ. Πατσιάδου, ο 
Αντιδήμαρχος Δ. Ρήγα Φεραίου κ. Παπαρούνας, 
η Αντιδήμαρχος Δ. Σαρωνικού κα Γκούμα, 
η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Αθλητισμού 
Δ. Σερρών Σ. Μπιτζίδου, ο Δημ. Σύμβουλος 
και Πρ. Επιτρ. Πολιτισμού Δ. Σκιάθου, Γ. 
Κωνσταντόπουλος, η Δημ. Σύμβουλος και Υπεύθ. 
Πολιτισμού Δ. Σκοπέλου Α. Ντάκη, ο Δήμαρχος 
Σκύρου Μ. Χατζηγιαννάκης, ο Δημ. Σύμβουλος 
Δ. Σπάτων - Αρτέμιδος κ. Γερακόπουλος, η 
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δ. Σύρου Ερμούπολης 
Θ. Μενδρινού, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 

Δ. Τανάγρας Μ. Νίκα και η Υπευθ. Πολιτισμού 
Ε. Γιαννάκου, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δ. 
Τρικκαίων Β. Μητσιάδη και ο Δημ. Σύμβουλος 
Υπεύθ. Εθελοντισμού Μ. Λάππας, ο Πρόεδρος 
Πολιτισμού Δ. Τριφυλλίας Ι. Κατσούλας, ο 
Γραμματέας Δ.Σ. Δ. Ύδρας Μ. Τσακίρης, ο 
Πρόεδρος Νομ. Προσώπου Δ. Φαρσάλων κ. 
Δερλός, ο Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού Π. 
Ξυριδάκης και οι Αντιδήμαρχοι Ν. Λάβδα και 
Α. Πετρίτση, η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ. Χαϊδαρίου 
Ε. Γεωργιάδη - Λεμπουσάκη, ο Δημ. Σύμβουλος 
Δ. Χαλανδρίου Ι. Λαδόπουλος, η Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού Δ. Χίου Β. Ποταμούση, και η Δημ. 
Σύμβουλος Ε. Καλκούνη, ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος Αττικής Γ. Ζαφειρόπουλος, ο Γενικός 
Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ Σ. Παπασπυρόπουλος, 
ο Επιστημονικός Υπεύθυνος των ΚΕΠ 
Υγείας Γ. Κορμάς και η Συντονίστρια του 
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του ΕΔΔΥΠΠΥ Ν. 
Παπαθανασοπούλου.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πέμπτη	23	Απριλίου	2015
Αμφιθέατρο	Εθνικής	Σχολής	Δημόσιας	Υγείας

Το «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων πρόληψης-
προαγωγής υγείας σε υφιστάμενα δίκτυα στην 
Περιφέρεια Αττικής» του ΙΚΠΙ έκλεισε με την 
απολογιστική εκδήλωση με τίτλο «Η σημασία 
της πρόληψης σε περίοδο οικονομικής κρίσης», 
η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 
Απριλίου 2015, στο Αμφιθέατρο της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας. Ο Γενικός Διευθυντής 
του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος 
συμμετείχε στις εργασίες με ομιλία με τίτλο: “Ο 
ρόλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας στην Πρόληψη και 
την Προαγωγή Υγείας”.

Στο πλαίσιο του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκαν δωρεάν προληπτικές 
εξετάσεις σε κατοίκους των δήμων της Αττικής, 
ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσέλκυση 
κοινού που ανήκει σε ευάλωτες ομάδες.

Οι εξετάσεις για σακχαρώδη διαβήτη, 
καρδιαγγειακά νοσήματα, και τους καρκίνους του 
τραχήλου, του μαστού και του παχέος εντέρου 
απευθύνονταν σε ανέργους και ανασφάλιστους, 
άνδρες και γυναίκες ηλικίας 25-65 ετών. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Η σΗμασία 
τΗσ πρόλΗψΗσ 
σε περίόδό 
όίκόνόμίκΗσ 
κρίσΗσ
πεμπτΗ 23 απρίλίόΥ 2015
9:30-13:00
αμΦίΘεατρό εΘνίκΗσ 
σΧόλΗσ δΗμόσίασ ΥΓείασ

Με την 
συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

www.espa.gr europa.euwww.epanad.gov.gr

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” 

www.prosonolotahos.gr

Ευρωπαϊκη Ενωση

www.ygeia-pronoia.gr

υπουργΕίο υγΕίασ

www.prolipsigiaolous.gr
Facebook: prolipsigiaolous

www.prolipsigiaolous.gr 
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Σύμφωνα με τον απολογισμό του προγράμματος, 
από τις εξετάσεις ωφελήθηκαν 1.019 άτομα, 
507 ηλικίας 25-49 ετών (39% γυναίκες και 
11% άνδρες) και 512 ηλικίας 50-65 ετών (32% 
γυναίκες, 18%). Η προσέλευση των γυναικών 
ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη (71,5%) σε σχέση με 
των ανδρών (28,5%)· συγκεκριμένα οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του συνόλου των 
ωφεληθέντων.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στα 
νοσοκομεία Σωτηρία, Ιπποκράτειο, Τζάνειο, 
Σισμανόγλειο, Λαϊκό, Κωνσταντοπούλειο, 
Γ. Γεννηματάς, Αλεξάνδρα, Έλενα, Υγείας 
Μέλαθρον, Θριάσιο.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Αλκιβιάδης 
Βατόπουλος, Καθηγητής Τομέα Μικροβιολογίας 
της Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτωρ Ε.Σ.Δ.Υ., 
ο κ. Άγγελος Παπαδόπουλος, Διοικητής 1ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και ο 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Γιάννης 
Μπασκόζος. 
Ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής 
Ιατρικής ΕΚΠΑ, Διευθυντής του ΙΚΠΙ και Πρόεδρος 
τη Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. 
Γιάννης Τούντας, αναφέρθηκε στις δυσκολίες 
υλοποίησης του προγράμματος και η κ. Ιωάννα 
Πετρούλια, Ψυχολόγος, Συντονίστρια Εθνικού 
Δικτύου Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής 
Υγείας, παρουσίασε τα αποτελέσματα του 
προγράμματος.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης μίλησαν 
ειδικοί ιατροί για την πρόληψη για τα επιμέρους 
νοσήματα, η κ. Ελένη Αναστασίου, 
Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Α’ 
Ενδοκρινολογικού Τμήματος - Διαβητολογικού 
Κέντρου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» για τον προδιαβήτη 
- διαβήτη, ο κ. Δημήτρης Κωνσταντινίδης, 
Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης 
στη Μονάδα Προληπτικής Καρδιολογίας και 
Αντιυπερτασικού Ιατρείου Καρδιολογικού 
Τμήματος Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» για τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα και ο κ. Γιώργος 
Φαρμακίδης, Συντονιστής-Διευθυντής ΣΤ’ 
Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Γ.Ν.Μ. 
«Έλενα Βενιζέλου», Καθηγητής Stony Brook 
University, New York για τους γυναικολογικούς 
καρκίνους. Ο κ. Φαρμακίδης τόνισε ότι το τεστ 
Παπανικολάου πρέπει να ξεκινάει νωρίτερα 
από ό,τι σήμερα, καθώς η ηλικία έναρξης της 
σεξουαλικής ζωής είναι μικρότερη. 

Όλοι οι ομιλητές τόνισαν την αξία της πρόληψης: 
«η απόφαση να ξεκινήσουμε προληπτικά μέτρα 
και να τα ακολουθήσουμε έχει μεγαλύτερη αξία 
από το να θεραπεύσουμε την ήδη εγκατεστημένη 
νόσο».
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eHealth Forum 2015
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

Η στρατηγική αξιοποίηση της ηλεκτρονικής 
υγείας μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη 
βιωσιμότητα των υγειονομικών συστημάτων, 
στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς. Το 
«Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλεκτρονική 
υγεία και την καινοτομική υγειονομική 
περίθαλψη τον 21ο αιώνα» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θέτει τις βάσεις και τους στόχους για 
την επίτευξη ευρύτερης διαλειτουργικότητας 
στις υπηρεσίες υγείας, για την ενίσχυση της 
καθιέρωσης πανευρωπαϊκών προτύπων και 
δοκιμών πιστοποίησης, για την άρση των 
νομικών εμποδίων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση 
μεγάλων βάσεων δεδομένων (Big Data) και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε και η συζήτηση 
στο Συνέδριο eΗealth Forum 2015, σε στρατηγικό 
επίπεδο, για την αξιοποίηση των Big Data 
στην οποία κλήθηκαν να συμμετέχουν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι: κλινικοί ιατροί, φαρμακευτική 
βιομηχανία, ΕΟΠΥΥ, κ.α.

Συμμετοχή είχε και το Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο με περίπτερο στο οποίο έγινε παρουσίαση 
από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο των ΚΕΠ 
Υγείας κ. Γιώργο Κορμά τόσο των ΚΕΠ Υγείας 
όσο και του Ιατρικού Φακέλου των Δημοτών. 

Τη δυνατότητα κάθε δημότη να έχει τον δικό 
του Ιατρικό φάκελο τόνισε ο Επιστημονικός 
Υπεύθυνος των ΚΕΠ Υγείας Γ. Κορμάς, μέσα 
από το λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας εφόσον κάνει 
εγγραφή να μπορεί να επιλέξει την ιατρική 
προληπτική εξέταση που προβλέπεται με βάση 
τα διεθνή Πρωτοκόλλα ανάλογα την ηλικία του 
το φύλο και την κληρονομικότητα του. 
Ο δημότης μπορεί να επισυνάψει τα 
αποτελέσματα των εξετάσεών του ώστε να έχει 
τον δικό του ενημερωμένο φάκελο. Προσβάσεις 
στον φάκελό του μπορεί να έχει εφόσον το 
επιθυμεί τόσο ο θεράπων Ιατρός όσο και ο 
πιστοποιημένος δημοτικός υπάλληλος των ΚΕΠ 
Υγείας. Τέλος με την βοήθεια του λογισμικού 
υπάρχει η δυνατότητα να  ειδοποιούνται οι 
δημότες  από  τα ΚΕΠ Υγείας για τις προληπτικές 
εξετάσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο του 
επαναληπτικού ελέγχου. Συμμετείχαν επίσης 
οι Δήμοι-μέλη του Δικτύου Παλαιού Φαλήρου, 
Φιλοθέης - Ψυχικού και Πυλαίας - Χορτιάτη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Κάποια από τα ερωτήματα που επιχειρήθηκαν 
να απαντηθούν ήταν πού βρίσκεται η Ελλάδα 
σε σχέση με το σχεδιασμό της Ε.Ε. για την 
ηλεκτρονική υγεία και ποια πρέπει να είναι τα 
επόμενα βήματα.

Προϋπόθεση για τη μέγιστη διάδοση και 
αποτελεσματικότητα των εφαρμογών 
ηλεκτρονικής υγείας είναι να συμμορφώνονται 
με διεθνή πρότυπα και να διέπονται από 
διαλειτουργικότητα. Η πιστοποίηση της 
ποιότητας των ηλεκτρονικών εφαρμογών
είναι απαραίτητο βήμα της διαδικασίας 
ενσωμάτωσής τους στην ιατρική πρακτική και 
στην καθημερινότητα των ασθενών και άλλων 
χρηστών.

Τα πρότυπα, η διαλειτουργικότητα και η 
πιστοποίηση εφαρμογών eHealth σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και σε εθνικό, καθώς και επιτυχημένα 
σχετικά προγράμματα παρουσιάστηκαν στο 
συνέδριο, καθώς και εφαρμογές με μεγάλο 
αντίκτυπο για το εθνικό σύστημα υγείας, όπως 
η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα μητρώα 
ασθενών και ο ιατρικός φάκελος.

Η υγιής γήρανση και η ευεξία βρέθηκαν στο 
επίκεντρο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 
εφαρμογές και τα εργαλεία eHealth και mHealth. 
Συζητήθηκαν λύσεις οι οποίες στηρίζονται στην 
ασθενοκεντρική προσέγγιση, που ενθαρρύνει 
την ενεργό στάση του ατόμου στη διαχείριση της 
υγείας του και κερδίζει έδαφος στις στρατηγικές 
διαχείρισης των υγειονομικών συστημάτων. 
Μια στρογγυλή τράπεζα ήταν αφιερωμένη 
στην κλινική διαχείριση μιας σειράς χρόνιων 
νοσημάτων στην πράξη (Integrated Care).

Επ’ ευκαιρία του eHealth Forum 2015, έγινε 
η επίσημη πρώτη ανακοίνωση του ελληνικού 
οικοσυστήματος ηλεκτρονικής υγείας. Η 
προσπάθεια αυτή επιδιώκει να αναδείξει το 
ρόλο της ηλεκτρονικής υγείας ως εργαλείου 
μεταρρύθμισης του υγειονομικού τομέα και να 
συγκροτήσει έναν δημιουργικό θύλακα που θα 
διευκολύνει τη διάδοση καινοτόμων εφαρμογών· 
να προωθήσει τη δυνατότητα αναπαραγωγής 
ορθών πρακτικών στις υπηρεσίες· και να 
προαγάγει τον ψηφιακό αλφαβητισμό πολιτών 
και επαγγελματιών υγείας.

Η ανάγκη για διαχείριση της φαρμακευτικής 
δαπάνης έχει δώσει μεγάλη ώθηση στις 
ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως η ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση, μία από τις σημαντικότερες 
μεταρρυθμίσεις της τελευταίας 10ετίας. Στο 
σκέλος διαχείρισης του φαρμάκου που αφορά 
τη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία 
αναπτύσσονται με επιτυχία εφαρμογές mobile 
Health (mHealth).

Η ηλεκτρονική υγεία αποτελεί, εδώ και μια 
δεκαετία ήδη, προτεραιότητα στα σχέδια της 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το 
σκεπτικό ότι η τεχνολογία της πληροφορικής 
και των τηλεπικοινωνιών για την υγεία (eHealth) 
αποφέρει τριπλό κέρδος στην Ε.Ε.: καλύτερη 
ποιότητα ζωής για τους πολίτες, καινοτομία και 
ανάπτυξη για τη βιομηχανία και περισσότερο 
βιώσιμα συστήματα υγείας. 

Έτσι, κυρίως μέσω του προγράμματος Horizon 
2020, των Innovation funds αλλά και του νέου 
ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ), παρέχονται πόροι 
για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας της 
ηλεκτρονικής υγείας και αποζημιώσεις για την 
ανάπτυξη εφαρμογών eHealth.
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Συνεχίστηκαν και το 2015, για 3η συνεχόμενη χρονιά οι ενημερωτικές εκδηλώσεις του Δικτύου στους 
Δήμους μέλη του ανά την Ελλάδα, με θέμα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών για την 
πρόληψη των Παθήσεων των Φλεβών των Κάτω Άκρων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την 
ευγενική χορηγία της εταιρείας LEO Pharma Ελλάς και οργανώνονται από την εξειδικευμένη εταιρεία 
New Event Generation. 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9 ενημερωτικές εκδηλώσεις στους Δήμους Μεσσήνης, Κέρκυρας, 
Ιωαννιτών, Αμαρουσίου, Περιστερίου, Λεβαδέων, Σπάτων - Αρτέμιδας, Κοζάνης και Καβάλας.

ΔHΜΟΣ ΜΕΣΣHΝΗΣ

Συντονίστρια της ημερίδας ήταν η κα Εύα 
Γιαννοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, 
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Παραβρέθηκε και 
απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Μεσσήνης 
κος Γεώργιος Τσώνης, ενώ παρών στο πάνελ 
ήταν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, 
Προστασίας και Υγείας κος Αναστάσιος Τσερπές.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο 
Αγγειοχειρουργός κος Γεώργιος Ζερβάκης. 
Ο κος Ζερβάκης παρέθεσε σημαντικές 
πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για τις 
φλεβικές παθήσεις, θέμα σοβαρό, καθώς όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε, 1 στους 2 ενήλικες στη 
χώρα μας πάσχει από φλεβικές διαταραχές, ενώ 
στο 15% των ασθενών απειλείται η ζωή τους!

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη φλεβική 
θρόμβωση, παρουσιάζοντας τη 
συμπτωματολογία, τους παράγοντες κινδύνου, 
τους τρόπους διάγνωσης και τους τρόπους 
αντιμετώπισης της νόσου. Οι επιπλοκές της 
φλεβικής θρόμβωσης (όπως η πνευμονική 
εμβολή) ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για 
την υγεία. Μερικοί από τους παράγοντες 
κινδύνου εμφάνισης φλεβικής θρόμβωσης 
είναι: παρατεταμένη ακινητοποίηση, 
κατάγματα ή άλλοι τραυματισμοί, χειρουργικές 
επεμβάσεις, χορήγηση γενικής αναισθησίας, 
ηλικία, παχυσαρκία, προϋπάρχουσα φλεβική 
ανεπάρκεια, κύηση & λοχεία κ.α.

Τέλος, ο κος Ζερβάκης επισήμανε τη σημασία της 
σωστής συνεργασίας μεταξύ ασθενούς και ιατρού 
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση 
ανάμεσα στον ομιλητή και το κοινό.

Δευτέρα	11	Μαΐου
Δημαρχείο	Μεσσήνης
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συμπτώματα και τους τρόπους διάγνωσης της 
Φλεβικής Θρόμβωσης, μίας νόσου σοβαρής και 
απειλητικής για την υγεία μας. Παρουσιάστηκαν 
επίσης όλα τα νεότερα δεδομένα στη θεραπεία 
και τους τρόπους αντιμετώπιση της νόσου, 
ενώ παράλληλα δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές 
πρόληψης που αφορούν στην καθημερινότητά 
μας, όπως η τακτική άσκηση, η υγιεινή 
διατροφή, η αποφυγή της πολύωρης ακινησίας, 
η κατανάλωση πολλών υγρών κ.α. Τέλος, 
η ενημέρωση εστίασε στην παρουσία της 
φλεβοθρόμβωσης στους ασθενείς με καρκίνο, 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν τετραπλάσιο κίνδυνο 
εμφάνισης της νόσου συγκριτικά με το γενικό 
πληθυσμό, με ακόμα μεγαλύτερη πιθανότητα για 
όσους λαμβάνουν χημειοθεραπεία. 

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.

ΔHΜΟΣ KEΡKYΡAΣ

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κος Ανδρέας 
Σκούπουρας, Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, 
Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης & 
Εθελοντισμού Δήμου Κέρκυρας. Την εκδήλωση 
προλόγισε η κα Κατερίνα Λάσκαρη, Συντονίστρια 
του ΕΔΔΥΠΠΥ, υπάλληλος του Τμήματος 
Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας 
Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας.  
Επίσης, παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό, 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής 
Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορίας 
Προσκόπων Κέρκυρας.

Τα επιμέρους θέματα της ημερίδας ανέπτυξαν 
οι κ.κ. Δημήτρης Δαφνής, Αγγειοχειρουργός, 
Άννα Μουζακίτη, Παθολόγος - Ογκολόγος, 
Γ.Ν. Κέρκυρας και Μιχάλης Γκιώνης, 
Αγγειοχειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Το κοινό, μέσα από τις 
εξαιρετικές ομιλίες των έγκριτων ειδικών είχε 
την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα αίτια, τα 

Δευτέρα	18	Μαΐου
Αίθουσα	Εκδηλώσεων	Προσκοπείου,	
Φαληράκι
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Συντονίστρια της ημερίδας ήταν η κα Στεφανία 
Τσούκη, Κοινωνιολόγος, ενώ παραβρέθηκε και 
απηύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ 
κος Φίλιππος Τσουμάνης.

Τα επιμέρους θέματα της ημερίδας ανέπτυξαν 
οι κ.κ. Ιωάννης Παπακώστας, MD, MSc, PhD, 
Αγγειοχειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, Χρήστος Τόλης, MD, PhD, Παθολόγος 
- Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων και Γεώργιος 
Γκλαντζούνης, MD, PhD, FEBS, Αν. Καθηγητής 
Χειρουργικής - Μεταμοσχεύσεων, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Το κοινό, μέσα από τις εξαιρετικές ομιλίες 
των έγκριτων ειδικών είχε την ευκαιρία να 
ενημερωθεί για τους παράγοντες κινδύνου, 
την κλινική εικόνα, τους τρόπους διάγνωσης 
και την εξέλιξη της Φλεβικής Θρόμβωσης, 
καθώς και την επικινδυνότητα της νόσου, που 
μπορεί να επιφέρει σοβαρές και απειλητικές 
για τη ζωή βλάβες. Επισημάνθηκε ότι στην 
υποψία θρόμβωσης οι ασθενείς θα πρέπει να 
αναζητούν άμεσα ιατρική συμβουλή. Ακόμη, 
παρουσιάστηκαν αναλυτικές πληροφορίες για 
τους σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης και 
θεραπείας της θρόμβωσης ανάλογα με το είδος 
της και ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος. 

Για την πρόληψη της φλεβικής θρόμβωσης, 
σημαντικό είναι το κοινό να είναι ενήμερο 
και ευαισθητοποιημένο, ενώ σε ασθενείς με 
παράγοντα κινδύνου απαραίτητη είναι η ιατρική 
καθοδήγηση για προφύλαξη από τη νόσο.
Επίσης, η ενημέρωση εστίασε στην ιδιαίτερη 
κατηγορία των ασθενών με καρκίνο, ασθένεια 
που πολύ συχνά συνυπάρχει με τη φλεβική 
θρόμβωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 
Ευρώπη, 650.000 ασθενείς ανά έτος παθαίνουν 
φλεβική θρόμβωση, 430.000 ασθενείς 
πνευμονική εμβολή, ενώ οι καρκινοπαθείς 
αποτελούν το 18% αυτών των ασθενών. 

Επισημάνθηκε δε, ότι η θρόμβωση μπορεί να 
μην γίνει αντιληπτή μιας και μπορεί να μην 
εκδηλώσει συμπτώματα και να μην εντοπιστεί. 
H ασυμπτωματική θρόμβωση είναι 2-3 φορές 
πιο συχνή από τη συμπτωματική, ανάλογα με 
τον τύπο του καρκίνου. Σημαντικοί παράγοντες 
για τους ασθενείς με καρκίνο ως προς τη 
θρόμβωση είναι η γρήγορη διάγνωση, η άμεση 
αντιμετώπιση, η ευαισθητοποίηση του ίδιου 
του ασθενούς και του περιβάλλοντός του και η 
συνεχής επαγρύπνηση.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από 
το κοινό και συζήτηση με τους ομιλητές, όπου 
δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές προφύλαξης 
και τονίστηκε η σημασία της ενημέρωσης, της 
ευαισθητοποίησης και της έγκαιρης προσφυγής 
στο γιατρό.

Τετάρτη	27	Μαΐου
Πολιτιστικός	Πολυχώρος	«ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
ΧΑΤΖΗΣ»

ΔHΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
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ΔHΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Η εκδήλωση στο Δήμο Αμαρουσίου εστιάστηκε 
στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και στη 
θρομβοφιλία στην εγκυμοσύνη και είχε σαν 
θέμα: «Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Αλήθειες ή 
Ψέμματα». 

Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, 
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
κ. Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε: «Οι 
προοπτικές που δημιουργούν οι καινοτομίες 
στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι 
σπουδαίες για τον ιατρικό τουρισμό στη χώρα 
μας. Μέσα από ένα οργανωμένο και λειτουργικά 
δομημένο πλαίσιο ιατρικού τουρισμού που 
θα περιλαμβάνει υπηρεσίες μεταφοράς, 
ενημέρωσης, ξενάγησης, εστίασης και διαμονής 
των τουριστών υγείας σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 
μπορούν να επωφεληθούν από τις εξειδικευμένες 
τεχνικές και τις ποιοτικές υπηρεσίες υγείας 
χιλιάδες γυναίκες που ξεκινούν τη διαδικασία της 
εξωσωματικής. Η Ελλάδα, παρόλη την οικονομική 
κρίση, μπορεί σε αυτόν τον τομέα να θέσει 
αναπτυξιακούς στόχους και να δημιουργήσει 
νέες προοπτικές στην Υγεία της Ευρώπης, 
αλλά και της Ομογένειας. Είναι σημαντικό 
να μην ξεχνάμε το υπέροχο μεσογειακό 
περιβάλλον, το φυσικό πλούτο, το ήπιο κλίμα 
και την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή που 
μπορούν να στηρίξουν κάθε εθνική πρωτοβουλία 
ιατρικού τουρισμού. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε 
ότι η Ελλάδα διέθετε και διαθέτει διαχρονικά 
επιστήμονες παγκοσμίως αναγνωρισμένους 
και καταξιωμένους, οι οποίοι μπορούν να 
σταθούν επάξια και ανταγωνιστικά στο διεθνές 
στερέωμα.» 

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κος Στέφανος 
Τσιπουράκης, Γαστρεντερολόγος, Δημοτικός 
Σύμβουλος Δήμου Αμαρουσίου. 
Ο κος Τσιπουράκης ευχαρίστησε τον Κεντρικό 
Ομιλητή της ημερίδας Δρ. Βασίλειο Αθανασίου, 
Μαιευτήρα - Χειρουργό - Γυναικολόγο, Υπεύθυνο 
του Κέντρου Εξωσωματικής Αθηνών, καθώς 
και όλους τους ομιλητές του πάνελ, ιατρούς 
του Κέντρου, για τη θετική ανταπόκριση 
στην πρόσκληση του Δήμου και την υψηλού 
επιπέδου ενημέρωση που προσφέρουν στο πολύ 
σημαντικό και ευαίσθητο θέμα της εξωσωματικής 
γονιμοποίησης και της πρόληψης των παθήσεων 
των φλεβών στην εγκυμοσύνη.

Ο Δρ. Βασίλειος Αθανασίου, κατά την κεντρική 
ομιλία της ημερίδας, παρουσίασε όλες τις 
νεότερες εξελίξεις σχετικά με την κατανόηση 
της παθοφυσιολογίας της γονιμότητας, τη 
δημιουργία φιλικών φαρμάκων, την εξέλιξη 
της τεχνολογίας, τις τεχνικές, το εργαστήριο 
και την εξατομίκευση της θεραπείας. Λόγω των 
εξελίξεων αυτών, η διαδικασία της εξωσωματικής 
γονιμοποίησης είναι πλέον περισσότερο 
απλή και φιλική για τη γυναίκα από ποτέ. Η 
εξωσωματική, όπως τόνισε ο ομιλητής, είναι μία 
μέθοδος που μπορεί να εκπληρώσει το όνειρο για 
την απόκτηση οικογένειας με τρόπο ασφαλή και 
με υψηλά αποτελέσματα επιτυχίας.

Στη συνέχεια οι Δρ. Γιώργος Ντούτσουλης 
και Δρ. Αλέξης Ζερβάκης, Μαιευτήρες - 
Χειρουργοί - Γυναικολόγοι, Εξειδικευθέντες 
στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση, ανέπτυξαν 
το θέμα της επικινδυνότητας της εξωσωματικής 
γονιμοποίησης για τη μελλοντική υγεία 
της γυναίκας. 

Τετάρτη	27	Μαΐου
Δημαρχείο	Αμαρουσίου
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Κατά την παρουσίαση έγινε σαφές ότι μέχρι 
σήμερα δεν υπάρχουν σαφή επιστημονικά 
στοιχεία που να αποδεικνύουν πως τα φάρμακα 
των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
σχετίζονται με ανάπτυξη κακοήθειας. 

Αμέσως μετά, το λόγο πήρε ο Δρ. Δημήτριος 
Κωστομένος, Μαιευτήρ-Χειρουργός-
Γυναικολόγος, Εξειδικευθείς στην Εξωσωματική 
Γονιμοποίηση, ο οποίος παρουσίασε το θέμα της 
Θρομβοφιλίας στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση. 
Ο κος Κωστομένος εξήγησε ότι στην 
εξωσωματική γονιμοποίηση η παρακολούθηση 
πρέπει να γίνεται από οργανωμένη μονάδα υπό 
τις οδηγίες και την συστηματική παρακολούθηση 

γυναικολόγου, ενδοκρινολόγου και αιματολόγου.
 
Τέλος, η Δρ. Μαρία Σακελλαρίου, ESHRE 
Senior Embryologist, Υπεύθυνη Εργαστηρίου του 
«Κέντρου Εξωσωματικής Αθηνών», στην ομιλία 
της με τίτλο «Το εργαστήριο στην Εξωσωματική 
Γονιμοποίηση» μίλησε για την τεράστια συμβολή   
του εμβρυολογικού εργαστηρίου στην επιτυχία 
της εξωσωματικής γονιμοποίησης, και τις άριστες 
προδιαγραφές που αυτό πρέπει να διαθέτει για 
την επίτευξη του στόχου του, που είναι τα υγιή 
έμβρυα.

Τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες ακολούθησε 
συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό. 

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κος Γιώργος 
Μπεκιάρης, Καρδιολόγος, Εντεταλμένος 
Σύμβουλος σε θέματα Υγείας Δήμου Περιστερίου. 
Ο κος Μπεκιάρης ευχαρίστησε τους δημότες του 
Περιστερίου για την παρουσία τους, καθώς και 
τον έγκριτο ομιλητή κο Φώτη Μαρκάτη για την 
υψηλού επιπέδου ενημέρωση.

Ο κος Φώτης Μαρκάτης, MD, PhD., 
Αγγειοχειρουργός, αναφέρθηκε στα γενικά 
χαρακτηριστικά της φλεβικής θρόμβωσης, 
επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη 
νόσο με σοβαρές πιθανές επιπλοκές για τον 
οργανισμό, όπως η πνευμονική εμβολή. 
Παρουσίασε τα είδη της φλεβικής θρόμβωσης 
και την κλινική εικόνα της νόσου, καθώς και τους 
τρόπους διάγνωσης και θεραπείας σύμφωνα με 
τις νεότερες ιατρικές εξελίξεις. 

Οι βασικοί προδιαθεσικοί παράγοντες της 
φλεβικής θρόμβωσης, όπως ανέφερε ο ομιλητής, 
είναι η ηλικία, τα τραύματα, οι χειρουργικές 
επεμβάσεις, η παχυσαρκία, ο καρκίνος, η κύηση 
και η κατάκλιση. Τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και την 
ανάγκη της σωστής σχέσης και συνεργασίας με 
τον ιατρό, καθώς η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη 
θεραπείας είναι κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη 
της υγείας του ασθενούς.

Ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό προς τον 
ομιλητή, όπου δόθηκαν πολύτιμες συμβουλές 
πρόληψης, όπως η αποφυγή της πολύωρης 
ακινησίας ή ορθοστασίας, η τακτική άσκηση, η 
αποφυγή του καπνίσματος και της παχυσαρκίας, 
αλλά και ο τακτικός έλεγχος από τον ειδικό ιατρό 
όταν υφίστανται προδιαθεσικοί παράγοντες.

ΔHΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τετάρτη	27	Μαΐου	
Δημαρχείο	Περιστερίου
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Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κος Γεώργιος 
Κερασίδης, Γενικός Χειρουργός - Αγγειολόγος, 
Διευθυντής Μονάδας Υγείας Λιβαδειάς και 
Παραλίας Διστόμου, ενώ συμμετείχε και 
απηύθυνε χαιρετισμό η Δήμαρχος Λεβαδέων κα 
Γιώτα Πούλου. Επίσης, εκ μέρους του Ιατρικού 
Συλλόγου Λιβαδειάς, παραβρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό η Πρόεδρος κα Μαρία Τρομπούκη.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο 
Αγγειοχειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών κος Απόστολος Σαλίβερος. Ο κος 
Σαλίβερος παρουσίασε αναλυτικά τις φλεβικές 
παθήσεις, τα συμπτώματά τους, τους τρόπους 
διάγνωσης, καθώς και τους παράγοντες 
κινδύνου που τις προκαλούν. Επίσης, ανέφερε 
όλα τα νεότερα δεδομένα για την αντιμετώπιση 
και θεραπεία των φλεβικών παθήσεων, ενώ 
εστίασε στη φλεβική θρόμβωση και τις σοβαρές 
επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει, επιπλοκές 
συχνά επικίνδυνες για τη ζωή του ασθενούς, 
όπως η πνευμονική εμβολή. 

Ο κος Σαλίβερος ακόμη, τόνισε τη σημασία 
της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης 
του κοινού, ώστε να προλαμβάνεται τόσο 
η θρόμβωση όσο και άλλες παθήσεις των 
φλεβών. Θα πρέπει να αποφεύγεται η πολύωρη 
ορθοστασία καθώς και η παρατεταμένη ακινησία, 
ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται σε 
κατάγματα ή άλλους τραυματισμούς, σε ύπαρξη 
φλεβικής ανεπάρκειας, στην κύηση ή τη λοχεία, 
στις χειρουργικές επεμβάσεις κ.α. Τέλος, η 
επίσκεψη στον ειδικό ιατρό επιβάλλεται εάν το 
πόδι πρηστεί και πονάει ή αν οι κιρσοί γίνουν 
σκληροί και πονάνε.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις 
από το κοινό προς τον έγκριτο ομιλητή, όπου 
επισημάνθηκε μεταξύ άλλων, η σημασία της 
σωστής επικοινωνίας ασθενούς  και ιατρού, 
αλλά και η υιοθέτηση καθημερινών πρακτικών 
πρόληψης, όπως η αποφυγή του καπνίσματος, η 
υγιεινή διατροφή, η τακτική ήπια άσκηση κ.α. 

ΔHΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Τετάρτη	3	Ιουνίου	
Συνεδριακό	Κέντρο	«ΧΡΗΣΤΟΣ	
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ»
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Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κος 
Παναγιώτης Λάμπρου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. Την 
ενημέρωση πραγματοποίησαν οι ιατροί κ.κ. 
Αθανάσιος Πορτινός, Αγγειοχειρουργός, τ. 
Επιμελητής Κλινικής Θώρακος - Αγγείων, 
Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Επιστημονικός 
Συνεργάτης ΙΑΣΩ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ και Δημήτριος 
Χριστοδουλάκης, Αγγειοχειρουργός, 
τ. Δ/ντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, 251 Γ.Ν.Α., 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΑΣΩ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ.

Οι δύο έγκριτοι ιατροί, παρέθεσαν σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με την κλινική εικόνα 
των φλεβικών θρομβώσεων, τους παράγοντες 
κινδύνου, τους τρόπους διάγνωσης, τις σοβαρές 
επιπλοκές που μπορεί να επιφέρουν στον 
οργανισμό, καθώς και όλα τα νεότερα για τους 
τρόπους αντιμετώπισης και θεραπείας. 

Εκτεταμένη αναφορά έγινε επίσης, στους 
τρόπους πρόληψης των υποτροπών της φλεβικής 
θρόμβωσης, μερικοί από τους οποίους είναι 
η άσκηση, η αποφυγή της παρατεταμένης 
ορθοστασίας ή ακινησίας, η καλή ενυδάτωση 
του οργανισμού και η εφαρμογή κατάλληλης 
ελαστικής κάλτσας.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση 
μεταξύ των ομιλητών και του κοινού, όπου 
επισημάνθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την 
προστασία της υγείας μας, όπως ότι η φλεβική 
θρομβοεμβολική νόσος είναι σχετικά συχνή και 
ύπουλη πάθηση, με σοβαρές και επικίνδυνες 
επιπλοκές, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη 
θεραπείας αποτελεί τη μόνη λύση για την 
πρόληψη των συνεπειών της.

ΔHΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δευτέρα	9	Νοεμβρίου	
Α’	Αίθουσα	ΚΑΠΗ	Σπάτων
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Συντονιστές της ημερίδας ήταν οι κ.κ. 
Αναστάσιος Σιδηράς, Ιατρός, Αντιπρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και Χαράλαμπος 
Τσεβεκίδης, Καρδιολόγος, Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Κοζάνης. Παραβρέθηκε και απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λευτέρης 
Ιωαννίδης.

Την ενημέρωση πραγματοποίησαν οι 
Αγγειοχειρουργοί κ.κ. Τριαντάφυλλος Ιορδανίδης 
και Παναγιώτης Λάτσιος και η Αιματολόγος κα 
Βασιλική Γκάσταρη.

Οι έγκριτοι ομιλητές παρέθεσαν σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με την κλινική εικόνα 
των φλεβικών θρομβώσεων, τους παράγοντες 
κινδύνου και τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί 
να επιφέρουν στον οργανισμό, καθώς και 
όλα τα νεότερα για τους τρόπους διάγνωσης, 
αντιμετώπισης και θεραπείας. 

ΔHΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τετάρτη	18	Νοεμβρίου	
Αίθουσα	ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Εκτεταμένα επίσης αναλύθηκαν οι τρόποι 
πρόληψης των υποτροπών της φλεβικής 
θρόμβωσης, μερικοί από τους οποίους είναι 
η άσκηση, η αποφυγή της παρατεταμένης 
ορθοστασίας ή ακινησίας, η καλή ενυδάτωση 
του οργανισμού και η εφαρμογή κατάλληλης 
ελαστικής κάλτσας.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον κίνδυνο 
εμφάνισης θρομβώσεων κατά την κύηση. 
Παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τη 
θρομβοφιλία, τη συχνότητα της νόσου κατά την 
περίοδο της κύησης αλλά και της λοχείας, τους 
παράγοντες κινδύνου, καθώς και τους τρόπους 
πρόληψης της θρόμβωσης κατά τη διάρκεια και 
μετά την εγκυμοσύνη. 

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ 
των ομιλητών και του κοινού, όπου δόθηκαν 
χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για την 
προστασία μας από τη φλεβική θρομβοεμβολική 
νόσο, η οποία είναι σχετικά συχνή και ύπουλη 
πάθηση, με σοβαρές και επικίνδυνες για τον 
οργανισμό επιπλοκές.
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Συντονίστρια της ημερίδας ήταν η κ. Κορίνα 
Χιώτη - Πρασσά, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών 
Θεμάτων και Πολιτισμού Δήμου Καβάλας. Την 
εισαγωγική ομιλία στην περιφερική αρτηριακή 
νόσο πραγματοποίησε ο κ. Χρήστος Αργυρίου, 
Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργικής, Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης. Αναφέρθηκε στη συσχέτιση 
της νόσου με άλλες παθήσεις, με την ηλικία, αλλά 
και το κάπνισμα, καθώς και στους παράγοντες 
κινδύνου, τους τρόπους διάγνωσης και 
αντιμετώπισης της σοβαρής αυτής ασθένειας 
που αποτελεί παγκόσμια απειλή, όπως είπε 
χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Δημήτριος 
Καραγιαννίδης, Αγγειοχειρουργός, ο οποίος 
αναφέρθηκε στις φλεβικές παθήσεις, τους 
παράγοντες που συντελούν στην εμφάνισή τους, 
τη συμπτωματολογία, τους τρόπους διάγνωσης 
και αντιμετώπισης, καθώς και τους τρόπους 
πρόληψης και προστασίας. 

Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με τον κ. Γεώργιο 
Γεωργιάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή 
Αγγειοχειρουργικής Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης, ο οποίος έκανε εκτενή 
αναφορά στην Περιφερική Αρτηριακή Νόσο, 
απαντώντας σε πλήθος ερωτημάτων που 
σχετίζονται με τον ορισμό, τα σημεία, τα 
συμπτώματα της νόσου, τη σοβαρότητα και 
τους κινδύνους που εγκυμονεί, αλλά και 
την κατάλληλη ανά περίπτωση θεραπευτική 
αντιμετώπιση. Τόνισε ότι σημαντική είναι η 
επικοινωνία ιατρού - ασθενή για τη σωστή 
ενημέρωση του ασθενή όσον αφορά τη νόσο, 
τις αιτίες της, τις επιπλοκές που μπορεί να 
αντιμετωπίσει και τη θεραπεία που θα πρέπει 
να ακολουθήσει. Εξίσου σημαντική είναι και η 
ενημέρωση στο υγιές κομμάτι του πληθυσμού, 
ως μέσο πρόληψης, ιδίως στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση 
μεταξύ των ομιλητών και του κοινού, όπου 
δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές πρόληψης στην 
καθημερινότητά μας.

ΔHΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τετάρτη	9	Δεκεμβρίου
Αίθουσα	εκδηλώσεων	της	Δημοτικής	
Βιβλιοθήκης	Δήμου	Καβάλας	«ΒΑΣΙΛΗΣ	
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ»
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ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΩΣΗ-ΜΙΑ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Συνεχίστηκε και το 2015 με σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους δημότες το πρόγραμμα 
ενημέρωσης του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων για την Ακτινική Κεράτωση 
(προκαρκινική βλάβη του δέρματος, αποτέλεσμα μακρόχρονης και επαναλαμβανόμενης έκθεσης στον 
ήλιο). 

Χορηγός των εκδηλώσεων είναι η εταιρεία LEO Pharma Ελλάς, ενώ την οργάνωση έχει αναλάβει η 
εξειδικευμένη εταιρεία New Event Generation. 
Πραγματοποιήθηκαν 5 ενημερωτικές εκδηλώσεις στους Δήμους Νεάπολης-Συκεών (2 ημερίδες),  
Τρικκαίων, Περιστερίου και Δυτικής Αχαΐας. 

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κος Αριστείδης 
Γαλανός, Πρόεδρος Δημοτικού Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 
Δήμου Νεάπολης - Συκεών. Την ενημέρωση 
πραγματοποίησε ο Καθηγητής Δερματολογίας 
- Αφροδισιολογίας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 
Δημήτριος Ιωαννίδης. Ο κος Ιωαννίδης παρέθεσε 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις 
υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και τις συνέπειες 
της μακρόχρονης έκθεσης του δέρματος σε 
αυτές, επισημαίνοντας ότι μπορούν να επάγουν 
βλάβες στο DNA των κυττάρων και να οδηγήσουν 
μακροπρόθεσμα σε καρκίνο του δέρματος. Στη 
συνέχεια, αφού αναφέρθηκε σε βλάβες του 
δέρματος που σχετίζονται με τον ήλιο, εστίασε 
στην ακτινική υπερκεράτωση την πιο συχνά 
εμφανιζόμενη προ-καρκινική δερματική νόσο. 
Αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της νόσου, 
στους παράγοντες κινδύνου, καθώς και στους 
τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής της.

«Η ακτινική κεράτωση πρέπει να θεραπεύεται 
σε κάθε ασθενή», τόνισε ο κος Ιωαννίδης. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι η πλειοψηφία 
των ασθενών με ακτινική κεράτωση δεν 
αναζητά θεραπεία. Οι πολίτες πρέπει να είναι 
ευαισθητοποιημένοι και να γνωρίζουν ότι η 
προσέλευση στο δερματολόγο πρέπει να γίνεται 
άμεσα, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρη διάγνωση και 
κατάλληλη θεραπεία.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και 
ερωτήσεις από το κοινό, όπου δόθηκαν από τον 
ομιλητή πολύτιμες συμβουλές πρόληψης όπως, 
αποφυγή του ηλίου και προστασία με ρούχα, 
καπέλα και αντηλιακά σκευάσματα.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Τετάρτη 18 Μαρτίου
Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών
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ΔΗΜΟΣ TΡΙΚΚΑΙΩΝ

Πέμπτη 14 Μαΐου 
5ο ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κος Μιχάλης 
Λάππας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Εθελοντισμού, 
Υπεύθυνος για θέματα Υγείας Δήμου Τρικκαίων, 
ενώ παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό, 
ο Δήμαρχος Τρικκαίων κος Δημήτρης 
Παπαστεργίου. 

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η Επίκουρη 
Καθηγήτρια Δερματολογίας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, κα Ευτέρπη Ζαφειρίου. Η κα 
Ζαφειρίου αναφέρθηκε στην επίδραση που έχουν 
οι υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου στο δέρμα μας, 
ιδίως μετά από μακρόχρονη έκθεση σε αυτές. 
Η μακρόχρονη έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε 
βλάβες των κυττάρων και καρκίνο του δέρματος. 
Στη συνέχεια, η ομιλήτρια εστίασε στην ακτινική 
κεράτωση, μία από τις συχνότερα εμφανιζόμενες 
προ-καρκινικές δερματικές νόσους. Αναφέρθηκε 
στα χαρακτηριστικά της, στους παράγοντες 
κινδύνου, καθώς και στους τρόπους πρόληψης 
και αντιμετώπισής της. 

Επεσήμανε ότι συχνά οι ασθενείς, λόγω ελλιπούς 
ενημέρωσης δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα 
και δεν ζητούν ιατρική βοήθεια. Θα πρέπει 
να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι και να 
καταφεύγουμε στο δερματολόγο άμεσα, με τα 
πρώτα σημάδια, ώστε η διάγνωση να γίνεται 
έγκαιρα και να λαμβάνουμε την κατάλληλη 
θεραπεία.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, όπου 
οι πολίτες της περιοχής είχαν την ευκαιρία να 
θέσουν ερωτήματα, αλλά και να λάβουν χρήσιμες 
και πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη της 
νόσου, η οποία απαιτεί αποφυγή του ηλίου, 
ηλιοπροστασία με κατάλληλα ρούχα, καπέλο και 
αντηλιακό όταν δεν μπορούμε να αποφύγουμε 
την έκθεση στον ήλιο.
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τρίτη 19 Μαΐου
ΚΑΠΗ Αγίου Ιεροθέου

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κος Γιώργος 
Μπεκιάρης, Καρδιολόγος, Εντεταλμένος 
Σύμβουλος σε θέματα Υγείας του Δήμου 
Περιστερίου. Την ενημέρωση πραγματοποίησε 
ο κος Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, 
Πανεπιστημιακός Υπότροφος Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». 
Ο κος Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε καταρχήν 
στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και τις 
συνέπειες της μακρόχρονης έκθεσης του 
δέρματος σε αυτές, επισημαίνοντας ότι μπορούν 
να προκαλέσουν βλάβες στο DNA των κυττάρων 
και να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε καρκίνο 
του δέρματος. 

Παρουσίασε στη συνέχεια, διάφορες δερματικές 
βλάβες που σχετίζονται με τον ήλιο, εστιάζοντας 
στην πιο συχνά εμφανιζόμενη προ-καρκινική 
δερματική νόσο, την ακτινική υπερκεράτωση. 
Όπως επισήμανε ο κος Θεοδωρόπουλος, παρά τη 
συχνότητά της, το ευρύ κοινό δεν αναγνωρίζει 
τα σημάδια της ακτινικής υπερκεράτωσης και 
δεν επισκέπτεται εγκαίρως το δερματολόγο. Θα 
πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 
και καλύτερη ενημέρωση για τη νόσο, 
προκειμένου οι ασθενείς να προσέρχονται στο 
γιατρό και να λαμβάνουν έγκαιρα θεραπεία. 

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και 
ερωτήσεις από το κοινό, όπου δόθηκαν από τον 
ομιλητή πολύτιμες συμβουλές πρόληψης με 
αποφυγή του ηλίου, προστασία με ρούχα, καπέλα 
και αντηλιακά σκευάσματα.
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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Τετάρτη 20 Μαΐου
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού 
Πολυϊατρείου - Β΄ΚΑΠΗ Νεάπολης

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κος Αριστείδης 
Γαλανός, Πρόεδρος Δημοτικού Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 
Δήμου Νεάπολης - Συκεών. Παραβρέθηκε και 
απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Νεάπολης - 
Συκεών κος Σίμος Δανιηλίδης. Την ενημέρωση 
πραγματοποίησε ο Καθηγητής Δερματολογίας 
- Αφροδισιολογίας της Ιατρικής Σχολής 
Α.Π.Θ., Δημήτριος Ιωαννίδης. Ο κος Ιωαννίδης 
αναφέρθηκε αρχικά στη γήρανση του δέρματος 
και στα σημάδια που εμφανίζονται εξαιτίας του 
ηλίου, τα οποία θα πρέπει να παρατηρούμε και 
να ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
καθώς είναι πιθανό να οδηγήσουν σε καρκίνο 
του δέρματος. Στη συνέχεια εστίασε στα 
χαρακτηριστικά της ακτινικής υπερκεράτωσης, 
καθώς και στην υψηλή συχνότητα εμφάνισής της, 
η οποία στο Βόρειο Ημισφαίριο κυμαίνεται στο 
11-25% για τα άτομα άνω των 40 ετών. 

Παρουσίασε τους παράγοντες κινδύνου, 
επισημαίνοντας ότι η ακτινική κεράτωση είναι 

το συνηθέστερο σημάδι από τον ήλιο, το οποίο 
μπορεί να γίνει «κακό». 
Τόνισε, ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί αν και 
ποια ακτινική κεράτωση θα εξελιχθεί σε καρκίνο. 
Όλες οι βλάβες πρέπει να θεραπεύονται γιατί 
όσο λιγότερες, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος 
εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Ο κος 
Ιωαννίδης, ανέλυσε ακόμη, τους τρόπους 
αντιμετώπισης της νόσου σύμφωνα με τα 
τελευταία ιατρικά δεδομένα, επισημαίνοντας 
ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι 
και ευαισθητοποιημένοι, να καταφεύγουν στο 
δερματολόγο άμεσα, ώστε, εφόσον διαπιστωθεί 
βλάβη στο δέρμα τους, να λαμβάνουν έγκαιρα 
την κατάλληλη θεραπεία.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να θέσει ερωτήσεις 
στον ομιλητή και στη συζήτηση που ακολούθησε, 
κατέγραψε πολύτιμες συμβουλές για την 
προστασία από τις βλαβερές συνέπειες του 
ηλίου.
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ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Τετάρτη 3 Ιουνίου
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αχαΐας 
«ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

Συντονίστρια της ημερίδας ήταν η κα Πατρούλα 
Κοκκίνη, Πρόεδρος ΚΕΔΔΥ & Βοηθός Δημάρχου 
Δυτικής Αχαΐας σε θέματα Πολιτισμού. 
Παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο 
Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας κος Χρήστος Νικολάου. 
Επίσης, παρόντες ήταν οι κ.κ. Αθανάσιος 
Ραυτακόπουλος, Αναπληρωτής Δημάρχου, 
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Τεχνικών 
Έργων, Ηλεκτροφωτισμού & Πολεοδομίας και 
Οδυσσέας Μαγκάφας, Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Νιφορέικων.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα Ειρήνη 
Λουγκάνη, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, η 
οποία με τρόπο απλό και κατανοητό μίλησε για 
τη βλαπτική επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας 
στο δέρμα και τους τρόπους αντιμετώπισης 
των δερματικών βλαβών μετά από μακρόχρονη 
έκθεση στον ήλιο. Εκτεταμένα αναφέρθηκε στα 
αίτια και την αντιμετώπιση του καρκίνου του 
δέρματος, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες 
περιπτώσεις εκδηλώνονται στα ηλιοεκτεθειμένα  
σημεία του σώματος.

Στη συνέχεια, η ομιλήτρια εστίασε στην 
πιο συχνά εμφανιζόμενη προ-καρκινική 
δερματική νόσο, την ακτινική υπερκεράτωση, 
παρουσιάζοντας αναλυτικά την κλινική εικόνα 
της νόσου και όλα τα νεότερα δεδομένα στους 
τρόπους αντιμετώπισης και θεραπείας. Η 
κα Λουγκάνη επισήμανε ότι υπάρχει ανάγκη 
μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης και καλύτερης 
ενημέρωσης, ώστε να αναγνωρίζουμε τα 
σημάδια της ακτινικής υπερκεράτωσης και να 
επισκεπτόμαστε έγκαιρα το δερματολόγο. Θα 
πρέπει να ελέγχουμε σημάδια του δέρματος 
που αλλάζουν σχήμα, χρώμα ή υφή (αίσθηση 
υαλόχαρτου). Αν είναι κόκκινα, πονάνε ή 
αιμορραγούν για πάνω από 2-3 εβδομάδες, 
επισκεπτόμαστε τον ιατρό.

Ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στο κοινό 
και την ομιλήτρια, όπου δόθηκαν πολύτιμες 
συμβουλές πρόληψης, όπως αποφυγή του ηλίου, 
προστασία με ρούχα, καπέλα και αντηλιακά 
σκευάσματα.
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ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
2013	1ος	χρόνος,	Διανομή	50.000	φυλλαδίων	σε	15	Δήμους
2014	2ος	χρόνος,	Διανομή	50.000	φυλλαδίων	σε	24	Δήμους
2015	3ος	χρόνος,	Διανομή	50.000	φυλλαδίων	σε	35	Δήμους

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
(ΕΔΔΥΠΠΥ), με την αποκλειστική υποστήριξη της 
DIAGEO Hellas διοργάνωσε για 3 συνεχόμενα 
έτη από 2013-2015 Πανελλαδικές Εκστρατείες 
Ενημέρωσης για την Ορθή κατανάλωση αλκοόλ 
μέσω ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου που 
δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του  Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας ΙΟΑΣ Πάνος 
Μυλωνάς. 

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

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

Μέσω της Εκστρατείας, διανείμαμε συνολικά 
150.000 ενημερωτικά φυλλάδια σε 55 Δήμους 
της Ελλάδος. Η επιλογή των Δήμων αυτών έγινε 
βάσει ερευνών και στατιστικών στοιχείων της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του ΙΟΑΣ Πάνος 
Μυλωνάς για τους Δήμους με τα περισσότερα 
τροχαία ατυχήματα. 

Η διανομή των φυλλαδίων προς τους δημότες 
πραγματοποιήθηκε από τα Δημαρχεία προς τις 
δημοτικές δομές των Δήμων, όπως Πολιτιστικά 
Κέντρα, Δημοτικά & Περιφερειακά Θέατρα, ΚΕΠ 
αλλά και σε Εξεταστικά Κέντρα θεωρητικής 
εκπαίδευσης οδηγών - Υπουργείο Μεταφορών/
Νομαρχίες, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, ενώ το 2015 
μόνο στείλαμε επιπλέον και σε Λιμάνια.

Δήμοι που συμμετείχαν στην Εκστρατεία 
2013-2015

1.  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
     ΚΑΜΑΤΕΡΟ
2.  ΑΓΡΙΝΙΟ
3.  ΑΘΗΝΑ
4.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
5.  ΒΟΛΟΣ
6.  ΒΥΡΩΝΑΣ
7.  ΓΛΥΦΑΔΑ
8.  ΔΕΛΤΑ
9.  ΖΑΚΥΝΘΟΣ
10. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
11. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
12. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
13. ΘΑΣΟΣ
14. ΘΕΡΜΗ
15. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
17. ΚΑΒΑΛΑ
18. ΚΑΛΑΜΑΤΑ
19. ΚΑΛΛΙΘΕΑ
20. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
21. ΚΕΡΚΥΡΑ
22. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
23. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
24. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
25. ΚΩΣ
26. ΛΑΓΚΑΔΑΣ
27. ΛΑΜΙΑ
28. ΛΑΡΙΣΑ
29. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

30. ΛΕΣΒΟΣ
31. ΛΕΥΚΑΔΑ
32. ΜΑΡΟΥΣΙ
33. ΜΥΚΟΝΟΣ
34. ΜΩΛΟΥ-
       ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
35. Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
36. ΝΑΞΟΣ & 
      ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
37. ΠΑΤΡΑ
38. ΠΕΙΡΑΙΑΣ
39. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
40. ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
41. ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙ
42. ΡΕΘΥΜΝΟ
43. ΡΟΔΟΣ
44. ΣΑΜΟΣ
45. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
46. ΣΗΤΕΙΑ
47. ΣΙΘΩΝΙΑ
48. ΣΠΑΡΤΗ
49. ΣΥΡΟΣ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
50. ΤΗΝΟΣ
51. ΤΡΙΠΟΛΗ
52. ΧΑΛΚΙΔΑ
53. ΧΑΝΙΑ
54. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
55. ΧΙΟΣ
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23% 

24% 

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ 22 
ΔΗΜΟΥΣ 

ΚΕΠ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ-ΘΕΑΤΡΑ  

ΕΧΤΡΑ ΔΟΜΕΣ  

Στατιστικά ανά έτος 2013-2015 

ΚΕΠ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ-ΘΕΑΤΡΑ
ΕXTRA ΔΟΜΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΥΠΟΨ. ΟΔΗΓΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΤΕΙ

ΔΕΙΓΜΑ	ΑΠΟ	22	ΔΗΜΟΥΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ	ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ	ΑΠΟ	34	ΔΗΜΟΥΣ
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Συνολικά  Στατιστικά 2013-2015 
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Ανάρτηση Banners στα site των Δήμων μελών 
του ΕΔΔΥΠΠΥ

Ρώτα το Διονύση - Αλκοόλ & Ανήλικοι

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
(ΕΔΔΥΠΠΥ), με την αποκλειστική υποστήριξη 
της DIAGEO Hellas στο πλαίσιο της Εκστρατείας 
Ενημέρωσης για την Ορθή κατανάλωση αλκοόλ, 
προώθησε στους Δήμους μέλη τα 2 banners 
με τα links τα οποία δημιουργήθηκαν με τη 
συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου 
Οδικής Ασφάλειας ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς. Το 2014 
αρχικά προωθήθηκε το link Ρώτα το Διονύση ενώ 
το 2015 προωθήθηκε επιπλέον το link Αλκοόλ και 
Ανήλικοι. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 76 Δήμοι-
μέλη.

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

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

Για την υλοποίηση της προσπάθειας αυτής, 
είχαμε ως αποκλειστικό υποστηρικτή την DIAGEO 
Hellas.
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Άποψη από τα sites των Δήμων-μελών που 
ανταποκρίθηκαν
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ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από τους Δημότες των Δήμων μελών του Δικτύου,  συνεχίστηκε 
και το 2015 σε ακόμα περισσότερους Δήμους, η Εκστρατεία Ενημέρωσης με θέμα: «Μύθοι και Αλήθειες 
για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» που διοργάνωσε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων  
(ΕΔΔΥΠΠΥ), υπό την Αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με τη συνεργασία των 
Φορέων:

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

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

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

Κατά την ενημέρωση τονίστηκε και έγινε 
σαφές στο κοινό, το πόσο σημαντικά είναι 
τα αντιβιοτικά για την υγεία μας, καθώς 
σώζουν εκατομμύρια ζωές από τις λοιμώξεις 
που προκαλούν τα μικρόβια, αλλά και πόσο 
καταστροφική είναι η υπερκατανάλωσή τους, 
καθώς αυτή οδηγεί σε ανάπτυξη αντοχής των 
μικροβίων στα αντιβιοτικά, με συνέπεια όταν θα 
τα χρειαζόμαστε πραγματικά να μην μπορούμε 
να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί δεν θα είναι 
πλέον δραστικά. 

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

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

Κατά την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2015, 
η εκστρατεία επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη 
Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 
ενημερωτικές εκδηλώσεις στους Δήμους Αγίας 
Παρασκευής, Καλλιθέας, Αθηναίων (3 ημερίδες), 
Κηφισιάς, Αγίας Βαρβάρας, Αλεξανδρούπολης, 
Παύλου Μελά, Σικυωνίων, Καβάλας και 
Κατερίνης.

Η Εκστρατεία συνεχίζεται και το 2016 σε ακόμη 
περισσότερους Δήμους του ΕΔΔΥΠΠΥ ανά την 
Ελλάδα.
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ΔHΜΟΣ ΑΓIΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥHΣ

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
Αμφιθέατρο του 2ου Γυμνάσιου του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η κα Ελένη 
Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας - 
Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Χημειοθεραπείας. Τη συζήτηση 
συντόνισε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
Δήμου Αγίας Παρασκευής, κα Ζωή Φωτεινού, 
Παθολόγος, η οποία κατά την εισαγωγική 
ομιλία της αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της 
ενημέρωσης που πραγματοποιείται μέσω αυτής 
της εκστρατείας, η οποία προσφέρει πολύτιμες 
πληροφορίες στο κοινό και συμβάλει στη μείωση 
της κατανάλωσης των αντιβιοτικών. Ευχαρίστησε 
τους Επιστημονικούς Φορείς για τη διοργάνωση, 
καθώς και την έγκριτη ιατρό ομιλήτρια. 
Εκ μέρους του ΕΔΔΥΠΠΥ, παραβρέθηκε και 
απηύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής του Δικτύου 
κος Σωτήρης Παπασπυρόπουλος. 

Ο κος Παπασπυρόπουλος μετέφερε τους θερμούς 
χαιρετισμούς του Προέδρου του Δικτύου, κου 
Γιώργου Πατούλη, Δημάρχου Αμαρουσίου, ενώ 
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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ΔHΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
Δημαρχείο Καλλιθέας

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κα 
Λαμπρινή Γαλανή, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, 
Επιμελήτρια ΣΤ΄Παθολογικής Κλινικής 
Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ». Στην ημερίδα 
παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο 
Δήμαρχος Καλλιθέας και Α΄Αντιπρόεδρος 
ΕΔΔΥΠΠΥ κος Δημήτρης Κάρναβος. 

Ο κος Κάρναβος δήλωσε: «H υπερκατανάλωση 
αντιβιοτικών δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα 
στην δημόσια υγεία αλλά και μια τεράστια 
σπατάλη στα οικονομικά της υγείας. Η υπέρμετρη 
κατανάλωση αντιβιοτικών, επιβαρύνει τελικά 
την μάχη κατά των μικροβίων. Αποτελεί μία 
ανεύθυνη στάση εκ μέρους πολλών συμπολιτών 
μας που εν πολλοίς οφείλεται στην έλλειψη 
ενημέρωσης. Πίστευα ανέκαθεν ότι κρίσιμο ρόλο 
για την κάλυψη αυτού του κενού ενημέρωσης 
πρέπει να διαδραματίσουν οι Δήμοι της χώρας σε 
συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς. 
Το Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχει αναπτύξει ήδη 
πολύ μεγάλη δραστηριότητα και είναι βέβαιο 
ότι θα έχουμε και μια στενή συνεργασία με 
τον Δήμο Καλλιθέας. Η εκδήλωση που κάνουμε 
σήμερα είναι η απαρχή ενός πολύ μεγαλύτερου 
προγράμματος ενημέρωσης και πρόληψης για 
την πόλη μας». 

Εκ μέρους του ΕΔΔΥΠΠΥ, παραβρέθηκε και 
απηύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής του Δικτύου 
κος Σωτήρης Παπασπυρόπουλος. Τη συζήτηση 
συντόνισε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
Δήμου Καλλιθέας, κα Άννα Γιαννακού - Πάσχου.
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ΔHΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 
Πολιτιστικό Κέντρο της 4ης 
Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων

ΔHΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 
6η Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, 
στην Αίθουσα  «ΚΑΛΟΓΕΡΑ»

Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η κα Φλώρα 
Κοντοπίδου, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, 
Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής 
ΚΕΕΛΠΝΟ. Τη συζήτηση συντόνισε η κα 
Ευαγγελία Τσαπατσάρη, Κοινωνιολόγος, 
Υπεύθυνη Γραφείου Υγιών Πόλεων Δήμου 

Αθηναίων, η οποία κατά την εισαγωγική 
ομιλία της 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.

Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Κυριακή 
Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια Παθολογίας 
- Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Γενική Γραμματέας της 
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας. 
Τη συζήτηση συντόνισε η κα Ευαγγελία 
Τσαπατσάρη, Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνη 
Γραφείου Υγιών Πόλεων του Δήμου Αθηναίων. 
Η κα Τσαπατσάρη, ευχαρίστησε τους 
Επιστημονικούς Φορείς για τη διοργάνωση 
της συγκεκριμένη ενημερωτικής εκστρατείας, 
καθώς και την έγκριτη ιατρό ομιλήτρια, για την 
παρουσία και προσφορά της στην ενημέρωση 
των πολιτών.
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ΔHΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Δευτέρα 2 Μαρτίου
Δημαρχείο Κηφισιάς

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κος 
Αθανάσιος Σκουτέλης, Καθηγητής Παθολογίας - 
Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων. Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε 

χαιρετισμό ο κος Απόστολος Κασιούρας, 
Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» 
Δήμου Κηφισιάς. Συντονίστρια της συζήτησης 
ήταν η κα Μαρία-Χριστίνα Τσιάμα, Αντιπρόεδρος 
του Φορέα.

ΔHΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Δευτέρα 3 Μαρτίου 
7η Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων

Την ενημέρωση πραγματοποίησε κα Λιάνα 
Συμπάρδη, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια 
Α’ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Ελευσίνας 
“Θριάσιο”. Τη συζήτηση συντόνισε η κα 
Δάφνη Γαβρίλη, Πρόεδρος της 7ης Δημοτικής 
Κοινότητας Αθηνών, η οποία τόνισε τη σημασία 
της ενημέρωσης του κοινού σε σημαντικά 
θέματα υγείας και η προώθηση της πρόληψης ως 

καθημερινής πρακτικής σε ό,τι αφορά την υγεία 
μας. Ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές και 
τους Επιστημονικούς Φορείς για τη διοργάνωση 
της ενημερωτικής εκστρατείας για την ορθή 
χρήση των αντιβιοτικών και των εμβολίων, 
καθώς και τη διακεκριμένη ομιλήτρια για την 
ενημέρωση που πρόσφερε στο κοινό.
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ΔHΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Τετάρτη 4 Μαρτίου
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 
«Η ΣΒΟΥΡΑ» στην Αγία Βαρβάρα

Την ενημέρωση πραγματοποίησε κα Φλώρα 
Κοντοπίδου, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, 
Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής 
ΚΕΕΛΠΝΟ. Τη συζήτηση συντόνισε ο κος 
Ηρακλής Χρυσάντζης, Ιατρός Ακτινολόγος, 

Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος 
κατά την εισαγωγική ομιλία του επισήμανε 
τη σπουδαιότητα αυτής της ενημερωτικής 
εκστρατείας, που δίνει στους δημότες 
την ευκαιρία να λάβουν την απαραίτητη 
πληροφόρηση, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν 
στη μείωση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών, 
ένα ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για την 
προστασία της υγείας μας.

ΔHΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τετάρτη 4 Μαρτίου 
«ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κος Περικλής 
Παναγόπουλος, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, 
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Συντονιστής της 
συζήτησης ήταν ο κος Αντώνιος Βαμβακερός, 
Πρόεδρος Δ.Σ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» Δήμου 
Αλεξανδρούπολης. 

Παραβρέθηκε, επίσης, και απηύθυνε χαιρετισμό 
ο κος Παναγιώτης Ζητάκης, Δημοτικός Σύμβουλος 
και Πρόεδρος της Ά θμιας Επιτροπής του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και Ειδικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένων και Παραμεθώριων Περιοχών 
του ΕΔΔΥΠΠΥ.
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ΔHΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Δευτέρα 9 Μαρτίου
Κέντρο Πολιτισμού «ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ» του Δήμου Παύλου Μελά

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κος Συμεών 
Μεταλλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας 
- Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Συμμετείχε 
ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, κος Δημήτριος 
Δεμουρτζίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων, δήλωσε: 
«Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τη χρήση των 
αντιβιοτικών και των εμβολίων, αλλά ούτε και 
να τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι αποτελούν 

πανάκεια. Ο σωστός τρόπος βρίσκεται στη λήψη 
με μέτρο, τηρώντας μια βασική προϋπόθεση: 
πάντα να λαμβάνονται υπό την καθοδήγηση των 
ειδικών που δεν είναι άλλοι από τους γιατρούς». 
Τη συζήτηση συντόνισε ο κος Παντελής Νιγδέλης, 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και 
Προνοιακών Θεμάτων Δήμου Παύλου Μελά.

Ομιλήτρια της ημερίδας ήταν η κα Κυριακή 
Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια Παθολογίας 
- Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Γενική Γραμματέας της 
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας. Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Σικυωνίων 
κος Σπύρος Σταματόπουλος και ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων 
κος Τάσος Λινάρδος οι οποίοι ευχαρίστησαν 
την εξαίρετη ομιλήτρια για τις πολύτιμες 
πληροφορίες που μετέφερε στους Δημότες. 
Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, κος Σωτήριος 
Δαμασκηνός, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους 
παραβρισκόμενους για τη θετική ανταπόκριση 
και συμμετοχή τους στην εκδήλωση, όλους 
τους Φορείς που είχαν την πρωτοβουλία αυτής 
της Ενημερωτικής Εκστρατείας, καθώς και την 
έγκριτη ιατρό ομιλήτρια.

ΔHΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Τετάρτη 11 Μαρτίου
Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου
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ΔHΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δευτέρα 16 Μαρτίου 
Δημοτική Βιβλιοθήκη «ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ»

ΔHΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τετάρτη 18 Μαρτίου 
Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κος Περικλής 
Παναγόπουλος, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, 
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης. Τη συζήτηση συντόνισε 
ο κος Μιχάλης Λυχούνας, Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού και Κοινωνικών Θεμάτων Δήμου 
Καβάλας. 

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο κος Συμεών 
Μεταλλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - 
Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Την εκδήλωση 
χαιρέτησε Εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου  
Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και 
Πλαταμώνος κ.κ. Γεώργιου, καθώς και οι κ.κ. 
Στέφανος Μπιτόπουλος εκπρόσωπος της 

Στην εκδήλωση συμμετείχε η Δήμαρχος Καβάλας, 
κα Δήμητρα Τσανάκα, καθώς και ο κος Ξενοφών 
Κροκίδης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου 
Καβάλας και η κα Σίσσυ Ρακιτζή, Πρόεδρος 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας.

Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κας Σοφίας Μαυρίδου 
και Παναγιώτης Ταρενίδης Μέλος του Δ.Σ. του 
Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνης. Συντονιστής της 
συζήτησης ήταν ο κος Θεόδωρος Παυλίδης, 
Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Οργανισμού 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας 
Δήμου Κατερίνης.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΚΑΡΠΑ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

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

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

Σε ποιούς απευθύνεται
• Γενικός πληθυσμός
• Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
• Γονείς
• Ηλικιωμένοι

• Εργαζόμενοι του Δήμου σε συνεργεία, τεχνικά 
έργα, καθαριότητα, πράσινο, αθλητικά κέντρα, 
παιδικούς σταθμούς, κοινωνική πρόνοια.
• Συλλόγους αθλητικούς, φυσιολατρικούς, 
περιηγητικούς, ορειβατικούς κλπ.
• Σωματεία και συλλόγους 
εργαζομένων,επαγγελματίες βαρέων και 
ανθυγιεινών επαγγελμάτων, επαγγελματίες 
αγρότες, κτηνοτρόφους, ψαράδες, 
επαγγελματικούς φορείς του Δήμου 
• Προσκόπους
• Φορείς ιδιωτικούς ή δημόσιους που 
ασχολούνται με ειδικές μορφές τουρισμού.

Τρόπος Οργάνωσης
Όπως σε όλα τα προγράμματα των Υγιών 
Πόλεων του Π.Ο.Υ., επικεφαλής του σχεδιασμού 
και της υλοποίησης στον κάθε Δήμο είναι ο 
πολιτικός υπεύθυνος του προγράμματος και ο 
Συντονιστής.
Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης 
ακολουθεί τις αρχές της διατομεακής 
συνεργασίας και της συμμετοχής της κοινότητας.
Ο πολιτικός υπεύθυνος αναλαμβάνει να 
ενημερώσει τη δημοτική αρχή για την υλοποίηση 
του προγράμματος προκειμμένου να ληφθεί η 
σχετική απόφαση, να εξασφαλισθεί η συνεργασία 
των αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων 
που θα εμπλακούν λόγω εκπαίδευσης του 
προσωπικού τους και να συντονισθεί από 
πολιτικής πλευράς η όλη δράση.

Με κεντρικό σύνθημα «Η γνώση σώζει ζωές», ξεκινήσαμε μια 
μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης του πληθυσμού σε όλους τους 
Δήμους μέλη.
Το Ελληνικό  Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων συνεργάζεται 
επιτυχώς με την ΕΔΟΚ, υλοποιώντας στους Δήμους μέλη ένα 
πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του γενικού 
πληθυσμού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση. 
Το πρόγραμμα έτυχε της ευρύτερης  αποδοχής του πληθυσμού. 
Για το 2015, μετά από σχετικές συζητήσεις, αποφασίσθηκε η 
διεύρυνση αυτής της συνεργασίας σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα 
παρέμβασης στους Δήμους που να αφορά γενικότερα τις 
Α΄Βοήθειες. 
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Ο συντονιστής αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες, επαφές, συντονισμό και διοικητική 
υποστήριξη προκειμένου να ενημερωθούν όλοι 
οι πολίτες, οι φορείς και οι οργανώσεις, να 
γνωστοποιηθεί, συντονισθεί και υλοποιηθεί η 
δράση. Επίσης φροντίζει να εξασφαλισθούν  τα 
μέσα και τα είδη που θα χρειασθούν τα μέλη 
της ΕΔΟΚ (π.χ. στρώματα για την τοποθέτηση 
των προπλασμάτων) προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν την πρακτική εκπαίδευση 
των συμμετεχόντων.

Τόπος διεξαγωγής 
Σε κλειστό χώρο που διαθέτει ο Δήμος.

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

•	Έδεσσα, το Σάββατο 21 και την Κυριακή 
22 Οκτωβρίου 2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο 
‘Εδεσσας από τις 10 π.μ.-14 μ.μ.

• Αγ.	Δημήτριος, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 
στο Α΄Λύκειο Αγ. Δημητρίου από τις 10 π.μ.-13 μ.μ.

• Σπάτα-Αρτέμιδα, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 
2015 στο 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος επί της οδού 
Ανδρ. Παπανδρέου στην Αρτέμιδα από τις 10 π.μ.- 
14 μ.μ.

• Παλλήνη, το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 
Δεκεμβρίου στο 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
Παλλήνης

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στους Δήμους που δήλωσαν συμμετοχή και ήταν οι εξής: 
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δήμος Αγίου Δημητρίου, 31/10/2015

Δήμος Έδεσσας, 21-22/10/2015
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Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδας, 5/12/2015

Δήμος Παλλήνης, 19-20/12/2015
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ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΔΔΥΠΠΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-SOCIAL MEDIA

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

Μέσω της Πύλης, οι 185 Δήμοι - Μέλη του 
ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά και οι υπόλοιποι Δήμοι της 
Αττικής και της Περιφέρειας έχουν πρόσβαση  
σε όλες τις δράσεις του Δικτύου ενώ οι Δήμοι 
μέλη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα 
τρέχοντα προγράμματα του Δικτύου. Ακόμα 
δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους μέλη που 
το επιθυμούν να προβάλουν τις δραστηριότητές 
τους ως καλές πρακτικές πάνω σε θέματα Υγείας, 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος και 
άλλα. 

ÅËËÇÍÉÊÏ ÄÉÁÄÇ ÌÏ ÔÉÊÏ 
Ä É Ê Ô Õ Ï Õ Ã É Ù Í Ð Ï Ë Å Ù Í
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ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-SOCIAL MEDIA

Η Διαδικτυακή Πύλη των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
www.kepygeias.gr, δημιουργήθηκε για την 
ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δημοτών έπειτα 
από χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ 
2007-2013.

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

Αντίστοιχα χρήση της Διαδικτυακής Πύλης των 
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ μπορούν να κάνουν και εκπρόσωποι 
δήμων που επιθυμούν να δημιουργήσουν ΚΕΠ 
ΥΓΕΙΑΣ, για να ενημερωθούν για τα διαδικαστικά.

Τέλος η Διαδικτυακή Πύλη των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
φιλοξένει και το λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, μέσω 
του οποίου, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, έχει τη 
δυνατότητα:

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

Βάσει των ανωτέρω αυξάνεται η αποτελεσματική 
λειτουργία των υπηρεσιών των ΚΕΠ Υγείας, ο 
τρόπος επικοινωνίας με τους δημότες γίνεται 
απλός και με περισσότερη ποιότητα.
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ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
“ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ”

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-SOCIAL MEDIA

Η Πύλη Ενημέρωσης & Επικοινωνίας αποτελεί την εξέλιξη της 
υπηρεσίας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και έρχεται 
να καλύψει την ανάγκη αυτή, δίνοντας στο 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,
• να διαμορφώνει δυναμικά κατηγορίες δημοτών ώστε οι δράσεις 
να είναι συγκεκριμένες, συγκροτημένες και άμεσα υλοποιήσιμες 
(π.χ. άνδρες άνω των 50),
• να αναπτύξει ένα νέο σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο 
επικοινωνίας με τους δημότες φέρνοντάς τους σε συνεχή επαφή 
με το Δήμο.

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 ενημερωμένοι και να επηρεάζεται το 
ποσοστό επιτυχίας της δράσης.

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

Σελίδα δημοτών
Η σελίδα κάθε Δήμου που απευθύνεται στους 
δημότες δίνει λύση στο πρόβλημα επικοινωνίας 
& ενημέρωσης όλων των δημοτών σε θέματα 
υγείας σε επίπεδο πρόληψης.
Έχει παρατηρηθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 
δημοτών δεν γνωρίζει για τις δομές υγείας του 
Δήμου ή δεν ενημερώνεται εγκαίρως για τις 
δράσεις υγείας του Δήμου. Δηλαδή, δεν υπάρχει 
ένα συνεχές κανάλι επικοινωνίας  του Δήμου 
με τους δημότες, και σύστημα καταχώρησης 
της επικοινωνίας και παρακολούθησης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Πως αντιμετωπίζεται αυτό με την ΠΥΛΗ Ε & Ε: 
• Ο υπεύθυνος του Δήμου δημιουργεί 
λογαριασμό για κάθε δημότη. 

• Για κάθε δράση στην οποία συμμετέχει ο 
δημότης, εκδίδεται ηλεκτρονικό κουπόνι μέσω 
του οποίου καταγράφεται και παρακολουθείται η 
διαδικασία υλοποίησης.
• Ο δημότης, εφόσον το επιθυμεί, χρησιμοποιεί 
τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης στην 
ΠΥΛΗ Ε&Ε του Δήμου.
• Για κάθε δράση ο υπεύθυνος του Δήμου, 
ενημερώνει μέσω του συστήματος μηνυμάτων 
την αντίστοιχη ομάδα δημοτών.

Συνεπώς ο Δήμος μέσω της ΠΥΛΗΣ Ε & Ε: 
• οργανώνει και παρακολουθεί ηλεκτρονικά όλες 
τις δράσεις που υλοποιεί, έχοντας ταυτόχρονα 
συνολική και αναλυτική εικόνα, 
• ο δημότης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και 
ενημερώνεται από τον Δήμο για δράσεις υγείας 
που τον αφορούν, ηλεκτρονικά. 
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Στιγμιότυπο σελίδας Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ - 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ποια είναι η διαδικασία που 
ακολουθεί ο Συντονιστής του Δήμου

1. Ο κεντρικός συντονιστής του ΕΔΔΥΠΠΥ εκδίδει 
και δίνει κωδικούς πρόσβασης στη σελίδα σε 
όλους τους συντονιστές των Δήμων.
• Με τον τρόπο αυτό ο συντονιστής μπορεί να 
επικοινωνεί μέσω συστήματος μηνυμάτων με 
όλους τους συντονιστές των Δήμων, είτε με τον 
καθένα ξεχωριστά, είτε σε ομάδες.

2. Ο κεντρικός συντονιστής διαμορφώνει ειδική 
ενότητα αναρτήσεων με τίτλο ‘Καλές Πρακτικές 
Δήμων - Μελών’ στην οποία μπορούν οι 
συντονιστές των Δήμων να αναρτούν από μόνοι 
τους δικές τους ανακοινώσεις.
• Συνεπώς, κάθε συντονιστής Δήμου, ταυτόχρονα 
με την ανάρτηση της ενέργειας στην σελίδα 
της ΠΥΛΗΣ Ε&Ε του Δήμου του, και εφόσον το 

επιθυμεί, την επισυνάπτει αυτόματα και στην 
ενότητα ‘Καλές Πρακτικές Δήμων – Μελών’ στην 
κεντρική σελίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ. Για διευκόλυνση 
των επισκεπτών της σελίδας οι αναρτήσεις των 
τελευταίων 7 ημερών εμφανίζονται με κόκκινο 
χρώμα, ώστε ο επισκέπτης με μια γρήγορη 
ματιά να είναι συνεχώς ενημερωμένος για το τι 
συμβαίνει σε όλους τους άλλους Δήμους.

Ποια είναι τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν: 
1. Υπάρχει ένα δομημένο σύστημα επικοινωνίας 
μεταξύ των συντονιστών, μέσω του οποίου ο 
κεντρικός συντονιστής γνωρίζει κάθε στιγμή 
ποιοι έχουν ενημερωθεί. 
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2. Ο κάθε συντονιστής επισκεπτόμενος την 
ενότητα ‘Καλές Πρακτικές Δήμων - Μελών’ στη 
σελίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ, ενημερώνεται άμεσα και 
συνεχώς για το τι συμβαίνει σε όλους τους 
Δήμους σε όλη την Ελλάδα.

3. Ο κεντρικός συντονιστής ασχολείται με 
την ‘εποπτεία’ του συστήματος και όχι με την 
‘γραμματειακή’ υποστήριξή του.
4. Κάθε συντονιστής έχει άμεση πρόσβαση στις 
σελίδες όλων των Δήμων έχοντας με τον τρόπο 
αυτό συνεχή ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει σε 
όλη την Ελλάδα.

Στιγμιότυπο Σελίδας Συντονιστών

Η	Πύλη	Ενημέρωσης	&	Επικοινωνίας	επιτρέπει	στο	Δήμο	να	παρέχει	στο	Δημότη	ηλεκτρονικά	όλη	
την	έγκαιρη	και	έγκυρη	ενημέρωση	για	την	υγεία	του	μέσα	από	τις	δράσεις	του	Δήμου	του,	πάντα	
με	κύριο	στόχο	την	πρόληψη.
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NEWSLETTER
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-SOCIAL MEDIA

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

Η αποστολή του γίνεται σε μηνιαία
βάση κάθε τέλος του μήνα. Υπολογίζεται ότι 
το Newsletter το λαμβάνουν πάνω από 2.500 
χρήστες.

Για να μπορεί ο Δήμαρχος ή/και ο εκπρόσωπος 
του Δήμου αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν να 
λαμβάνουν το Newsletter του Δικτύου, πρέπει 
να κάνουν εγγραφή πληκτρολογώντας το όνομα 
χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης 
(password) στη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται 
στην αρχική σελίδα του ιστότοπου 
www.eddyppy.gr. 
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FACEBOOK 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-SOCIAL MEDIA

Κάντε	like	στις	σελίδες	μας

https://www.facebook.com/groups/49831774933/?fref=ts

https://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias/?fref=ts
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DONORWIZ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-SOCIAL MEDIA

Το ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετέχει στο DONORWIZ.

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

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

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

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

Οι υπογεγραμμένοι: Μπούρας Αθανάσιος Πρόεδρος, Λεωτσάκος Ανδρέας και Προυντζοπούλου 
Παναγιώτα, Μέλη που αποτελούμε την Εξελεγκτική Επιτροπή του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας υποβάλλουμε την έκθεσή μας για την διαχείριση από 1-1-2015 μέχρι 
και την 31-12-2015 έτους, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήσαμε στο βιβλίο πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, στο λογιστικά - οικονομικά βιβλία και στα δικαιολογητικά των δαπανών.

Τα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 232.461,50€ η ανάλυση των οποίων παρατείθεται στον παρακάτω 
πίνακα:

Οι δαπάνες της χρήσης ανήλθαν σε 198.363,25€, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
Αμοιβές προσωπικού:      62.025,67€
Αμοιβές Τρίτων (Μελ/ετες, Λογιστές, Μηχανογράφοι κτλ): 88.454,90€
Παροχές Τρίτων (Ταχυδρομικά, Τηλεπικοινωνίες κτλ):    7.551,35€
Φόροι – Τέλη (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος):      6.116,60€
Διάφορα Έξοδα (Μετ/κά, ταξιδίων, συνδρομές, γραφική ύλη): 27.167,68€
Τραπεζικά Έξοδα:           491,60€
Αποσβέσεις:            535,90€
Έκτακτες Δαπάνες:        6.019,55€

Οι εισπράξεις για το παραπάνω έτος, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που μας δόθηκαν και ελέγξαμε,  
έφτασαν στο ποσό των 242.623,62€ ενώ οι πληρωμές ανήλθαν σε 181.905,88€.
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα της 31/12/2015 είναι 60.717,74€
Το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης δηλαδή της 31/12/2014 ήταν 54.589,42€. 
Το παραπάνω ποσό είναι κατατεθειμένο
• Λογαριασμός όψεως Eurobank 222367   60.313,74€   
• Ταμείο                 403,91€
                 ----------------
                                                              Άθροισμα        60.717,74 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
- Από τον έλεγχο της διαχείρισης η Επιτροπή  διαπίστωσε ότι όλα τα στοιχεία τηρήθηκαν με τάξη και ακρίβεια.
- Ύστερα από τα παραπάνω η Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρεί ότι όλες οι δαπάνες από 1-1-2015 έως 31-12-2015 που 
αναγράφονται στα σχετικά λογιστικά βιβλία πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

        Μαρούσι 
      Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                   ΜΠΟΥΡΑΣ Α.                     ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Α.                ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Π.
                                     Πρόεδρος Επιτροπής                    Μέλος                          Μέλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

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

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

Γ
Γενική Γραμματεία Υγείας
www.yyka.gov.gr
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
www.ygeia-pronoia.gr
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
www.ggka.gr/asfalistikokefI.htm
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
www.neagenia.gr
Γραμμή Ζωής
www.lifelinehellas.gr

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

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

D 
DIAGEO
www.diageo.com

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

F
Fitness
www.fitness.com 

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

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

Κ
ΚΕΔΕ
www.kedke.gr 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
www.keel.org.gr
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
www.kethea.gr
ΚΕΡΔΟΣ
www.kerdos.gr
KΛΙΜΑΚΑ
www.klimaka.org.gr
Κλινική «Άγιος Λουκάς»
www.klinikiagiosloukas.gr
ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
www.kite.gr
KLEVA
www.kleva.gr
Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)
www.ktpae.gr

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

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

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

Ο
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
www.iatriko.gr
Οργανισμός Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
www.oaed.gr

Π
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
www.who.int
Α΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική
Κλινική ΑΠΘ
www.ped1.gr
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Παν/κό Γεν. Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
www.attikonhospital.gr
Παπαποστόλου
www.papapostolou.gr
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ» Διεπιστημονική
Εταιρία Ψυχολογικής Παρέμβασης
www.prosarmogi.gr

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

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

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

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

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

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

U
UNILEVER
www.unilever.gr

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

Χ
Χαμόγελο του Παιδιού
www.hamogelo.gr

Z 
ZITA CONGRESS
www.zita-congress.com
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Κεντρικά Γραφεία 
Πλατ. Εργατικών κατοικιών

151 24 Μαρούσι, Ισόγειο
Κεντρική	Δομή	ΕΔΔΥΠΠΥ

Τ. 210 8067888 
F. 210 6105641

E. info@eddyppy.gr

Κεντρική	Δομή	ΚΕΠ	ΥΓΕΙΑΣ
Τ. 210 6105649
F. 210 6105641

E. kepygeias@eddyppy.gr

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

www.eddyppy.gr


