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* Εξωτερικοί Συνεργάτες Μη μισθοδοτούμενοι  από το ΕΔΔΥΠΠΥ
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ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑ-
ΔΩΝ

l ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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l NEWSLETTER
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ΤΑΣ-ISO 9001
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ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
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l ΗΜΕΡΙΔΕΣ
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΥ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΪΔΙΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ*

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Ι. ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

l BULLYING-ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ-
ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

l ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
l ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ 
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l CA ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ
l CA ΠΡΟΣΤΑΤΗ
l ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
l SITE-ΜΕΣΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

l ΕΓΚΑΙΝΙΑ  
l ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ

(ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ)
l ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΜΑΣ*

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
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Χαιρετισμός προέδρου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Φίλες και φίλοι,

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει
αποδείξει πως αποτελεί
αποφασιστικό παράγοντα για
την ανάπτυξη της χώρας και
την κοινωνική συνοχή. Μέσα
από τη διαβούλευση για την
επίτευξη των στόχων τους και
με τη συμμετοχή των πολιτών,
οι τοπικές κοινωνίες
μεταμορφώνονται σε Υγιείς
Πόλεις σε όλους τους τομείς
της καθημερινότητάς τους. 

Σ το πλαίσιο αυτό, αποφασιστι-
κή ώθηση στην ανάπτυξη σε
τοπικό επίπεδο, μπορεί να

δώσει ο Ιατρικός Τουρισμός αλλά
και ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας
12 μήνες το χρόνο. Στρατηγικές
ανάπτυξης, συνέργειες, εξωστρέ-

φεια, καινοτομία είναι τα βασικά συ-
στατικά για την εδραίωση της Ελλά-
δας ως παγκόσμιο προορισμό στο
γενικότερο  τομέα του τουρισμού
υγείας, ο οποίος αποτελεί χρυσή ευ-
καιρία για τη χώρα μας, δεδομένου
του κλίματος της μεσογειακής δια-
τροφής αλλά και πλέον, της οικονο-
μικότερης διάθεσης των υπηρεσιών
αυτών. Επιπρόσθετα, μέσω του
ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ (Συμβούλιο Ελληνικού
Ιατρικού Τουρισμού), όπου είχα την
τιμή πρόσφατα να αναλάβω καθή-
κοντα Προέδρου Διοικητικού Συμ-
βουλίου, μπορούμε να αξιοποι-
ήσουμε το εξαιρετικό εξειδικευμένο
επιστημονικό δυναμικό της Ελλά-
δας, το μοναδικό τοπίο, τη βιοποικι-
λότητα, τις 750 ιαματικές πηγές αλ-
λά και τη δυναμική της Ομογένειας,
με σκοπό να αναδείξουμε τη χώρα
μας σε έναν αξιοσημείωτο και υπο-
λογίσιμο τουριστικό και ιατρικό προ-
ορισμό.

Ο χώρος της υγείας όμως, εκτός
από την ανάπτυξη, είναι κυρίαρχος
και στο πεδίο της κοινωνικής συνο-
χής, που αφορά τόσο την έγκυρη και
έγκαιρη ενημέρωση του γενικού
πληθυσμού, όσο και την δωρεάν πα-
ροχή απολύτως απαραίτητων υπη-
ρεσιών στις ευπαθείς ομάδες των
άπορων και ανασφάλιστων πολιτών.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από
τα ΚΕΠ Υγείας, επωμίζεται με θεσμι-
κό ρόλο πλέον σε τοπικό επίπεδο,
την ενημέρωση του πληθυσμού
ώστε να διατηρεί την υγεία του και
την ανάληψη των ευπαθών ομάδων

μέσω προσφοράς εξετάσεων προ-
συμπτωματικού ελέγχου. 

Αναμφισβήτητα όμως, ένας
ισχυρός συμβολισμός για την ανά-
δειξη της τοπικής συμμετοχής στο
μέλλον της Ελλάδας αναδεικνύεται
και μέσω της εικόνας αλλά και τη
λειτουργία της πρωτεύουσας της
χώρας μας, της Αθήνας, και γι’ αυτό
με πολλούς συμπολίτες μας κάνου-
με μια μεγάλη προσπάθεια να επα-
ναφέρουμε την αρχική της αίγλη η
οποία έχει απαξιωθεί.  Έτσι, δίνουμε
έμφαση στα ζητήματα ασφάλειας,
τις εγκαταλελειμμένες υποδομές,
την γκετοποίηση συγκεκριμένων
περιοχών, την πλημμελή διαχείριση
του μεταναστευτικού και την οικονο-
μική απαξίωση κυρίως του εμπορι-
κού κέντρου. Με απλά λόγια, ανα-
λαμβάνουμε δράση να γίνει η πρω-
τεύουσά μας, μία πόλη πρότυπο, φι-
λική κι ανθρώπινη, σύγχρονη και
λειτουργική. 

Αισιοδοξούμε ότι με όραμα,
σκληρή δουλειά, ενότητα και συγκε-
κριμένους στόχους, οι τοπικές κοι-
νωνίες της χώρας μας θα παίξουν
κυρίαρχο ρόλο στη διατήρηση της
ευημερίας των πολιτών. 

Με τους θερμότερους 
χαιρετισμούς μου,

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γιώργος Πατούλης

Πρόεδρος ΚΕΔΕ
Δήμαρχος Αμαρουσίου



6

2017 Ετήσιος 
απολογισμός

Χαιρετισμός προέδρου 
Επιστημονικής Επιτροπής

Αγαπητοί φίλοι,

Το Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων-
Προαγωγής Υγείας
(ΕΔΔΥΠΠΥ) ενθαρρύνοντας
την ενεργό συμμετοχή των
τοπικών αρχών και των
πολιτών, υποστηρίζει και
αναλαμβάνει δράση για την
προάσπιση της υγείας, με τη
δημιουργία συνεργασιών και
συνεργειών σε όλα τα
επίπεδα. Στόχος αυτής της
προσπάθειας είναι η
βελτίωση της ποιότητας
ζωής και η προαγωγή της
υγείας των πολιτών, που
αποτελεί προτεραιότητα για
την λειτουργία του Δικτύου.

Τ ην εκτενή δράση του Δικτύου
συνεπικουρεί η  Επιστημονι-
κή Επιτροπή (Ε.Ε.), η οποία

συνεδριάζει τακτικά και γνωμοδοτεί
επί των προτεινόμενων από το Δ.Σ.
προγραμμάτων και σχεδιάζει και ει-
σηγείται τις δράσεις που θα πρέπει
ν’ αποτελέσουν προτεραιότητα για
κάθε έτος.  Κατά τη διάρκεια του
2017 η Ε.Ε. του Δικτύου συνέστησε
ομάδες εργασίας και ολοκλήρωσε
προτάσεις για τη διαμόρφωση πολι-
τικής για την  «Πρόληψη Ατυχημά-
των στην Κοινότητα» και  για την
«Πρόληψη του εργασιακού στρες». 

Η διαμόρφωση των πολιτικών εί-
ναι εναρμονισμένη με την πολιτική
του Π.Ο.Υ. και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και στηρίζεται στους παράγον-
τες για τους οποίους έχει αρμοδιό-
τητα και μπορεί να επηρεάσει η Το-
πική Αυτοδιοίκηση στην χώρα μας.

Στις προτεραιότητες δράσεων
της Ε.Ε. του ΕΔΔΥΠΠΥ τέθηκε και η
διαμόρφωση προγράμματος εκπαί-
δευσης στην παροχή πρώτων βοη-
θειών, όπου με πρωτοβουλία των
μελών της ομάδας εργασίας της Ε.Ε.
και με τη συνεργασία των συντονι-
στών και εκπροσώπων των δήμων-
μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ, έχει ολοκλη-
ρωθεί η έρευνα για την καταγραφή
των προγραμμάτων που διαθέτουν
οι Δήμοι στον τομέα της εκπαίδευ-
σης στις πρώτες βοήθειες, προκει-
μένου να αξιοποιηθούν οι υπάρχου-
σες δομές και να διερευνηθεί ποιες
δράσεις μπορούν να πραγματοποι-

ηθούν συμπληρωματικά. 

Μία από τις νέες θεματικές που
επεξεργάζονται τα μέλη της Ε.Ε. και
βρίσκεται στη φάση συλλογής στοι-
χείων είναι αυτή με τίτλο: «Θέματα
προσφύγων και κοινωνική ενσωμά-
τωση - Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης Α΄ Βαθμού», στην οποία
πρόκειται να συμπεριληφθούν στοι-
χεία από τους Δήμους, σχετικά με το
εάν έχουν αναλάβει να υποδεχθούν
μετανάστες και πρόσφυγες και με
ποια μέσα το υλοποιούν. 

Επίσης, στη φάση της επεξεργα-
σίας βρίσκεται η θεματική ενότητα:
«Η ανεργία και οι επιπτώσείς της
στην υγεία», όπου η ομάδα εργα-
σίας της Ε.Ε. βρίσκεται σε επικοινω-
νία με τους Δήμους –μέλη με σκοπό
την καταγραφή των υπηρεσιών ή
προγραμμάτων για την αντιμετώπι-
ση της ανεργίας και των επιπτώσεών
της.

Στο ετήσιο συνέδριο του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ που πραγματοποιήθηκε 7 - 8 Ιου-
λίου 2017 στο Ίδρυμα Σ. Νιάρχος, η
Ε.Ε. κατέθεσε στο ΔΣ τις προτάσεις
της σχετικά με τη θεματολογία του
συνεδρίου. 

Στις άμεσες προτεραιότητες της
Ε.Ε. για τις δράσεις του ΕΔΔΥΠΠΥ,
παραμένει, η καταγραφή του Προ-
φίλ Υγείας κάθε δήμου-μέλους του
�ικτύου. Το ΕΔΔΥΠΠΥ, ως ο φορέ-
ας υποστήριξης των Δήμων-μελών
σε επιστημονικά θέματα που άπτον-
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ται της εφαρμογής του Προγράμμα-
τος Υγιείς Πόλεις, σε συνεργασία με
το ΙΚΠΙ και την εταιρεία City & Re-
gion Planning, έχει οργανώσει την
μεθοδολογία δημιουργίας των προ-
φίλ για τους Δήμους μέλη στην Ελ-
λάδα και έχει επεξεργασθεί το ερω-
τηματολόγιο που θα ερευνά την
Υγεία των κατοίκων, σύμφωνα με τις
οδηγίες του Π.Ο.Υ. 

Μετά την ολοκλήρωση του Προ-
φίλ Υγείας του Δήμου Φιλοθέης-
Ψυχικού, σε εξέλιξη βρίσκεται η
διαμόρφωση του προφίλ υγείας του
Δήμου Σάμου, ενώ αρκετοί δήμοι
επεξεργάζονται την πρόταση.

Τα αναλυτικά στοιχεία της μελέ-
της αυτής προέρχονται από τρεις
κύριες πηγές:

1. Στατιστικά Στοιχεία που προέρ-
χονται από την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία 

2. Στοιχεία που προέρχονται από τις
υπηρεσίες του ίδιου του Δήμου 

3. Έρευνα Υγείας στον πληθυσμό

Με δεδομένο ότι η αναγκαιότητα
της υλοποίησης του προφίλ υγείας
στους δήμους είναι πρωταρχικής
σημασίας, αφού σχετίζεται με την
ανάπτυξη προγραμμάτων, η Ε.Ε. ει-
σηγήθηκε την αναγκαιότητα διοργά-
νωσης ενημερωτικής ημερίδας για
τους δημάρχους των Δήμων – με-
λών του Δικτύου, με στόχο να κατα-
στεί σε όλους σαφές «τι σημαίνει
Προφίλ Υγείας και τι μπορεί να απο-
κομίσει μια σύγχρονη Πόλη μέσα
από την υλοποίησή του». Η ημερίδα
που προγραμματίζεται για τις αρχές
του 2018, πρόκειται να γίνει σε πρώ-
τη φάση για τους Δήμους εντός του
Λεκανοπεδίου και σε δεύτερη φάση
για όσους είναι εκτός. 

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί
πως, το έτος 2017 συνεχίστηκε με
επιτυχία το πρόγραμμα πρόληψης
Καρδιαγγειακού Κινδύνου (Hear-
tScore) στον πληθυσμό των δήμων-

μελών του Δικτύου, σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και
Προληπτικής Ιατρικής, υπό την αιγί-
δα της Ελληνικής Καρδιολογικής
Εταιρείας και του Ελληνικού Ιδρύ-
ματος Καρδιολογίας. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
έχει ενταχθεί στις νεοσύστατες δο-
μές των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, όπου μέσω
της αξιολόγησης 4 βασικών παρα-
γόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά
νοσήματα, όπως το κάπνισμα, η αρ-
τηριακή πίεση, η ολική χοληστερόλη
και η ηλικία, οι συμμετέχοντες -ηλι-
κίας 40-65 ετών και χωρίς διαγνω-
σμένη καρδιαγγειακή νόσο- έχουν
τη δυνατότητα να ενημερωθούν για
την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγ-
γειακού επεισοδίου τα επόμενα 10
έτη (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγεια-
κό εγκεφαλικό επεισόδιο, ανεύρυ-

σμα αορτής, ή και άλλα). 

Ειδικότερα, για το έτος 2017
συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνο-
λικά 97 άτομα, από τα οποία 23 άν-
δρες και 74 γυναίκες. Οι εκπρόσω-
ποι των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ που υλοποιούν
το πρόγραμμα συλλέγουν και απο-
στέλλουν σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα τα δεδομένα στο ΙΚΠΙ, όπου
στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση και
κατηγοριοποίηση του καρδιαγγει-
ακού κινδύνου (χαμηλός, μέτριος,
ψηλός, πολύ υψηλός κίνδυνος) με
βάση το φύλο και την ηλικία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Γιάννης Τούντας
Καθηγητής Κοινωνικής 
και Προληπτικής Ιατρικής
Πρόεδρος της Ε.Ε. ΕΔΔΥΠΠΥ
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Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή

Τη χρονιά που μας πέρασε
ολοκληρώθηκε με επιτυχία η
παράταση του Προγράμματος
Κοινωνικών Δομών
Αντιμετώπισης Φτώχειας,
παρά τις σημαντικές
καθυστερήσεις των αρμόδιων
υπουργείων ως προς τις
χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα,
συνεχίστηκαν με ιδιαίτερη
ανταπόκριση όλα τα
Προγράμματα του Δικτύου και
οι εκστρατείες, αλλά
προστέθηκαν και νέα.

Σ υγκεκριμένα, στα υπό παρα-
κολούθηση νοσήματα των
ΚΕΠ Υγείας υπάρχει πλέον

και η Κατάθλιψη, πρόγραμμα στο
οποίο ανταποκρίθηκαν 30 Δήμοι του
Δικτύου προκειμένου να ενημερώ-
σουν και να ευαισθητοποιήσουν τον
τοπικό πληθυσμό. Επίσης, στα Προ-
γράμματα του Δικτύου προστέθηκε
και το Πρόγραμμα δημιουργίας Εθε-
λοντικής Ομάδας Προστασίας του
Πολίτη από τους δήμους. Επίσης,
προστέθηκε νέο πρόγραμμα Δημι-
ουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού
για την Άνοια σε 52 Δήμους-μέλη

του Δικτύου, με σκοπό τη δημιουρ-
γία συμβουλευτικού σταθμού για
την υποδοχή των ασθενών και των
φροντιστών τους. Τα υπόλοιπα προ-
γράμματα του Δικτύου δηλαδή, τη-
λεϊατρική, ΚΑΡΠΑ, πρώιμη διάγνω-
ση χρόνιας αποφρακτικής πνευμο-
νοπάθειας, δωρεάν μετρήσεις οστι-
κής πυκνότητας, δωρεάν ψηφιακές
μαστογραφίες, αλλά και εκστρατείες
ορθής χρήσης αντιβιοτικών και εμ-
βολίων, ορθής κατανάλωσης αλ-
κοόλ, ακτινικής κεράτωσης, σακχα-
ρώδους διαβήτη, καμπάνια ενημέ-
ρωσης για τον HIV και πολλών άλ-
λων συνεχίζονται με ιδιαίτερη αντα-
πόκριση εκ μέρους των δήμων.

Επεκτείνουμε το ενδιαφέρον μας
στη δράση των ΚΕΠ Υγείας, ένα νέο
τοπικό θεσμό με σκοπό την πρόληψη
και την προαγωγή της υγείας, με
ενημερώσεις και εξετάσεις προσυμ-
πτωματικού ελέγχου. Μέχρι σήμερα
έχουν δημιουργηθεί 84 ΚΕΠ Υγείας,
εκ των οποίων τα 51 έχουν διασυν-
δεθεί με την ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα, έχουν εγγραφεί 510 πάροχοι
υγείας (κυρίως ιατροί), και έχουν γί-
νει πάνω από 600 ημερίδες από τις
οποίες έχουν ωφεληθεί περίπου
33.000 δημότες. Τα ΚΕΠ Υγείας σή-
μερα είναι αυτοχρηματοδοτούμενος
θεσμός, αλλά πλέον οι Δήμοι-μέλη
μας έχουν τη δυνατότητα να ωφελη-
θούν σημαντικής χρηματοδότησης
μέσω του νέου ΕΣΠΑ, όπου τα ΚΕΠ
Υγείας αναφέρονται ονομαστικά.

Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει ημερίδες
για την αγωγή Υγείας στην Εφηβική
ηλικία, την αγωγή υγείας για τη σύγ-
χρονη γυναίκα, πληθυσμιακός έλεγ-
χος για την έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου του μαστού και του καρκί-
νου του τραχήλου της μήτρας, πρό-
ληψη καρδιαγγειακών παθήσεων,
δωρεάν διάγνωση για την πρόληψη
του μελανώματος, χορήγηση ανι-

χνευτικού εργαλείου για τη διάγνω-
ση της κατάθλιψης και βέβαια το
2017 ήταν αφιερωμένο στην πρόλη-
ψη για τον καρκίνο του παχέος εντέ-
ρου με εξετάσεις ανίχνευσης αιμο-
σφαιρίνης στα κόπρανα. Επίσης,
πραγματοποιήθηκαν ημερίδες για
την πρόληψη κατά του καρκίνου του
προστάτη, ημερίδες για την ασφαλή
χρήση του Διαδικτύου τόσο από τα
μικρά παιδιά όσο και από τους ηλι-
κιωμένους. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Δίκτυο συ-
νεχίζει να συμμετέχει σε όλες τις
διεργασίες ενεργά. Το 2017 ήταν η
τέταρτη χρονιά της 6ης Φάσης του
προγράμματος του Π.Ο.Υ και ετέθη
σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα συ-
ναντήσεων εργασίας και δράσεων.
Δίνεται μεγάλη έμφαση στα μέτρα
που πρέπει να λαμβάνονται για τους
παράγοντες που επηρεάζουν την
υγεία και εντατικοποιείται η εργασία
για τους στόχους της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης. Για πρώτη φορά, Δήμοι μέλη
του Δικτύου, εκτός των πιστοποιημέ-
νων, λαμβάνουν μέρος σε Συναντή-
σεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου.

Έχοντας ολοκληρώσει τη σύντομη
ανασκόπηση της χρονιάς που πέρα-
σε, οφείλουμε να επικεντρωθούμε
στις μελλοντικές δράσεις του Δι-
κτύου, που επεκτείνεται με νέες,
σπουδαίες και πολλά υποσχόμενες
συνεργασίες όπως αυτή που υπο-
γράφηκε πρόσφατα με το Σύλλογο
Όραμα ΕΛΠΙΔΑ, που δημιουργούν
αισιοδοξία ότι η προαγωγή της υγεί-
ας είναι υπόθεση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και έχει ενεργό ρόλο στη
γενικότερη ευημερία της κοινωνίας. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος
Γενικός Διευθυντής



Ετήσιος 
απολογισμός 2017

9

Στο Δήμο Καλλιθέας, την 7η Ιουλίου 2017,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στο
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και συγκεκριμένα
στην Αίθουσα «Ο Πύργος των βιβλίων»,
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 κα. Ανδρούτσου Μαρία, Δήμος
Αγίου Δημητρίου, ο κ. Κονδύλης Ανδρέας, Δήμος
Αλίμου, ο κ. Γεώργιος Πατούλης, Δήμος Αμαρουσίου,
ο κ. Κάρναβος Δημήτριος, Δήμος Καλλιθέας, ο κ.
Κωνσταντέλλος Γρηγόρης, Δήμος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης, ο κ. Πατσουρίδης Παρασκευάς, Δήμος
Διδυμοτείχου, ο κ. Μπάμπαλος Νικόλαος, Δήμος
Ηρακλείου Αττικής, ο κ. Βεντούρης Κωνσταντίνος,
Δήμος Κιμώλου, ο κ. Λουκάς Δημήτριος, Δήμος
Λαυρεωτικής, ο κ. Λιόλιος Νικόλαος, Δήμος Λοκρών,
ο κ. Ευθυμίου Ανδρέας, Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, ο
κ. Καρράς Εμμανουήλ, Δήμος Νέας Προποντίδας, ο κ.
Τσομπανόπουλος Ευάγγελος, Δήμος Νέστου, ο κ.
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Δήμος Ξάνθης, ο κ.
Μαυρίδης Βασίλειος, Δήμος Ορεστιάδας, ο κ.
Καϊτεζίδης Ιγνάτιος, Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, ο κ.
Θωμάκος Γεώργιος, Δήμος Κηφισιάς, ο κ. Νασίκας
Δημήτριος, Δήμος Ρήγα Φερραίου, ο κ. Αγγελόπουλος
Μιχαήλ, Δήμος Σάμου, ο κ. Πρεβεζάνος Δημήτριος,
Δήμος Σκιάθου, ο κ. Σκάρλος Αθανάσιος, Δήμος
Σοφάδων, ο κ. Βασιλόπουλος Άρης, Δήμος
Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας και επιπλέον
εκπρόσωποι από 78 Δήμους μέλη.

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

Θέμα 1ο: 
Απολογισμός 2016 
και Προγραμματισμός Δράσης 2017 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, κ.
Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου
παρουσίασε τις δράσεις του Δικτύου που ανέλαβε το
ΕΔΔΥΠΠΥ κατά το έτος 2016, κάνοντας μία σύντομη
παρουσίαση στα προγράμματα πρόληψης που έχουν
υλοποιηθεί στους Δήμους μέλη και τις Εκστρατείες
ενημέρωσης. Ακόμη, ενημέρωσε ότι μετά το πέρας της
Γενικής Συνέλευσης ήταν διαθέσιμο το CD του
απολογισμού στο οποίο αναγράφονται όλες οι
δράσεις-εκστρατείες που έχουν γίνει.

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

Θέμα 2ο: 
Οικονομικός Απολογισμός 2016 
και Προϋπολογισμός 2017 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ κ.
Παπασπυρόπουλος παρουσίασε τον οικονομικό
απολογισμό 2016 και τον προϋπολογισμό για το έτος
2017 (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 Καλλιθέας για τη φιλοξενία του.
Ακόμη, ο κ. Παπασπυρόπουλος ανέγνωσε την Έκθεση
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία έχει συνταχθεί
νομίμως από τα μέλη αυτής. 

Στη συνέχεια, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της
Γενικής Συνέλευσης ο οικονομικός απολογισμός και
προϋπολογισμός του ΕΔΔΥΠΠΥ για το έτος 2017 από
το σύνολο των μελών της Γενικής Συνέλευσης, όπως
παρουσιάστηκε από τον κ. Παπασπυρόπουλο.

Γενική Συνέλευση
Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Καλλιθέα
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Θέμα 3ο: 
Τροποποιήσεις Κανονισμού Λειτουργίας
Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ κ.
Παπασπυρόπουλος παρουσίασε τις τροποποιήσεις
κανονισμού λειτουργίας του Δικτύου 2017.
Συγκεκριμένα, ενημέρωσε ότι προτείνονται οι
παρακάτω αλλαγές:

l Προσθήκη στους σκοπούς της εταιρείας των:
Ατζέντα ΥΓΕΙΑ 2020, της Habitat Ατζέντα καθώς και
των Στόχων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των
Ηνωμένων Εθνών.

l Ενθάρρυνση συμμετοχής των πόλεων του
Ελληνικού Δικτύου σε θεματικά υποδίκτυα και
ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών
Πόλεων.

l Προσθήκη ορισμού επιτροπής που θα αξιολογεί
τυχόν ενστάσεις σε διαγωνισμούς, η οποία θα
διαφοροποιείται από την επιτροπή αξιολόγησης των
αιτήσεων.

Εισήγηση, προς το Γενικό Διευθυντή, μέτρων που
αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί
μέρους μονάδων του Δικτύου και στη θέσπιση
προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό.

l Προσθήκη στο οργανόγραμμα Τμήματος
Προγραμμάτων Υγιών Πόλεων και σχέσεων με τον
Π.Ο.Υ.»

Ο κ. Γ. Μακρυνός, Αντιπρόεδρος Β’ του ΕΔΔΥΠΠΥ
πρότεινε να αλλάξει η διατύπωση της δεύτερης
πρότασης αλλάζοντας το ως εξής: Ενθάρρυνση,
ενδυνάμωση και υποστήριξη των πόλεων του
Ελληνικού Δικτύου σε θεματικά υποδίκτυα και ομάδες
εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων. 

Στη συνέχεια, όλα τα παρόντα μέλη της Γενικής
Συνέλευσης συμφώνησαν με την αλλαγή που πρότεινε
ο κ. Μακρυνός και ενέκριναν ομόφωνα τις
τροποποιήσεις κανονισμού λειτουργίας του Δικτύου
2017. 

Έχοντας καλύψει όλα τα θέματα, ο Πρόεδρος κ.
Πατούλης κήρυξε τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης. 
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ΔΗΜΟΙ - ΜΕΛΗ
1 ΑΒΔΗΡΩΝ
2 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
4 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
5 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -ΚΑΜΑΤΕΡΟ
7 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
8 ΑΓΡΑΦΩΝ
9 ΑΓΡΙΝΙΟ
10 ΑΘΗΝΑ
11 ΑΙΓΑΛΕΩ
12 ΑΙΓΙΝΑ
13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
15 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΩΝ
16 ΑΛΙΜΟΣ
17 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
18 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
19 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑ
20 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ
21 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ-ΚΥΛΛΗΝΗ
22 ΑΝΔΡΟΣ
23 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
24 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
25 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
26 ΑΡΡΙΑΝΩΝ
27 ΑΡΤΑΙΩΝ
28 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
29 ΑΧΑΡΝΩΝ
30 ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
31 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑ
32 ΒΕΡΟΙΑΣ
33 ΒΙΑΝΝΟΥ
34 ΒΟΛΒΗΣ
35 ΒΟΛΟΥ
36 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
37 ΒΥΡΩΝΑ
38 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
39 ΓΑΥΔΟΣ
40 ΓΛΥΦΑΔΑ
41 ΓΟΡΤΥΝΑΣ
42 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
43 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
44 ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ
45 ΔΕΛΤΑ
46 ΔΕΛΦΩΝ
47 ΔΕΣΚΑΤΗ
48 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
49 ΔΙΟΝΥΣΟΥ
50 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
51 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
52 ΔΟΞΑΤΟΥ
53 ΔΡΑΜΑ
54 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
55 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗ
56 ΔΩΡΙΔΟΣ
57 ΕΔΕΣΣΑΣ
58 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
59 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
60 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
61 ΕΟΡΔΑΙΑ
62 ΕΡΕΤΡΙΑΣ
63 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
64 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
65 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
66 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
67 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
68 ΗΛΙΔΑΣ
69 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
70 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
71 ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΥΣΑΣ

72 ΘΑΣΟΣ
73 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
74 ΘΕΡΜΗ 
75 ΘΗΒΑΣ
76 ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
77 ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
78 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
79 ΙΛΙΟΝ
80 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
81 ΚΑΒΑΛΑΣ
82 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
83 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
84 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
85 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
86 ΚΑΡΠΑΘΟΥ
87 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
88 ΚΑΣΟΥ
89 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
90 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
91 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
92 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
93 ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
94 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
95 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
96 ΚΙΛΕΛΕΡ
97 ΚΙΜΩΛΟΣ
98 ΚΟΖΑΝΗ
99 ΚΟΝΙΤΣΑΣ
100 ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ
101 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
102 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
103 ΚΡΩΠΙΑΣ
104 ΚΥΘΗΡΩΝ
105 ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
106 ΚΩΣ
107 ΛΑΓΚΑΔΑ
108 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
109 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
110 ΛΕΙΨΟΙ
111 ΛΕΡΟΥ
112 ΛΕΥΚΑΔΑ
113 ΛΗΜΝΟΣ
114 ΛΟΚΡΩΝ
115 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
116 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΠΕΥΚΗ
117 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
118 ΜΑΝΔΡΑ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
119 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
120 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
121 ΜΕΓΑΡΕΩΝ
122 ΜΕΓΙΣΤΗΣ(ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)
123 ΜΕΣΣΗΝΗΣ
124 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
125 ΜΗΛΟΣ
126 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
127 ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ
128 ΜΥΚΟΝΟΥ
129 ΜΩΛΟΣ-ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
130 Ν.ΙΩΝΙΑ
131 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
132 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
133 ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
134 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
135 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΣΥΚΕΩΝ
136 ΝΕΜΕΑ
137 ΝΕΣΤΟΥ
138 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
139 ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ
140 ΞΑΝΘΗΣ
141 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
142 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

143 ΟΙΧΑΛΙΑΣ
144 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
145 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
146 Π.ΦΑΛΗΡΟ
147 ΠΑΓΓΑΙΟΥ
148 ΠΑΛΑΜΑ
149 ΠΑΛΛΗΝΗ
150 ΠΑΞΩΝ
151 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
152 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
153 ΠΑΡΓΑΣ
154 ΠΑΤΜΟΣ
155 ΠΑΤΡΕΩΝ
156 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
157 ΠΕΙΡΑΙΑ
158 ΠΕΛΛΑ
159 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
160 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
161 ΠΗΝΕΙΟΥ
162 ΠΟΡΟΣ 
163 ΠΡΕΒΕΖΑ
164 ΠΡΕΣΠΕΣ
165 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
166 ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
167 ΠΥΛΗΣ
168 ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
169 ΠΩΓΩΝΙΟΥ
170 ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
171 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
172 ΡΟΔΟΥ
173 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
174 ΣΑΜΟΣ
175 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
176 ΣΕΡBΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
177 ΣΕΡΙΦΟΣ
178 ΣΗΤΕΙΑΣ
179 ΣΙΘΩΝΙΑΣ
180 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
181 ΣΙΦΝΟΣ
182 ΣΚΙΑΘΟΣ
183 ΣΚΥΔΡΑΣ
184 ΣΟΥΦΛΙΟΥ
185 ΣΟΦΑΔΩΝ
186 ΣΠΑΡΤΗΣ
187 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
188 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
189 ΤΕΜΠΩΝ
190 ΤΗΛΟΥ
191 ΤΗΝΟΣ
192 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
193 ΤΡΙΠΟΛΗ
194 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
195 ΤΥΡΝΑΒΟΣ
196 ΥΔΡΑΣ
197 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
198 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
199 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
200 ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
201 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
202 ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΟΡΣΕΩΝ
203 ΦΥΛΗΣ
204 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
205 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
206 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
207 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
208 ΧΙΟΣ
209 ΨΑΡΩΝ
210 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
211 ΩΡΩΠΟΣ
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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

Ιωάννης
Φωστηρόπουλος

Ταμίας
Αντιδήμαρχος

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Παλαιού Φαλήρου

Νέλλη Λάβδα
Αναπλ. Ταμίας

Δημ. Σύμβουλος
Φιλοθέης-Ψυχικού

Ελπινίκη Ανδρεάδου
Μέλος Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος
Δήμου Λαγκαδά

Γιώργος Μακρυνός
Αντιπρόεδρος Β’ Δ.Σ.
Δημoτικός Σύμβουλος

Κορυδαλλού

Ιωάννης Λαδόπουλος
Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Χαλανδρίου

Ιωάννης Σταθόπουλος
Αναπλ.

Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής
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ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Παντελιάς
Μέλος Δ.Σ.

Αντιδήμαρχος
Aγίων Αναργύρων-

Καματερού

Ηρακλής Τιτόπουλος
Μέλος Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Πυλαίας-Χορτιάτη

Aνδρέας Λεωτσάκος
Μέλος Ε.Ε.

Αντιδήμαρχος
Αγίας Βαρβάρας

Παναγιώτα
Προυντζοπούλου

Μέλος Ε.Ε.
Δημοτική Σύμβουλος 

Αλίμου

Αγγελική Ζήκου
Πρόεδρος Ε.Ε.

Δημοτική Σύμβουλος
Γαλατσίου
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ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Γιάννης Τούντας
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ
Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών

Γεώργιος Μακρυνός
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορυδαλλού
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΔΔΥΠΠΥ

Σωτήρης Παπασπυρόπουλος
Ιατρός Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος
Γενικός Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ

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

Αγγελική Οικονομοπούλου 
Ψυχολόγος, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού. 
6. Τσαπατσάρη Ευαγγελία, Κοινωνιολόγος-Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Συντονίστρια
Προγράμματος Υγιών Πόλεων, Κοινωνική Πολιτική Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.

Κυπαρισσένια Σαμαρά 
Επισκέπτρια Υγείας, Yπάλληλος της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του τμήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και Υγείας Δήμου Αιγάλεω.
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Τριάδα Τσακιρούδη  
Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

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

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

Μαίρη Καραμπέτσου 
Eργοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής 
Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 

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

Αναστάσιος Σιδηράς  
Ειδικευόμενος Ιατρός Παθολογίας, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 
Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ Δήμου Κοζάνης. 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Αναστασία Μαρασλή  
Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχολόγος 
Δήμου Ορεστιάδας. 

Αναστάσιος Ρεντούμης 
Manager Υπηρεσιών Υγείας, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Δήμου Π. Φαλήρου. 

Γεώργιος Τσάμτσας  
Φυσικοθεραπευτής στη Διεύθυνση Υπηρεσίας 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας,
Συντονιστής Δήμου Σκιάθου.

Ελίζα  Ιατράκη 
Ψυχολόγος και Κοινωνική Λειτουργός, 
Συντονίστρια Δήμου Χερσονήσου. 

Αναστασία Κεντεποζίδου  
Κοινωνιολόγος Δήμου 
Αγίων Αναργύρων-Καματερού. 

Ευστάθιος Ρεστέμης 
Κοινωνικός Λειτουργός,
Προϊστάμενος Κοινωνικής
Προστασίας Πολιτισμού και
Αθλητισμού Δήμου Φιλο-
θέης-Ψυχικού. 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΠιστοΠοιήσεισ εΔΔΥΠΠΥ
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 2017 ήταν άλλη μία
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. Το
Ελληνικό Δίκτυο συνεχίζει και
αυτήν την χρονιά την ανοδική
του πορεία.

Ο αριθμός των μελών του
αυξήθηκε, νέα προγράμ-
ματα, συνεργασίες  και

συμμαχίες πραγματοποιήθηκαν
και αυξήθηκε περαιτέρω η ανα-
γνωρισιμότητά του εντός της Χώ-
ρας αλλά και Διεθνώς. 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
είναι σήμερα ένα μεγάλο και ισχυ-
ρό Δίκτυο, το μεγαλύτερο από τα
Εθνικά Δίκτυα των κρατών της Ευ-
ρωπαϊκής Περιφέρειας του
Π.Ο.Υ. με 211 Δήμους μέλη. Δια-
θέτει ένα Επιστημονικό Συμβού-
λιο που εργάζεται για την επεξερ-
γασία των Πολιτικών του Π.Ο.Υ.
για τις Υγιείς Πόλεις, έχει πλέον
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις
Δήμοι του Δικτύου να μετέχουν
στις Συναντήσεις και τις Ομάδες
Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων, ολοκλήρω-
σε το πρώτο Προφίλ Υγείας Δή-
μου του Δικτύου, του Δήμου Φι-
λοθέης Ψυχικού και ξεκίνησε το
προφίλ Υγείας της Σάμου. Για
πρώτη φορά στην μακρόχρονη
ιστορία του Δικτύου, η Ελλάδα
έχει τρεις πιστοποιημένες πόλεις

στο Ευρωπαϊκό Δικτυο του Π.Ο.Υ. 

Σε επίπεδο Ευρώπης αυτή ήταν η
τέταρτη χρονιά της 6ης Φάσης του
προγράμματος και τίθεται σε
εφαρμογή ένα πρόγραμμα συναν-
τήσεων εργασίας και επιμορφώ-
σεων για την περαιτέρω ανάπτυξη
του προγράμματος. Η Περιφερει-
ακή Δ/ντρια του Π.Ο.Υ. Ευρώπης ,
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πρό-
γραμμα.

Το 2017, για πρώτη φορά, Δήμοι
μέλη του Δικτύου, εκτός των πι-
στοποιημένων, λαμβάνουν μέρος
σε Συναντήσεις του Ευρωπαϊκού
Δικτύου.

Στις σελίδες που ακολουθούν, πε-
ριγράφονται οι εργασίες του Δι-
κτύου σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό
επίπεδο.

Νταίζη Παπαθανασοπούλου
Συντονίστρια Προγράμματος 
Υγιείς Πόλεις στο Εθνικό Δίκτυο
Πρόεδρος Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Π.Ο.Υ. για 
τα Εθνικά Δίκτυα 
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Ετήσιο Συνέδριο των Υγιών Πόλεων στο ΠΕΤΣ της Ουγγαρίας

1- 3 Μαρτίου,
πραγματοποιήθηκε στο Πέτς
της Ουγγαρίας το Ετήσιο
Τεχνικό Συνέδριο και
Συνάντηση Εργασίας του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών
Πόλεων του Π.Ο.Υ. και του
Δικτύου των Εθνικών Δικτύων
Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Σ υνολικά στο Συνέδριο έλα-
βαν μέρος εκπρόσωποι 62
πιστοποιημένων Δήμων, εκ-

πρόσωποι 9 Δήμων που έχουν αιτη-
θεί πιστοποίηση και οι Εθνικοί Συν-
τονιστές 18 Εθνικών Δικτύων.

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν, «Χτί-
ζοντας Υγιείς Πόλεις, χωρίς απο-
κλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές
και βιώσιμες».

Στις ολομέλειες του Συνεδρίου και
τις τρεις μέρες αναλύθηκε από τα
υψηλόβαθμα στελέχη του Π.Ο.Υ.
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης
της Περιφερειακής Δ/ντριας Ευρώ-
πης Σουζάννας Γιάκαμπ ,από εξω-
τερικούς συνεργάτες κυρίως από
μεγάλα Πανεπιστήμια και Δημάρ-
χους , πώς εννοούμε την έννοια
«Υγιείς Πόλεις, οδηγοί για δημιουρ-
γία ανθεκτικών κοινοτήτων», μετά
την εφαρμογή, λειτουργία και εμ-
πειρία των 30 χρόνων λειτουργίας
του προγράμματος στην Ευρώπη. 

Επειδή το Συνέδριο αυτό ήταν το τε-
λευταίο αυτής της πενταετίας που
συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουρ-
γίας των Υγιών Πόλεων, πολλή συ-

Συναντήσεις Εργασίας 
- Συνέδριο Υγιών Πόλεων 
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ζήτηση έγινε για τα επιτεύγματα αλ-
λά και τον προσανατολισμό που
πρέπει να έχει την επόμενη πενταε-
τία.

Οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις
αυτές, έληξαν με την Διακήρυξη
του Πέτς. 

Οι Υγιείς Πόλεις, θεωρούμενες
πλέον Ναυαρχίδα του Π.Ο.Υ. για
την προαγωγή της Δημόσιας Υγεί-
ας, θα προχωρήσουν μετ’ επιτάσε-
ως θέματα βιωσιμότητας, ανθεκτι-
κότητας, ασφάλειας και μη αποκλει-
σμών στις πόλεις. Τα θέματα αυτά
ήδη υπάρχουν στην Ατζέντα, αλλά
την επόμενη πενταετία θα δοθεί
ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην
ολιστική προσέγγιση και αντιμετώ-
πιση των θεμάτων στις πόλεις, ώστε
να έχουμε πόλεις με καλύτερη ποι-
ότητα ζωής και μέριμνας για όλους
τους πολίτες. 

Με αυτό τον άξονα, όλες οι παράλ-
ληλες Συνεδρίες και οι παρουσιά-
σεις των καλών πρακτικών κινήθη-
καν πάνω σε αυτήν την θεματολο-
γία.

l Θεματικές των παράλληλων συ-
νεδριάσεων.

l Βιώσιμες Υγιείς Πόλεις.
l Μειώνοντας τις ανισότητες, επι-

τυχημένα παραδείγματα.
l Ηλικία, Καινοτόμες μέθοδοι.
l Πράσινοι χώροι, πράσινη οικονο-

μία.
l Σχολεία, Ένας χώρος ενεργών

πολιτών.
l Καινοτόμες λύσεις- δημιουργών-

τας ένα βιώσιμο μέλλον.
l Προαγωγή της υγείας. Αποτελε-

σματικό μήνυμα.
l Αλλαγές συμπεριφοράς και τρό-

που ζωής. Ενδυναμώνοντας την
ικανότητα προαγωγής της υγεί-
ας.

l Ανταπόκριση στις πληθυσμιακές
αλλαγές.

l Πόροι για την υγεία σε πολλαπλά
επίπεδα, και άλλα.

Παράλληλα, οι Συντονιστές των

Εθνικών Δικτύων, σε χωριστή συ-
νάντηση εργασίας, ξεκίνησαν την
συζήτηση για την αξιολόγηση των
πόλεων μελών τους και των Δι-
κτύων τους, καθώς και για τα νέα
κριτήρια , το όραμα,τους στόχους
και τις προοπτικές της επόμενης
πενταετίας.

Από Ελληνικής πλευράς, εκτός από
την Συντονίστρια Νταίζη Παπαθανα-
σοπούλου, λαμβάνει μέρος αντι-
προσωπεία από τον Δήμο Αγίων
Αναργύρων Καματερού, με τον Αν-
τιδήμαρχο και μέλος του ΔΣ του Δι-

κτύου κ. Νίκο Παντελιά, την  κα. Οι-
κονομοπούλου Αγγελική Δ/ντρια
Κοινωνικών Υπηρεσιών και μέλος
της Επιστημονικής Επιτροπής του
Δικτύου και την κα. Κεντεποζίδου
Νατάσα επίσης μέλος της Επιστημο-
νικής Επιτροπής η οποία έκανε και
παρουσίαση με θέμα «Χρήση των
πόρων για την επίτευξη της κοινωνι-
κής συνοχής στην τοπική αυτοδιοί-
κηση» . Η  κα. Οικονομοπούλου δε,
έλαβε μέρος σε Στρογγυλό Τραπέζι
με θέμα, «Υγιείς Πόλεις, οδηγοί για
δημιουργία ανθεκτικών κοινοτή-
των».
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Sixth Ministerial Conference 
on Environment and Health
13–15 June 2017, Ostrava, Czech Republic

Στις 13- 15 Ιουνίου πραγματο-
ποιείται στην Οστράβα της Τσεχίας η
6η Σύνοδος των Υπουργών Περι-
βάλλοντος και Υγείας της Ευρώπης.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων κινητοποιείται και εκπρόσωποι
των πόλεων και των Εθνικών Δι-
κτύων, παρίστανται στην Σύνοδο για
να καταθέσουν την άποψη της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και τον ρόλο που
μπορεί να διαδραματίσει. Το Ελληνι-
κό Δίκτυο Υγιών Πόλεων εκπροσω-
πείται από τον Δήμο Καλλιθέας με
τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Κάρναβο,
Αντιπρόεδρο του ΔΣ του Δικτύου και
τον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καμα-
τερού με τον Αντιδήμαρχο κ. Νίκο
Παντελιά και το στέλεχος του Δήμου
και μέλος της Επιστημονικής Επι-
τροπής κα. Κεντεποζίδου Νατάσα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ” ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
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Στις 18-20 Σεπτεμβρίου 2017,
πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της
Τσεχίας η ετήσια Συνάντηση των
Εθνικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής
Περιφέρειας του Π.Ο.Υ. και φιλοξε-
νήθηκε από το Τσέχικο Εθνικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων και τον Δήμο
της Πράγας, υπό την αιγίδα του Πε-
ριφερειακού Γραφείου του Π.Ο.Υ
για την Ευρώπη στην Κοπεγχάγη,
του Γραφείου του Π.Ο.Υ της Πράγας
σε συνεργασία με το Κέντρο Πληρο-
φοριών των Ηνωμένων Εθνών στην
Πράγα και την Πόλη της Πράγας
που παρέθεσε ευγενικά τις ιστορι-
κές εγκαταστάσεις του Παλαιού Δη-
μαρχείου. 

Στην Συνάντηση συζητήθηκαν προ-

τάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις κα-
θώς και η μέχρι τώρα αξιολόγηση
του Προγράμματος το οποίο το
2018  γιορτάζει τα 30 χρόνια λει-
τουργίας του ως ευρωπαϊκή πρωτο-
βουλία με στόχο την προώθηση της
υγείας, την αειφόρο ανάπτυξη και

την ποιότητα ζωής. Ιδιαίτερη έμφα-
ση δόθηκε στην εξεύρεση τρόπων
υλοποίησης των στόχων της ατζέν-
τας του 2030 και των στόχων βιώσι-
μης ανάπτυξης, διατηρώντας πα-
ράλληλα τις τοπικές ιδιαιτερότητες
των χωρών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα WHO Healthy City.

Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του European National Networks
of Healthy Cities in Prague 18-20 September 2017

25
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεδρίαση
της Ομάδας για το πολιτικό όραμα και
τον πολιτικό σχεδιασμό του Ευρωπαϊ-
κού Δικτύου για τις Υγιείς Πόλεις του
Π.Ο.Υ. Η Συνάντηση φιλοξενήθηκε
από τον Δήμαρχο της πόλης του Cork,
Tony Fitzgerald, ο οποίος έχει αναλά-
βει να διευκολύνει και να συντονίσει τη
διαβούλευση σχετικά με το πολιτικό
όραμα του Δικτύου Υγιών Πόλεων

όσον αφορά στις προετοιμασίες για την
επόμενη φάση του Δικτύου. Η ομάδα
εργασίας αποτελείται από πολιτικούς
εκπροσώπους από Δήμους της Ιταλίας,
της Ρωσίας, του Ισραήλ, της Γαλλίας,
της Φινλανδίας, της Τουρκίας, της Αυ-
στρίας, της Ιρλανδίας και της Βοσνίας.
Θα ξεκινήσει επίσης συζητήσεις για τα
ακόλουθα γεγονότα:

l Την Διάσκεψη κορυφής των Δημάρ-

χων που θα πραγματοποιηθεί στον
Π.Ο.Υ / Ευρώπης στην Κοπεγχάγη
της Δανίας στις 12-13 Φεβρουαρίου
2018.

l Τον εορτασμό για τα 30 χρόνια του
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις και

l Το Διεθνές Συνέδριο για τις Υγιείς
Πόλεις στο Μπέλφαστ, στο Ηνωμένο
Βασίλειο, στις 1-4 Οκτωβρίου 2018.

Chair. Dasy Papathanasopoulou -
Hellenic Healthy Cities Network, Na-
tional Coordinator

Members
Daniele Biagnoni - Italian Healthy Ci-
ties Network, National Coordinator

Selma Sogoric- Croatia Healthy Cities
Network, National Coordinator
Milka Donchin – Israel Healthy Cities
Network, National Coordinator

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του
Π.Ο.Υ. κατά την διάρκεια του 2017 και
για 5η συνεχή χρονιά, είχε μια διαρκή
και έντονη δραστηριότητα συνάπτον-
τας συνεργασίες και προετοιμάζοντας
τις Συναντήσεις που έλαβαν χώρα. 

Τακτική ήταν η επικοινωνία με όλα τα

Εθνικά Δίκτυα για τον καθορισμό της
Ατζέντας συζητήσεων και των προτά-
σεων καθώς και για την προετοιμασία
της 6ης Φάσης.

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

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής, επελέγησαν και ως μέλη της Επι-
στημονικής Επιτροπής για την προ-
ετοιμασία του Ετήσιου Τεχνικού Συνε-
δρίου τον Μάρτιο του 2017 και εργά-
σθηκαν για τον καθορισμό του προ-
γράμματος καθώς και για την προετοι-
μασία ειδικής Συνεδρίας για τους
Εθνικούς Συντονιστές. Επίσης, οργά-
νωσαν σε συνεργασία με το κεντρικό
γραφείο του Π.Ο.Υ., την Συνάντηση
Εργασίας των Εθνικών Δικτύων στην
Πράγα.

Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ομά-
δων εργασίας και επιτροπών του
Π.Ο.Υ. 

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

Συμμετείχαμε σε 12 τηλεδιασκέψεις
που οργάνωσε ο Π.Ο.Υ. για διάφορα
θέματα διαμόρφωσης της πολιτικής
των Υγιών Πόλεων.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι κατά το 2017 το Εθνικό μας
Δίκτυο διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό
και καθοριστικό ρόλο στα τεκταινόμε-
να του προγράμματος Υγιείς Πόλεις
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποσπώντας
θετικά σχόλια για την οργάνωση, τη
λειτουργία μας και την συνεισφορά
μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

WHO European Healthy Cities Network 
– Meeting of the Political Vision Group
21–22 September 2017, Cork, Ireland

WHO-ADVISORY COMMITTEE FOR THE NATIONAL NETWORKS       
(Συμβουλευτική Επιτροπή του Π.Ο.Υ Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα)

Η υλοποίηση του Προγράμματος 
Υγιείς Πόλεις στο Εθνικό μας Δίκτυο 
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Οργανώθηκε εκπαιδευτικό εργα-
στήριο με θέμα Υγιείς Άνθρωποι και
Υγιείς Τόποι στην Ευρώπη. Η έννοια
του Τόπου θα είναι μια από τις βασι-
κές έννοιες και πρότυπο στην επό-
μενη Φάση του Προγράμματος. 

Το εργαστήριο είχε σκοπό:

1. Να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας

κοινής αντίληψης της έννοιας του
Τόπου και των ευκαιριών για προ-
αγωγή της υγείας.

2. Να συμβάλει στην καλύτερη κα-
τανόηση της έννοιας του Τόπου με-
ταξύ των συμμετεχόντων.

3. Να αξιοποιήσει τις συζητήσεις
σχετικά με τον καθορισμό και τη θέ-

ση στο πλαίσιο του δικτύου υγιών
πόλεων μετά την ετήσια συνάντηση
εργασίας και την τεχνική διάσκεψη
που διεξήχθη από την 1η έως τις 3
Μαρτίου 2017 στο Pécs της Ουγγα-
ρίας.

4. Να εντοπίσει τα επόμενα βήματα
για δράση στο Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων.

WHO European Healthy Cities Network workshop and master class:
Healthy people and healthy places in the WHO European Region
27–28 September 2017, Edinburgh, United Kingdom

Β. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Η υλοποίηση του προγράμματος 
υγιείς πόλεις στο Εθνικό μας δίκτυο
Σε εθνικό επίπεδο το 2017 ήταν επί-
σης μια δημιουργική χρονιά κατά
την οποία το Δίκτυο συνέχισε την
υλοποίηση μιας σειράς προγραμμά-
των για τους Δήμους μέλη , συνερ-
γασίες με Επιστημονικούς φορείς,
Πανεπιστήμια, άλλες ΜκΟ και Πα-
νελλήνιες Εκστρατείες με κύριο
στόχο την πρόληψη των ασθενειών,
τον προσυμπτωματικό έλεγχο, την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
σε θέματα υγείας, τα οποία παρου-
σιάζονται αναλυτικά στην συνέχεια.

Κατά την διάρκεια του 2017, το Δί-
κτυο συνέχισε να παρέχει επιστη-
μονική υποστήριξη και τεχνογνωσία
στους Δήμους μέλη σχετικά με την
εφαρμογή του Προγράμματος Υγι-
είς Πόλεις.

Οργάνωσε τρείς Συναντήσεις Εργα-
σίας , με θεματικές σε θέματα πολι-
τικής του Π.Ο.Υ., πρακτικές εφαρ-
μογές  και καλές πρακτικές στους
Δήμους Μέλη, δίνοντας έμφαση
στην υλοποίηση των πολιτικών του
ΠΟΥ και την εφαρμογή της μεθοδο-
λογίας των Υγιών Πόλεων στους

Δήμους μέλη.

Συνέχισε τη συνεργασία με κρατι-
κούς φορείς όπως, 

Υπουργείο Υγείας.  Σε συνέχεια
των επαφών της προηγούμενης
χρονιάς συνεχίσθηκε  η  διαδικασία
επαφών με το Υπουργείο Υγείας σε
υπηρεσιακό επίπεδο  με τις Διευ-
θύνσεις Δημόσιας Υγείας και Πρω-

τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Υπουργείο Εργασίας. Σε συνέχεια
της Υπογραφής Πρωτοκόλλου Συ-
νεργασίας της προηγούμενης χρο-
νιάς με την Διεύθυνση Υγιεινής και
Ασφάλειας στην Εργασία του
Υπουργείου, ολοκληρώθηκε η
έρευνα στους Δήμους μέλη από την
αντίστοιχη Διεύθυνση, με σκοπό
την διερεύνηση των συνθηκών

Καλλιθέα
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Υγείας και ασφάλειας στους εργα-
ζομένους των Δήμων μελών. Η
έρευνα αναλύθηκε και παρουσιά-
στηκαν τα στοιχεία. Επίσης, τα στε-
λέχη του Υπουργείου από την
Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία συμμετείχαν με προτάσεις
και παρατηρήσεις τους στην Ομάδα
Εργασίας του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου για την Πρόληψη των Ατυ-
χημάτων.

Υπουργείο Παιδείας. Το 2017 συ-
νεχίστηκαν οι επαφές και η συνερ-
γασία με τα Γραφεία Αγωγής Υγείας
της  Γ’ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
Αθηνών , της Εκπαιδευτικής Περι-
φέρειας Πειραιά και της Εκπαιδευ-
τικής Περιφέρειας Μαγνησίας στην
υλοποίηση προγράμματος ευαι-
σθητοποίησης και ενημέρωσης των
εκπαιδευτικών προσχολικής αγω-
γής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης στο θέμα της ορθής χρήσης Αν-
τιβιοτικών. Ολοκληρώθηκε και δια-
νεμήθηκε το παραμύθι - εκπαιδευ-
τικό υλικό για τα παιδιά,  «Ποιός πα-
γίδεψε την Πένυ Κιλλίνη».

Το πρόγραμμα αυτό λαμβάνει χώρα
στα πλαίσια της Πανελλήνιας Εκ-
στρατείας για την Ορθή χρήση Αντι-
βιοτικών, το οποίο θα αναλυθεί σε
επόμενη ενότητα.

Συμμετείχε ως συνδιοργανωτής
στο ετήσιο Συνέδριο eHealth Forum
οργανώνοντας ένα Στρογγυλό Τρα-
πέζι όπου εκπρόσωποι από την Το-
πική Αυτοδιοίκηση, την Ακαδημαϊ-
κή Κοινότητα και τον Επιχειρηματι-
κό κόσμο, αντάλλαξαν απόψεις για
το πώς μπορούν να συνεργασθούν
ουσιαστικά για την ανάπτυξη eHeal-
th τεχνολογίας και προγραμμάτων
προς όφελος των πολιτών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην λει-
τουργία του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου με μέλη - στελέχη και πο-
λιτικούς των Δήμων από διάφορες
ειδικότητες. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο δημι-

ούργησε Ομάδες Εργασίας που
επεξεργάσθηκαν, έδωσαν για δια-
βούλευση, παρουσίασαν στις Συ-
ναντήσεις Εργασίας και παρέδωσαν
προς χρήση στους Δήμους του Δι-
κτύου την:

l Πολιτική για την Διατροφή 

l Πολιτική για την Φυσική Ασκηση. 

Ολοκληρώθηκε αλλά δεν έχει δη-
μοσιοποιηθεί ακόμη:

l Πολιτική για την Πρόληψη των
Ατυχημάτων,

l Πολιτική για την Ανεργία και τις
επιπτώσεις στην Υγεία,

l Πολιτική για το Εργασιακό Στρες,

l Πολιτική για τις Α’ Βοήθειες.

Υπό επεξεργασία βρίσκεται η Πολι-
τική για τους 17 Στόχους των Η.Ε.
για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Στις ακόλουθες σελίδες του Απολο-
γισμού, περιγράφονται λεπτομε-
ρώς οι Δράσεις και τα Προγράμματα
του Δικτύου.

Μαρούσι

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

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

Τ ο 2016, ολοκληρώθηκε το
Προφίλ του Δήμου Φιλοθέ-
ης- Ψυχικού και το 2017

πραγματοποιήθηκε η μελέτη για
το Προφίλ του Δήμου Σάμου.

Τα αναλυτικά στοιχεία της μελέτης
αυτής, έχουν προέλθει από τρεις
κύριες πηγές. 

Στοιχεία στατιστικά που προέρ-
χονται από την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία και αφορούν τον Δήμο
και τις τρεις Δημοτικές Ενότητες
που τον απαρτίζουν και προέρχον-
ται από την απογραφή πληθυσμού
του 2011. Για τις ανάγκες τις συγκε-
κριμμένης μελέτης, η ΕΛΣΤΑΤ μας
παραχώρησε στοιχεία που προέκυ-
ψαν από την απογραφή του 2011,
σε επίπεδο Δήμου και Δημοτικής
Ενότητας όπου αυτό ήταν εφικτό.

Στοιχεία που προέρχονται από τις

Προφίλ Υγείας
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υπηρεσίες του ίδιου του Δήμου, ο
οποίος για τις ανάγκες αυτής της
μελέτης συνέστησε Ομάδα ́ Εργου.

΄Ερευνα Υγείας 
στον πληθυσμό
Τα στατιστικά στοιχεία, δεν είναι αρ-
κετά για να αποτυπώσουν την υπάρ-
χουσα κατάσταση σε μια περιοχή,
καθώς επίσης και για να αποτυπω-
θούν ποιοτικά χαρακτηριστικά,
όπως είναι η κατάσταση Υγείας, οι
συνθήκες και οι συνήθειες του τρό-
που ζωής, οι ανάγκες των κατοί-
κων, οι προτάσεις τους, η ικανοποί-
ησή τους από τις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες κ.α. Τα στοιχεία αυτά, ανι-
χνεύονται μέσα από έρευνα  στον
πληθυσμό.

Η μελέτη αυτή,  ακολουθεί μια βασι-
κή δομή που στηρίζεται ως επί το
πλείστον στον οδηγό του Π.Ο.Υ.και
αποσκοπεί στην έκθεση των στοι-
χείων κατά θεματικές ενότητες. 
l Το πρώτο μέρος, αφορά σε Δη-

μογραφικά και Κοινωνικά στοι-
χεία του Δήμου. 

l Το δεύτερο μέρος στις Κοινωνι-
κο-οικονομικές συνθήκες.

l Το τρίτο μέρος, στην Υγεία.
l Το τέταρτο μέρος, σε Συνήθειες

και τον Τρόπο Ζωής που επηρρε-
άζουν την Υγεία.

l Το πέμπτο μέρος στο Αστικό και
Φυσικό περιβάλλον και τους πα-
ράγοντές του που επηρρεάζουν

την Υγεία.
l Το έκτο μέρος, σε Υποδομές,

Προγράμματα και Δράσεις του
Δήμου που σχετίζονται με την
Υγεία

l Το έβδομο μέρος, σε γενικά συμ-
περάσματα των μελετητών. 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
Ο Π.Ο.Υ. έχει αναπτύξει μια συγκε-
κριμμένη μεθοδολογία με την οποία
σχεδιάζουν την πολιτική τους και
εργάζονται για την υλοποίησή της οι
Δήμοι –μέλη των Δικτύων του. Βα-
σικό  στοιχείο στην μεθοδολογία
αυτή και βάση για την υλοποίηση
του προγράμματος  είναι  το Προφίλ
Υγείας του κάθε Δήμου.

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

Περιλαμβάνει αναλυτικά δημογρα-
φικά στοιχεία, στατιστικές Υγείας,
την περιγραφή του αστικού και φυ-
σικού περιβάλλοντος, κοινωνικοοι-
κονομικά στοιχεία, περιγραφή τρό-
πων και συνηθειών  ζωής, ερευνα
στον πληθυσμό, περιγραφή των
υπηρεσιών και των δομών που δια-
θέτει ο Δήμος και συμβάλλουν άμε-
σα ή έμμεσα στην υγεία του πληθυ-

σμού και γενικά αποτελεί μια απο-
τύπωση και περιγραφή της υφιστά-
μενης κατάστασης στον Δήμο στους
τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Περιβάλ-
λοντος.

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

Αποτελεί επίσης ένα χρήσιμο εργα-
λείο για την ανάπτυξη διατομεακής
συνεργασίας καθώς και ανάπτυξη
σχέσεων με φορείς της πόλης.

Τα προφίλ των πόλεων δημοσιοποι-
ούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή και χρησιμεύουν στον κάθε
Δήμο ως εργαλεία όχι μόνο για την
χάραξη της δικής του πολιτικής αλ-
λά και ως μέσον για την ανάπτυξη
συνεργασιών, επικοινωνίας με τους
πολίτες, επανακαθορισμό στόχων
και επιλογών που αφορούν όλη την
κοινωνία σε έναν Δήμο.

Η μορφή με την οποία δίνονται στην
δημοσιότητα είναι απόφαση του κά-
θε Δήμου και εξαρτάται από το πως
πραγματικά επιθυμεί να χρησιμο-
ποιήσει αυτό το χρήσιμο εργαλείο
για την προώθηση της πολιτικής
του. Η συνήθης μορφή είναι μια σύ-
νοψη της αρχικής μελέτης.
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ΚΕΠ Υγείας

Στατιστικά 2017
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, οργανώνει και
προωθεί τον καινοτόμο θεσμό των Δημοτικών Κέντρων Πρόλη-
ψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) στους Δήμους μέλη του. Στόχος
του ΕΔΔΥΠΠΥ είναι η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας, στα όρια κάθε
Δήμου μέλους του, με παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Προ-
αγωγής της Υγείας και συντονισμό υπηρεσιών Προληπτικής Ια-
τρικής και Προσυμπτωματικού Ελέγχου. Το 2017 μέσα από το
πρόγραμμα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι από
27.000 δημότες. 

Με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων έχουν ιδρυθεί ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ σε 84 Δήμους: 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΙΜΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ-ΚΥΛΛΗΝΗ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΒΟΛΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ
ΔΕΛΤΑ
ΔΕΣΚΑΤΗ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΡΑΜΑ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΑΣΟΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
ΘΗΒΑΣ
ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΛΙΟΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ.
ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΗΛΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΝΕΜΕΑ
Π.ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΜΠΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΨΑΡΩΝ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ
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Το 2017 μέσα από το πρόγραμμα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 27.000 δημότες. 

Γενικό Σύνολο Ωφελουμένων 27.002
Σύνολο Εξετάσεων Προληπτικής Ιατρικής 10.363
Σύνολο Δράσεων 340
Εγγεγραμμένοι στο λογισμικό 2.792
Εκπαίδευση Υπαλλήλων 34
Εγκαίνια Δήμων 10
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2
Εγγραφή Δήμων στο Λογισμικό 27

Με σκοπό την ανάπτυξη και
υλοποίηση μια τοπικής
στρατηγικής για την πρόλη-
ψη και την προαγωγή της
υγείας, o Πρόεδρος του ΔΣ
του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ
κ. Γ. Πατούλης, Δήμαρχος
Αμαρουσίου και οι Δήμαρ-
χοι Δήμων - μελών του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ εγκαινίασαν, υπό
την αιγίδα της ΚΕΔΕ, 10 νέα
ΚΕΠ Υγείας το 2017. Ο κ.
Πατούλης επεσήμανε ότι
«Συνεχίζουμε ως τοπική
αυτοδιοίκηση τον αγώνα
μας για να προλαμβάνουμε
την ασθένεια από τη θερα-
πεία. Το ΚΕΠ Υγείας είναι το
όραμα πολλών χρόνων, και
βούλησή μας είναι όχι μόνο
οι Δήμοι του ΕΔΔΥΠΠΥ αλ-
λά όλοι οι Δήμοι της χώρας
να αποκτήσουν το δικό τους
ΚΕΠ Υγείας. Μέσα από τα
ΚΕΠ Υγείας προσφέρουμε
ενημέρωση και συμβου-
λευτική για επτά θανάσιμα
νοσήματα, τα οποία, όμως,
εάν προληφθούν, είναι ιά-
σιμα σε συντριπτικό ποσο-
στό. Θα είμαστε αρωγοί της
προσπάθειας των Δήμων
για την πρόληψη της Υγείας
των πολιτών».
Γ. Πατούλης: «Τα ΚΕΠ Υγεί-
ας είναι ένα σπουδαίο εργα-
λείο που έχει στη διάθεσή
της η Τοπική Αυτοδιοίκηση
για την πρόληψη της υγείας
των δημοτών».
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Ίδρυση - Εγκαίνια
30 Ιανουαρίου 2017 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Μ ε την παρουσία του Προ-
έδρου του ΕΔΔΥΠΠΥ και
της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργου

Πατούλη, του Αιρετού Δημάρχου
Βόλου και Επικεφαλής της Δημοτι-
κής Παράταξης «Νέα Εποχή-Νέα
Δυναμική» κ. Αχιλλέα Μπέου και
του Ασκούντος καθήκοντα Δημάρ-
χου Βόλου κ. Θάνου Θεοδώρου
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Βόλου υπό
την αιγίδα της ΚΕΔΕ. Την εκδήλωση
τίμησε με την παρουσία του ο πρ.
Γερουσιαστής Αμερικής και Πρό-
εδρος της Ελληνοαμερικανικής
Ένωσης κ. Κρις Σπύρου.

Ο Ασκών καθήκοντα Δημάρχου
Βόλου κ. Θ. Θεοδώρου δήλωσε
σχετικά: «Το Κέντρο Πρόληψης
Υγείας, μία νέα δομή σε πανελλή-
νιο επίπεδο, στοχεύει στη βελτίω-
ση αυτού που όλοι μας οφείλουμε
να τιμούμε και να προστατεύου-
με, την Υγεία. Στις δύσκολες ημέ-
ρες της οικονομικής κρίσης η
ανάδειξη αξιών, προτεραιοτήτων
και η προάσπιση του κοινού κα-
λού αποτελούν δείκτες ανθρω-
πιάς και ευαισθησίας. Με τρόπο
έμπρακτο και ουσιαστικό ο Δήμος
Βόλου σε συνεργασία με το Ελλη-
νικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών

Πόλεων για μια ακόμη φορά προ-
άγει την ενημέρωση και την ευαι-
σθητοποίηση για το πολυτιμότερο
των αγαθών, την Υγεία. Το ΚΕΠ
και η λειτουργία του υποστηρί-
ζουν τη δωρεάν και άμεση δια-
σφάλιση, ενημέρωση, πρόληψη
και προάσπιση της υγείας των πο-
λιτών με διάφορες δομές και δια-
φορετικές υποδομές. Όλοι μας
έχουμε δικαίωμα στην παροχή
υπηρεσιών υγείας και όλοι μας
υποχρεούμαστε να τη διαφυλάτ-
τουμε με τρόπο απλό και άμεσο:
με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βό-
λου».

34
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Τ ην τελετή των εγκαινίων, άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δή-
μαρχος Κηφισιάς κ. Γιώργος Θωμάκος ο οποίος μεταξύ
άλλων τόνισε: «Συνεχίζουμε σταθερά την υλοποίηση

του Κοινωνικού Δημοτικού Προγράμματός μας, που μαζί με την
Παιδεία αποτελούν τις μόνιμες προτεραιότητες μας. Πλέον και
το Κέντρο Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας ξεκινά την λειτουργία του
πλάι στις υπόλοιπες κοινωνικές δομές του Δήμου Κηφισιάς.
Με την πολύτιμη βοήθεια του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοι-
νοτήτων (ΚΕΔΕ), που ευχαριστούμε πολύ, η πρόληψη ασθενει-
ών και ο προσυμπτωματικός έλεγχος υγείας καθιερώνονται
στον Δήμο μας. Στόχος μας: Παντού (Πολυιατρεία, Ανθρωπιστι-
κή βοήθεια, Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ) νέα προγράμματα με πε-
ρισσότερους ωφελούμενους. Συμπαγής πόλη, με όλες τις υπη-
ρεσίες δίπλα μας. Δήμος με κοινωνικό πρόσωπο, Δήμος της Αι-
σιοδοξίας και της Καινοτομίας».

23 Μαΐου 2017 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Κηφισιάς

Ο Δημάρχος Τεμπών κ. Κώστας Κολλά-
τος κατά την ομιλία του τόνισε: «Είναι
ένα σπουδαίο εργαλείο που έχει στη

διάθεσή της η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πρό-
ληψη της Υγείας των Δημοτών. Προσφέρεται
έτσι η δυνατότητα να προλαμβάνονται αυτά τα
νοσήματα πριν χρειαστούν ιατρική αντιμετώπιση
σε επίπεδο θεραπείας. Αυτή άλλωστε είναι και η
αξία της πρόληψης. Ο θεσμός των ΚΕΠ υγείας
αφορά στη δημιουργία ενός Δικτύου Κοινωνικής
Μέριμνας και φροντίδας για τον πολίτη που θα
κάνει την πρόληψη και την προαγωγή της Υγείας
πράξη και θα διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο
διαβίωσης και ποιότητας ζωής».

18 Ιουνίου 2017 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Τεμπών

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμαρχο Αριστοτέλη,
κ. Γεώργιο Ζουμπά και την Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. «ΦΡΟΝ-
ΤΙΔΑ» κα. Κατερίνα Μήτρου παρουσία πλήθους κόσμου. 
«Είναι η αρχή μιας προσπάθειας για να προσφέρουμε το καλύ-
τερο δυνατό στους δημότες μας. Το ΚΕΠ Υγείας θα δίνει πλη-
ροφόρηση και βοήθεια σε όλους τους δημότες. Η επιτυχία του
εξαρτάται από το προσωπικό και από τη θέληση των ανθρώπων
να βοηθήσουν. Πάντως, εμείς έχουμε αυτή τη διάθεση και θα
συνεχίσουμε την προσπάθειά μας», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρ-
χος Αριστοτέλη, κ. Γεώργιος Ζουμπάς.

31 Μαΐου 2017 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Αριστοτέλη
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Ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος
Βοργιαζίδης κατά την ομιλία του ανέφε-
ρε, «Για το Δήμο Βέροιας και τη Δημοτική

Αρχή η κοινωνική αλληλεγγύη και η προαγωγή
της δημόσιας υγείας αποτελούν κορυφαίες προ-
τεραιότητες γιατί θεωρούμε πως σε μια περίοδο
όπου οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας διαρκώς υπο-
βαθμίζονται λόγω των περιορισμένων διαθέσι-
μων πόρων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως η δομή
εξουσίας που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη έχει
την υποχρέωση αλλά και τη δυνατότητα να εφαρ-
μόσει αξιόπιστα προγράμματα Προληπτικής Ιατρι-
κής και Αγωγής Υγείας…»

Π αρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων, εργαζο-
μένων και πολιτών τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός με
την ευλογία της τοπικής εκκλησίας ώστε να αποδώσουν τα μέ-

γιστα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Μετά το πέρας του αγιασμού χαιρετισμούς απηύθυνε ο Δήμαρχος Κα-
λαμπάκας κ. Σινάνης ο οποίος ανέφερε ότι «ένας κλειστός χώρος μέ-
χρι πριν λίγο καιρό, θα έχει πλέον ρόλο πολύ σημαντικό και μάλιστα
κοινωνικό, εξυπηρετώντας τους δημότες της Καλαμπάκας» και ο Αντι-
περιφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης κ.
Μπουτίνας ο οποίος συνεχάρη το Δήμο για την πρωτοβουλία που είχε
να φέρει στην έδρα του Δήμου Καλαμπάκας νέες σημαντικές κοινωνι-
κές δομές. Επίσης, ευχήθηκαν κάθε επιτυχία διαβεβαιώνοντας ότι Δή-
μος και Περιφέρεια θα στηρίξουν την όλη προσπάθεια.

12 Ιουλίου 2017 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Βέροιας

25 Ιουλίου 2017 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Καλαμπάκας

20 Οκτωβρίου 2017 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Ηγουμενίτσας

Η εκδήλωση των εγκαινίων ξεκίνησε με την τελετή του Αγια-
σμού και συνεχίστηκε με τον χαιρετισμό του Δημάρχου
Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλου, ο οποίος μεταξύ άλλων δή-

λωσε: «Σήμερα, ο Δήμος Ηγουμενίτσας, μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ πιστο-
ποιείται πλέον και επίσημα ως ένας από τους ενεργούς 81 Δήμους -
μέλη της Ελλάδας, που τίθεται στην υπηρεσία της υγείας του πολίτη.
Στόχος μας είναι το ΚΕΠ Υγείας να αποτελέσει για τον Δήμο, τον Κεν-
τρικό Θεσμό Συντονισμού και για τον Δημότη την απαραίτητη Υπηρε-
σία Μιας Στάσης για όλα τα θέματα που αφορούν στην Προληπτική
Ιατρική, αλλά και στην προαγωγή της υγείας, ώστε να επιτευχθούν
πιο υγιείς συμπεριφορές. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνει το χέρι στον
πολίτη που έχει ανάγκη, με αθόρυβο και διακριτικό τρόπο, υλοποι-
ώντας προγράμματα καθημερινής και αποτελεσματικής στήριξης
των δημοτών μας. Ευχή μου λοιπόν και προτροπή είναι να μας εμπι-
στευθείτε και να αγκαλιάσετε τις νέες μας δομές».
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06 Νοεμβρίου 2017 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικού Αργυρούπολης

18 Δεκεμβρίου 2017 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Αγ. Βαρβάρας

04 Δεκεμβρίου 2017 
- ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δράμας

Τ α εγκαίνια των ΚΕΠ Υγείας έγιναν παρουσία του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Συμεών,
του Δημάρχου Ελληνικού -Αργυρούπολης κου Γιάννη

Κωνσταντάτου και του κου Γιώργου Πατούλη, Πρόεδρου του
ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, Δημάρχου Αμαρουσίου καθώς επίσης
και πλήθος πολιτών που στήριξαν με τη παρουσία τους τη νέα
δομή υγείας και πρόληψης του δήμου μας. Ο Πρόεδρος του Ελ-
ληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και της ΚΕΔΕ, κ.
Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, δήλωσε σχετικά:
«Η πρόληψη μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου ενισχύεται
από το θεσμικό ρόλο των δήμων. Ένας ακόμη δήμος εγκαινιά-
ζει μια δομή που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει τους δημότες
να προλάβουν σύμφωνα με την ηλικία τους νοσήματα πριν φτά-
σουν να θεραπεύονται γι’ αυτά».

Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος,
και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων-
σταντίνος Μπαϊρακτάρης, δήλωσαν ότι η δημοτική

αρχή στέκεται δίπλα στις ανάγκες των συνδημοτών, προσφέ-
ροντας υπηρεσίες που επιβεβαιώνουν τις προσπάθειες για
ανάπτυξη της ποιότητας ζωής στη Δράμα.

Ο Δήμαρχος της πόλης Γιώργος
Καπλάνης, στην ομιλία του τόνι-
σε ότι η υγεία είναι το πολυτιμό-

τερο αγαθό του ανθρώπου και η Αυτοδι-
οίκηση δεν μπορεί να μένει αμέτοχη.
«Με τη δημιουργία του ΚΕΠ Υγείας στο
Δήμο μας επιδιώκουμε, μέσω των παρε-
χόμενων υπηρεσιών πρόληψης,  να προ-
στατευθεί αποτελεσματικά η υγεία των
δημοτών μας».
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής Ανδρέας Λεωτσάκος σε σύντομη
ομιλία του αναφέρθηκε στο ιστορικό δημι-
ουργίας του ΚΕΠ Υγείας καθώς και στη ση-
μασία της λειτουργίας του. Χαρακτηριστι-
κά είπε πως «με τις υπηρεσίες πρόληψης
του ΚΕΠ Υγείας μπορούμε να προλάβουμε
και να νικήσουμε πολύ σοβαρές ασθένει-
ες και να σωθούν πολλές ζωές».
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Προγράμματα Προαγωγής Υγείας

Καρκίνος του μαστού

22 Ιουλίου 2017 - Δήμος Καλλιθέας 
«Αγωγή Υγείας για την Σύγχρονη Γυναίκα» 

Πρόληψη καρκίνου του μαστού 
και καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Ο Δήμος Καλλιθέας,
το ΕΔΔΥΠΠΥ και το
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ διοργά-
νωσαν ημερίδα ευαι-
σθητοποίησης  με θέ-
μα την Πρόληψη του
Καρκίνου του Μα-
στού. Το κατά βάση
γυναικείο κοινό ενη-
μερώθηκε για όλες
τις τελευταίες εξελί-
ξεις σε σχέση με μια
ασθένεια, η οποία
μπορεί να διαγνω-
σθεί και να αντιμετω-
πισθεί εγκαίρως.

O καρκίνος του μαστού είναι ένας
κακοήθης όγκος που ξεκινάει από
τα κύτταρα του μαστού και είναι ο
συχνότερος καρκίνος στις γυναί-
κες, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις
μπορεί να εμφανισθεί και σε άν-
δρες. Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκί-
νου του μαστού αυξάνεται με την
ηλικία ενώ κάποιοι παράγοντες κιν-
δύνου είναι το φύλο, οι γενετικοί
παράγοντες κινδύνου (τα γονίδια
BRCA1 και BRCA2), η αυξημένη
πυκνότητα του μαστού, η κατανά-

λωση αλκοόλ και το κάπνισμα.

Στόχος του προληπτικού ελέγ-
χου είναι η ανίχνευση ασυμπτωματι-
κών και αρχικού σταδίου καρκίνων
του μαστού καθώς και προκαρκινι-
κών καταστάσεων, καθώς έχει απο-
δειχθεί ότι η αντιμετώπιση του καρ-
κίνου του μαστού σε πρώιμα στάδια
αυξάνει σημαντικά το προσδόκιμο
επιβίωσης των ασθενών και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις προσφέρει ου-
σιαστικά πλήρη ίαση.

Τα πρωτόκολλα προληπτικού
ελέγχου συμπεριλαμβάνουν την
κλινική εξέταση μαστών, την μαστο-
γραφία και τον υπέρηχο.

Στο πλαίσιο αυτο και εντός των
δράσεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2017
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
ημερίδες για τον Καρκίνο του Μα-
στού και διοργανώθηκαν δράσεις
με δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες
ωφελήθηκαν περισσότεροι από
2664 Δημότες. 
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24 Ιουλίου 2017- Δήμος Λαυρεωτικής 
«Η Ελλάδα κατά του καρκίνου»

Δήμος Μονεμβασίας - 2-27/10/2017

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας
και τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος πλη-
θυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»
για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του τραχή-
λου της μήτρας, διοργάνωσαν δωρεάν εξετάσεις (μαστο-
γραφία και τεστ ΠΑΠ) παρεχόμενες σε κινητή μονάδα, σε
γυναίκες του Δήμου Λαυρεωτικής.
«Στόχος των δωρεάν εξετάσεων ήταν αφενός η έγκαιρη
διάγνωση και αφετέρου η ενημέρωση και η ευαισθητο-
ποίηση των γυναικών για την σωστή προσέγγιση του καρ-
κίνου. Θέλουμε να εντοπίσουμε τις γυναίκες που φαινο-
μενικά είναι καλά ενώ νοσούν», αναφέρει ο κ. Μανώλης
Αμπατζόγλου, χειρουργός και επιστημονικός διευθυν-
τής του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας.

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μονεμ-
βασίας σε συνεργασία με το Ελλη-
νικό Ίδρυμα Ογκολογίας και στο
πλαίσιο του Προγράμματος « Η ΕΛ-
ΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»,
πραγματοποίησε το 1ο Πρόγραμμα
πληθυσμιακού ελέγχου για την έγ-
καιρη διάγνωση του καρκίνου του
μαστού και του καρκίνου του τρα-
χήλου της μήτρας. Το Πρόγραμμα
υλοποιήθηκε από 2 έως 27 Οκτω-
βρίου 2017 σε 4 σταθμούς της Ειδι-
κής Κινητής Μονάδας στο Δήμο
(Μολάοι, Παπαδιάνικα, Μονεμβα-
σία, Νεάπολη) και εξετάστηκαν
Δωρεάν 435 γυναίκες από όλες τις
Δημοτικές Ενότητες. Επιπλέον,
εξυπηρετήθηκαν από την Κινητή
Μονάδα στο Δήμο μας, 10 γυναί-
κες από το Δήμο Ευρώτα στους
Μολάους καθώς και 1 γυναίκα από
το Δήμο Ελαφονήσου και 1 γυναί-
κα από το Δ. Κυθήρων, στη Νεάπο-
λη.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρα-
κλής Τριχείλης εκφράζει τις ευχα-
ριστίες του στο Ελληνικό Ίδρυμα
Ογκολογίας για την πολύτιμη συ-
νεργασία, η οποία άρχισε με πρω-

τοβουλία του ΚΕΠ Υγείας του Δή-
μου πριν από 2 μήνες, με προοπτι-
κή επανάληψης παρόμοιων ελέγ-
χων αλλά και παρακολούθησης
των γυναικών που θα χρειαστεί να
υποβληθούν σε περαιτέρω έλεγ-
χο. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολο-

γίας πραγματοποιεί τα Προγράμμα-
τα πληθυσμιακού ελέγχου με την
ευγενική χορηγία του Ελληνικού
Αντικαρκινικού Ινστιτούτου και τη
συμμετοχή έμπειρων και εξειδι-
κευμένων επιστημόνων, τους
οποίους επίσης ευχαριστεί. 
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Δήμος Ηλιούπολης - 11/11/2017

Δήμος Βόλου - 8/3/2017 - Πρόγραμμα Ψηλάφησης Μαστού 

Δήμος Ρήγα Φεραίου - 8/3/2017 - Ψηλάφηση Μαστού

Δήμος Ωρωπού 
- 14/5/2017

Σ το πλαίσιο του Προληπτικού έλεγχου κατά του καρκίνου του Μαστού, ο Δήμος Ηλιούπολης, τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηλι-
ούπολης και ο ιατρός-ακτινολόγος κ. Ανυφαντάκης Γεώργιος πρόσφεραν σε 15 δημότισσες δωρεάν 15 μαστογραφίες. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης του καρκίνου του μα-
στού ο Δήμος Ωρωπού και τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ διοργάνωσαν ενημερω-
τική ημερίδα με θέμα «Παθήσεις Μαστού και Πρόληψη, η Πρώιμη
Διάγνωση Ισοδυναμεί με Ίαση» και ομιλήτρια την ιατρό Ελευθερία
Ιγνατιάδου. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εξέταση ψηλάφησης μαστού και πλη-
ροφόρηση για τις εξετάσεις που αφορούν το μαστό , που πραγματο-
ποιήθηκε σε γυναίκες του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βό-
λου και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.
Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Αναστασία Μορφο-
γιάννη δήλωσε σχετικά: « η συγκεκριμένη δράση αποσκοπούσε
στην προσέγγιση των γεωγραφικών ενοτήτων πέρα του κέντρου,
ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο γυναικείος πληθυσμός και να προβεί
στον απαραίτητο προληπτικό έλεγχο, καθώς η έγκαιρη διάγνωση
του καρκίνου του μαστού είναι αποτέλεσμα της πρόληψης… Το ΚΕΠ
- Υγείας του Δήμου Βόλου έχει σκοπό την προάσπιση της υγείας των
δημοτών μας και παράλληλα την βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους.»

Τ ην Τετάρτη 8 Μαρτίου - Παγκό-
σμια ημέρα της γυναίκας-πραγμα-
τοποιήθηκε σειρά εξετάσεων προ-
ληπτικού ελέγχου στις γυναίκες
του Δήμου. Πέρα από κάθε προσ-
δοκία ήταν η ανταπόκριση των γυ-
ναικών της περιοχής του Δήμου
Ρήγα Φεραίου στη διενέργεια ψη-
λάφησης μαστού που πραγματο-
ποιήθηκε από γιατρούς - συνεργά-
τες της Γενικής Κλινικής του Βόλου
“ΑΝΑΣΣΑ” σε συνεργασία με το
ΚΕΠ. Υγείας του Δήμου Ρήγα Φε-
ραίου και τον Σύλλογο Καρκινοπα-
θών Ν. Μαγνησίας «ΥποστηρίΖΩ». 

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Να-
σίκας Δημήτριος, τόνισε «Τιμούμε
σήμερα όλες τις γυναίκες για τους
δύσκολους ρόλους που καλούνται
καθημερινά να φέρουν εις πέρας
και για τους αγώνες που δίνουν
εδώ και χρόνια για τη διεκδίκηση
δικαιωμάτων και ισότιμων θέσεων
σε όλους τους τομείς της ζωής,
προσφέροντας τους ως δώρο εξε-
τάσεις προληπτικού ελέγχου. Ένα

σημαντικό δώρο για το πολυτιμότε-
ρο αγαθό, την υγεία, που στις συγ-
κεκριμένες εξετάσεις οι γυναίκες
οφείλουν να υποβάλλονται τακτικά
και σήμερα τους δίνουμε δωρεάν
αυτή τη δυνατότητα. Γυναίκες
όλων των ηλικιών ευαισθητοποι-
ήθηκαν στην πρόληψη και η διαδι-
κασία κύλησε ομαλά και αποτελε-
σματικά με την τεράστια συμβολή
των ιατρών».
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Δήμος Τεμπών - 24 /7/2017

Δήμος Βέροιας - 21/10/2017

15 Νοεμβρίου 2017 - Δήμος Βέροιας 
- Εκδήλωση για τον Καρκίνο του Μαστού

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης από τις κινητές μονάδες της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας, και υπό την Αιγίδα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, πραγματοποιήθηκαν στον προαύλιο χώρο του Περιφερειακού
Ιατρείου Μεσαγγάλων Δωρεάν Μαστογραφίες. 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την
πρόληψη του καρκίνου του μαστού που συνδιοργάνωσαν ο
Δήμος Βέροιας , το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Βέροιας, το Ν.Π. ΚΑ-
ΠΑ, η Κοινωφελής Επιχείρηση ΚΕΠΑ, ο Σύλλογος Καρκινο-
παθών «Άγιος Παρθένιος», ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας, ο
Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας, το ΠΕΔΥ (μονάδα Βέροιας)
και η Αντικαρκινική Εταιρεία ( παράρτημα Βέροιας).

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου φωταγωγήθηκε το Δημαρ-
χείο σε «ροζ χρώμα». Ακολούθησε εκδήλωση από χορευτι-
κά συγκροτήματα και τη χορωδία της πόλης. 

Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε πεζοπορία
στους δρόμους της πόλης.

Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου διεξήχθη ανοιχτή συζήτηση ‘Πά-
ρε τον πόνο μου….. Πάρε τον Φόβο μου ……’. Ομιλήτρια
ήταν η Δρ. Αναγνώστου - Κελεπούρη Ειρήνη, Σχολική Ψυ-
χολόγος.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν o Δήμος
Βέροιας, το ΚΕΠ Υγείας, το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑ-
ΠΑ, η Κοινωφελής Επιχείρηση ΚΕΠΑ, ο Ια-
τρικός Σύλλογος Ημαθίας, η Ελληνική Αν-
τικαρκινική Εταιρεία (Παράρτημα Βέροι-
ας), ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ημαθίας
«Άγιος Παρθένιος» και ο Εμπορικός Σύλ-
λογος Βέροιας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Βέροιας
Κώστας Βοργιαζίδης που δήλωσε «ο Δήμος
βάζει ένα λιθαράκι για την πρόληψη του
καρκίνου του μαστού, με δράσεις σαν τη ση-
μερινή. Σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας
διοργανώνουν ενημερωτικές ομιλίες με
σκοπό την πρόληψη για να σωθούν ζωές.»
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ΚΕΠ Υγείας
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

15 Δεκεμβρίου 2017 - Δήμος Ηλιούπολης 
«Αγωγή Υγείας για την σύγχρονη γυναίκα»

Ο καρκίνος του τραχήλου της
μήτρας αποτελεί τον δεύτερο πιο
συχνό καρκίνο στις γυναίκες, με-
τά τον καρκίνο του μαστού, ειδι-
κά στη μέση ηλικία. Οι περισσό-
τεροι καρκίνοι του τραχήλου της
μήτρας αναπτύσσονται στη μετα-
βατική ζώνη και αρχίζουν στην
επιφάνεια του τραχήλου της μή-
τρας.

Οι παράγοντες κινδύνου για την
ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας περιλαμβάνουν τη λοί-
μωξη από τον ιό των ανθρώπινων
θηλωμάτων, το κάπνισμα, την ανο-
σοκαταστολή και τη λοίμωξη από
χλαμύδια.

Τα φυσιολογικά κύτταρα δεν ανα-
πτύσσουν έναν καρκίνο απευθείας,
αλλά πρώτα εμφανίζονται προ-καρ-
κινικές αλλαγές οι οποίες στη συνέ-
χεια μπορούν να εξελιχθούν σε
καρκίνο.

Οι προ-καρκινικές αυτές αλλαγές
μπορούν να ανιχνευθούν από το
τεστ Παπανικολάου (τεστ PAP) και
να αντιμετωπιστούν, προλαμβάνον-
τας την ανάπτυξη του καρκίνου. 

Η Πρόληψη αυτής της μορφής καρ-
κίνου, καθώς και η ευαισθητοποί-
ηση και ενημέρωση των δημοτών
ήταν στόχος του ΚΕΠ υγείας για το
2017.

Εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγεί-
ας για το 2017, διοργανώθηκε πα-
νελλήνια εκστρατεία, σε συνεργα-
σία με το Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «Αττικόν» και το μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα «Παθολογία
της Κύησης» της Ιατρικής Αθηνών.

Η εκστρατεία αποτελείται από ενη-
μερωτικές ημερίδες για την «Αγω-
γή υγείας για τη Σύγχρονη γυναί-
κα» σε Δήμους μελή, από ενημε-
ρωτικές ημερίδες για την «Εφηβική

Ηλικία» στα Λύκεια Δήμων μελών,
καθώς και από δωρεάν γυναικολο-
γικό έλεγχο για τους Δημότες (τεστ
ΠΑΠ και κλινική εξέταση μαστών). 

Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σχετι-
κά με την πρόληψη για την υγεία
των γυναικών, με θέματα όπως ο
ρόλος της αντισύλληψης στην αγω-
γή υγείας, ο καρκίνος του τραχήλου
της μήτρας και το εμβόλιο HPV Λοί-
μωξης, η προληπτική, διαγνωστική
και θεραπευτική προσέγγιση του
καρκίνου του μαστού, καθώς και η
οστεοπόρωση, ένα ιστορικό και κοι-
νωνικό ζήτημα στην εμμηνόπαυση.

Στο πλαίσιο αυτο και εντός των δρά-
σεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2017
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
ημερίδες για τον Καρκίνο του Μα-
στού και διοργανώθηκαν δράσεις
με δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες
ωφελήθηκαν περισσότεροι από
5837 Δημότες. 

Πραγματοποιήθηκε ημερίδα
που αφορά στη γυναίκα και τα
προβλήματά της, γυναικολογι-
κής φύσεως και όχι μόνο. Με
δεδομένο ότι η γυναίκα έχει ορ-
μονολογικές ιδιαιτερότητες και
διαφορετικά προβλήματα σε
κάθε ηλικία, επιβάλλεται να κά-
νει ιδιαίτερο και τακτικό προλη-
πτικό έλεγχο και εξετάσεις.

Ομιλητής ήταν ο ιατρός μαιευ-
τήρας-γυναικολόγος κ. Νικόλα-
ος Βλαχάδης ενώ συνδημότισ-
σες δήλωσαν συμμετοχή για
δωρεάν εξέταση μαστογρα-
φίας, καθώς και για κλινική εξέ-
ταση. 
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15 Δεκεμβρίου 2017 - Δήμος Ηλιούπολης 
«Αγωγή Υγείας για την Εφηβική ηλικία »

8 Μαΐου 2017 - Δήμος Ηλιούπολης 
- «Αγωγή Υγείας για την Εφηβική ηλικία »

25 Οκτωβρίου 2017 - Δήμος Ηλιούπολης 

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηλιούπο-
λης διοργάνωσε δύο ιατρικές ενη-
μερωτικές ομιλίες για τους μαθητές
του 2ου και 4ου Λυκείου Ηλιούπο-
λης με θέμα την αντισύλληψη και το
εμβόλιο κατά του καρκίνου της μή-
τρας. Συνολικά ο αριθμός των μα-
θητών που παρακολούθησε την
ομιλία υπερέβη τους 600 ενώ ομι-
λητής ήταν ο γυναικολόγος κ. Βλα-
χάδης. 

O Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρή-
στος Γιαννάκης, Εντεταλμένος Σύμ-
βουλος Δημάρχου δήλωσε: «Ο τρό-
πος με τον οποίο ανέπτυξε ο κ. Βλα-

χάδης τα δύο ιατρικά θέματα ήταν
μοναδικός. Κατάφερε με απόλυτα
κατανοητό τρόπο και άψογη διαχεί-

ριση του πολυπληθέστατου μαθητι-
κoύ ακροατηρίου, να κάνει με τον
καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.»

Στο πλαίσιο του Προληπτικού έλεγχου κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ο Δήμος Ηλιούπολης και τα
ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηλιούπολης πρόσφεραν στους δημότες δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις και παρεδόθη-
σαν παραπεμπτικά για εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, με τα αποτελέσματα των οποίων συνδημότισ-
σες θα επανεξετασθούν στα ιατρεία του Δήμου. 

Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης σε συνεργασία με
το ΕΔΔΥΠΠΥ, οργάνωσε δύο ιατρικές ομιλίες για τους μα-
θητές του πρώτου και τρίτου Λυκείου Ηλιούπολης. 
Ομιλητής ήταν ο Γυναικολόγος ιατρός κ. Γεώργιος Σαλα-
μαλέκης που αναφέρθηκε:
α) Στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και το εμβόλιο
κατά του καρκίνου β) Στην αντισύλληψη.
Τις ομιλίες παρακολούθησαν συνολικά περίπου 500 μα-
θητές και πολλοί καθηγητές. 
Ο επίλογος των ομιλιών είναι: ο εμβολιασμός είναι απα-
ραίτητος στις ηλικίες από 11 έως 26 ετών σε συνδυασμό
με το τεστ ΠΑΠ, όπως απαραίτητη είναι και η αντισυλληπτι-
κή προφύλαξη και προστασία. Θέματα τα οποία ο ιατρός
ανέπτυξε στην ομιλία, την οποία έκλεισε ευχαριστώντας
τους διευθυντές και τους καθηγητές των δύο Λυκείων για
την βοήθεια και την στήριξη που παρείχαν. 
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ΚΕΠ Υγείας
4 Απριλίου 2017 - Δήμος Αγίας Παρασκευής 
- «Αγωγή Υγείας για την Σύγχρονη Γυναίκα» 

30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2017 - Δήμος Μονεμβασίας -
«Αγωγή Υγείας για την Εφηβική ηλικία »

1 Απριλίου 2017 - Δήμος Μονεμβασίας 
- «Αγωγή Υγείας για την Σύγχρονη Γυναίκα» 

Ενημερωτική ημερίδα Αγωγής
Υγείας πραγματοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και την Γ’
Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσο-
κομείο «Αττικόν» - Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία

της κύησης», στο 1ο ΚΑΠΗ Αγ. Πα-
ρασκευής . Παρουσιάστηκαν τα θέ-
ματα -πρόληψη καρκίνου τραχήλου
της μήτρας, πρόληψη και αντιμετώ-
πιση της οστεοπόρωσης, αντισύλ-
ληψη, πρόληψη και αντιμετώπιση
παθήσεων του μαστού - και ακο-

λούθησε συζήτηση με το κοινό.
Η δράση ολοκληρώθηκε στο ΚΕΠ
Υγείας Αγίας Παρασκευής στο 1ο
Δημοτικό Ιατρείο με δωρεάν Τεστ
Παπανικολάου από τους γιατρούς
σε γυναίκες που είχαν κλείσει τα
σχετικά ραντεβού.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριή-
μερο Εκδηλώσεων του ΚΕΠ Υγείας
του Δήμου Μονεμβασίας σε συνερ-
γασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών
της Γ’ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-

Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσο-
κομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ».

Στο Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων
περιλαμβάνονταν:
l Ομιλία στους μαθητές του Γενικού

Λυκείου και του ΕΠΑΛ Μολάων.
l Ομιλία στους μαθητές του Γενικού

Λυκείου Μονεμβασίας.
l Ομιλία στους μαθητές του Γενι-

κού Λυκείου και του ΕΠΑΛ Νεά-
πολης. 

Πραγματοποιήθηκε ημερίδα του ΚΕΠ Υγείας του
Δήμου Μονεμβασίας σε συνεργασία με το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπου-
δών της Γ’ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναι-
κολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙ-
ΚΟΝ», με θέμα «Αγωγή υγείας για τη Σύγχρονη
Γυναίκα». Ακολούθησαν δωρεάν εξετάσεις προ-
ληπτικού ελέγχου για παθήσεις των αγγείων των
κάτω άκρων και εξετάσεις προληπτικού καρδιο-
λογικού ελέγχου στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης. 
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27 Απριλίου 2017 -
Δήμος Ηλιούπολης 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Ηλιούπολης διοργάνωσε ομι-
λία για τον καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας
και τον καρκίνο της Μήτρας με ομιλητές τους
Γυναικολόγους - Μαιευτήρες κ. Τσιτσέ Γεώρ-
γιο και τον κ. Βλαχάδη. Ακολούθησαν δωρεάν
κλινικές εξετάσεις .

10 Μαρτίου 2017 -
Δήμος Μαραθώνα
«Αγωγή Υγείας 
για την Εφηβική ηλικία»
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα
«Αγωγή Υγείας για την Εφηβική Ηλικία» του
ΚΕΠ Υγείας Δήμου Μαραθώνα, σε συνεργα-
σία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), την Γ’ Μαιευτική - Γυναι-
κολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο «Αττικόν» - Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Παθολογία της κύησης»
με θέμα τις βασικές αρχές αντισύλληψης και
την HPV λοίμωξη.

Στην ομιλία συμμετείχαν οι μαθητές του Λυ-
κείου Νέας Μάκρης , οι οποίοι και ενημερώ-
θηκαν διεξοδικά για τους κινδύνους της λοί-
μωξης από τον ιό HPV και την πρόληψη μέσω
της αντισύλληψης και του TEST Παπανικολά-
ου.

Στο τέλος της ομιλίας τα παιδιά είχαν την δυνα-
τότητα να κάνουν ερωτήσεις στους ομιλητές,
γεγονός που απέδειξε για ακόμα μια φορά την
επιτακτική ανάγκη των νέων μας για ενημέρω-
ση σε θέματα που τους προβληματίζουν.

Ο Δήμος Καλλιθέας σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, του οποίου
Α’ Αντιπρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Καλλιθέας κος Δημήτριος
Κάρναβος, και η Γ’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν» - Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Παθολογία της κύησης» υλοποιεί στα Λύ-
κεια της πόλης το πρόγραμμα με θέμα «Αγωγή Υγείας για την
Εφηβική ηλικία». Η συμμετοχή, η προσοχή, και το ενδιαφέρον
των μαθητών αμείωτο. 

15 Φεβρουαρίου - 10 Μαρτίου 2017
- Δήμος Καλλιθέας 
- «Αγωγή Υγείας για 
την Εφηβική ηλικία»

18 & 19 Μαρτίου 2017 
- Δήμος Φαρσάλων

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρ-
σάλων συνέχισε τις δράσεις
του, διοργανώνοντας Διήμερο
Πρόληψης και Υγείας, στο
οποίο οι δημότες είχαν την ευ-
καιρία να ενημερωθούν για θέ-
ματα πρόληψης του καρκίνου,
για νέες έρευνες επάνω στην
επιστήμη και στη συνέχεια να
πραγματοποιήσουν εξετάσεις
Τεστ Παπανικολάου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η
υπεύθυνη Δράσεων Υγείας και
Πολιτική εκπρόσωπος του Δή-
μου στο ΕΔΔΥΠΠΥ κα. Πανα-

γιωτοπούλου, η οποία ευχαρίστησε τους πολίτες που παρευρέ-
θηκαν και όλους εκείνους οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν ώστε
να πραγματοποιηθεί αυτή η ημερίδα.
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ΚΕΠ Υγείας
2 Μαρτίου 2017 - Δήμος Περιστερίου 
- «Αγωγή Υγείας για τη Σύγχρονη Γυναίκα»

3 Μαρτίου 2017 - Δήμος Λαυρεωτικής 
- «Οι πολλαπλοί ρόλοι της σύγχρονης 
γυναίκας και οι επιπτώσεις στην υγεία της»

Με αφορμή τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναί-
κα (8 Μαρτίου) ο Δήμος Περιστε-
ρίου διοργάνωσε με επιτυχία,
ημερίδα με θέμα «Αγωγή Υγείας
για τη Σύγχρονη Γυναίκα».

Η ημερίδα διεξήχθη από το ΚΕΠ
Υγείας σε συνεργασία με το Ελ-
ληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και
με την Γ’ Μαιευτική - Γυναικολο-
γική Κλινική του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττι-
κόν». Οι διακεκριμένοι επιστή-
μονες που συμμετείχαν ανέλυ-
σαν σημαντικά θέματα γυναικο-
λογικών νοσημάτων, παθήσεων
των φλεβών των κάτω άκρων
και την σημασία και την τεχνική
του θηλασμού. 

Η εκδήλωση αυτή συντονίστηκε
από τον Εντεταλμένο Δημοτικό
Σύμβουλο για τα θέματα Υγείας -
Καρδιολόγο Γιώργο Μπεκιάρη, ο
οποίος στον πρόλογό του ευχαρί-
στησε τους συμμετέχοντες για-
τρούς και μαίες και υπεσχέθη στους
παρευρισκομένους ότι η προσπά-

θειά του για ανακούφιση των συμ-
πολιτών μας από τον πόνο της αρ-
ρώστιας θα συνεχιστεί. 
Στο τέλος της ημερίδας ακολούθη-
σαν προγραμματισμένα δωρεάν
PAP test και δωρεάν κλινικές εξετά-
σεις μαστού στο Κοινωνικό Ιατρείο
του Δήμου Περιστερίου.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι δημότες
του Δήμου Λαυρεωτικής, την Παρασκευή 3
Μαρτίου 2017, στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενό-
τητας Λαυρίου. Η ημερίδα διοργανώθηκε στο
πλαίσιο της γιορτής της γυναίκας από το ΝΠΔΔ
“ΚΕΦΑΛΟΣ”, και το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
μας, σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, μέλος του
οποίου είναι και ο Δήμος Λαυρεωτικής, καθώς
και με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Παθολογία της Κύησης» της Γ΄ Μαιευτι-
κής Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών - ΠΓΝ «Αττικόν», που πραγματοποι-
εί με μεγάλη επιτυχία εκδηλώσεις κοινωνικού,
εθελοντικού και ενημερωτικού χαρακτήρα με
τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών και δι-
δασκόντων. Επιπλέον στην εκδήλωση συμμε-
τείχαν δύο ψυχολόγοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τον
κορμό της ημερίδας.
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17 Φεβρουαρίου 2017 - Δήμος Άρτας 
- «Αγωγή Υγείας για την Σύγχρονη Γυναίκα»
Εκδήλωση με θέμα «Αγωγή Υγείας για την Σύγχρονη Γυναίκα» πραγ-
ματοποίησε ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, το
απόγευμα της Παρασκευής 17 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο «ΚΡΟ-
ΝΟΣ». Αναπτύχθηκαν από ειδικούς σημαντικά θέματα όπως «Οικο-
γενειακός προγραμματισμός και αντισύλληψη», «Καρκίνος τραχήλου
μήτρας-HPV Εμβόλιο», «Ενδοσκοπικές τεχνικές στην αντιμετώπιση
γυναικολογικών παθήσεων», «Πρόληψη καρκίνου του μαστού», ενώ
ακολούθησε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η Ημερίδα διεξήχθη
σε συνεργασία με την Γ’ Μαιευτική -Γυναικολογική Κλινική του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν».

6,15 & 20 Μαρτίου 2017 - Δήμος Περιστερίου 
-«Χαλάρωση - Ακράτεια Ούρων σε Γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση»

2-27 Οκτωβρίου 2017 - Δήμος Μονεμβασίας 
- «Η Ελλάδα κατά του καρκίνου» 

Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία με τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες του και τον Μαιευτήρα - Γυναι-
κολόγο Σωτήρη Χουρσόγλου διοργάνωσαν και πραγ-
ματοποίησαν ενημερωτικές ομιλίες ιατρικού περιεχο-
μένου με θέμα: «Χαλάρωση - Ακράτεια Ούρων σε Γυ-
ναίκες μετά την εμμηνόπαυση», στα Κέντρα Φιλίας
(ΚΕ.ΦΙ.) Δήμου Περιστερίου.

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μονεμβασίας σε συνεργασία με το
Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας και στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος « Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», πραγματοποίησε το
1ο Πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για την έγκαιρη διά-
γνωση του καρκίνου του μαστού και του καρκίνου του τραχή-
λου της μήτρας. Εξετάστηκαν Δωρεάν 435 γυναίκες από όλες
τις Δημοτικές Ενότητες.

24 Ιουλίου 2017 - Δήμος Λαυρεωτικής 
- «Η Ελλάδα κατά του καρκίνου» 
Στο πλαίσιο του προγράμματος
πληθυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛ-
ΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»,
που υλοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα
Ογκολογίας για την πρόληψη του
καρκίνου του μαστού και του τρα-

χήλου της μήτρας, υλοποιήθηκαν
δωρεάν εξετάσεις (μαστογραφία
και τεστ ΠΑΠ) των γυναικών του
Δήμου Λαυρεωτικής.

Στόχος του προγράμματος αυτού

είναι η εξέταση όλων των γυναι-
κών, ηλικίας από 25 ετών και
άνω με τεστ Παπανικολάου και
των γυναικών από 40 ετών και
άνω, επιπρόσθετα με μαστογρα-
φία.
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ΚΕΠ Υγείας
Επιβαρυντικοί Παράγοντες για την εμφάνιση Καρδιοπαθειών
& Πρόληψη Καρδιαγγειακών Επεισοδίων

Τ α καρδιαγγειακά νοσήματα
είναι η νούμερο ένα αιτία θα-
νάτου σε παγκόσμιο επίπεδο

καθώς περισσότεροι άνθρωποι πε-
θαίνουν κάθε χρόνο από καρδιαγ-
γειακά νοσήματα από ότι από οποι-
αδήποτε 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
l Ανθυγιεινή διατροφή
l Έλλειψη σωματικής άσκησης
l Κάπνισμα
l Κατάχρηση αλκοόλ
l Αυξημένη αρτηριακή πίεση

(υπέρταση)
l Διαβήτης: αυξημένα επίπεδα

γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα
l Αυξημένα λιπίδια του αίματος:

χοληστερόλη (ολική και LDL) και
τριγλυκερίδια

l Υπερβολικό βάρος και 
παχυσαρκία

l Ηλικία
l Στρες
l Κληρονομικότητα

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

Στόχος του προληπτικού ελέγχου
είναι ο εντοπισμός των παραγόντων
κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγει-

ακής 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 διατηρή-
σει σε καλή κατάσταση το καρδιαγ-
γειακό του σύστημα και να αποφύ-
γει σοβαρά καρδιαγγειακά συμβά-
ματα - κυρίως αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια και εμφράγματα του μυο-
καρδίου - σε πρώιμη ηλικία.

Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δρά-
σεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2017
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
ημερίδες για τον Καρδιοαγγειακό
Κίνδυνο και διοργανώθηκαν δρά-
σεις με δωρεάν εξετάσεις από τις
οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι
από 3750Δημότες. 

Τετάρτη 20
Δεκεμβρίου - Δήμος
Ρήγα Φεραίου 
- «Μήνυμα Πρόληψης
Υγείας στην 
3η Ηλικία»
Συνεχίζοντας την εκστρατεία πρόληψης, ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών
σε θέματα υγείας, το ΚΕΠ Υγείας πραγματο-
ποίησε, σε συνεργασία με την γενική κλινική
του Βόλου ‘ΑΝΑΣΣΑ,’ προληπτικό έλεγχο
υγείας στους ηλικιωμένους της περιοχής.

Πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις από πνευμο-
νολόγο, τον κ. Δάενα Χρήστο, καρδιολόγο,
την κα. Τσαρούχα Ρίτα και τον παθολόγο - δια-
βητολόγο, κ. Κουρκούμπα Βασίλειο. 
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H 14η Νοεμβρίου είναι Παγκοσμίως
αφιερωμένη στην πρόληψη, στη σωστή
ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση
για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Με αφορμή την συγκεκριμένη Παγκό-
σμια Ημέρα, η Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση ΚΟΙ.Δ.Ε.ΦΑ., στο πλαίσιο
των δράσεων για την προαγωγή της δη-
μόσιας υγείας, υλοποίησε σε συνεργα-
σία με το Κέντρο Πρόληψης (ΚΕ.Π.)

Υγείας του Δήμου Φαρκαδόνας, Πρό-
γραμμα Πρόληψης Σακχαρώδη Διαβή-
τη, προσφέροντας δωρεάν μετρήσεις
σακχάρου.

Η δράση είχε ως στόχο την έγκαιρη διά-
γνωση της νόσου μέσω της μέτρησης
του γενικού πληθυσμού, καθώς ο σακ-
χαρώδης διαβήτης αποτελεί μια από τις
κυριότερες αιτίες αυξημένης νοσηρό-
τητας και πρόωρης θνησιμότητας.

14 Νοεμβρίου 2017 - Δήμος Φαρκαδόνας
- Δωρεάν μετρήσεις σακχάρου στα ΚΑΠΗ

11-14 Νοεμβρίου 2017 - Δήμος Περιστερίου
-Δωρεάν εξετάσεις σακχάρου αίματος 
στα Κέντρα Φιλίας (ΚΕ.ΦΙ.)
Μια προσφορά στην Ημέρα Ηλικιω-
μένων, στο πλαίσιο δράσεων ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ, η Γενική
Κλινική ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ σε συνεργασία
με το Δήμο Περιστερίου και υπό την
αιγίδα του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Περιστερίου επισκέφθηκε συγκε-
κριμένες μονάδες ΚΕ.ΦΙ. (Κέντρα
Φιλίας) του Δήμου Περιστερίου και
πραγματοποίησε σε μέλη τους δω-
ρεάν εξέταση Σακχάρου Αίματος με
stick. Η πρώτη δράση υλοποιήθηκε
την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στο 7ο
ΚΕ.ΦΙ., Τμήμα Λόφου Αξιωματι-
κών, Μαραθωνοκάμπου 15, στο
οποίο εξετάστηκαν 25 άτομα. Την
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου η Ομάδα της
Γενικής Κλινικής ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ με τον
Επιστημονικό Διευθυντή κ. Γεράσι-
μο Βουδούρη και τους νοσηλευτές
Σωτηρία Γαραντζιώτη και Χρήστο
Κλάδη επισκέφθηκε το 3ο ΚΕ.ΦΙ.
Τμήμα Κέντρου, Βάρναλη & Ραιδε-
στού, όπου εξετάστηκαν 29 άτομα.
Η τρίτη δράση πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου
όπου η Ομάδα της Γενικής Κλινικής
ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ επισκέφθηκε το 8ο

ΚΕ.ΦΙ. Τμήμα Αγίου Ιεροθέου, Αγί-
ου Ιεροθέου 142, όπου εξέτασαν
30 άτομα. Ενώ το Σάββατο 14
Οκτωβρίου η Ομάδα της Γενικής
Κλινικής ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ επισκέφθηκε
το 9ο ΚΕ.ΦΙ. Το 36% των ατόμων
που εξετάστηκαν στις 4 Μονάδες
ΚΕ.ΦΙ. ήταν άντρες. Στο σύνολο των
ατόμων, το 26% βρέθηκε να έχει τι-
μή σακχάρου αίματος μεγαλύτερη
των φυσιολογικών ορίων, ενώ μό-
λις το 6% αυτών δεν γνώριζε για την
κατάσταση της υγείας του.

Οι υπόλοιποι λάμβαναν φαρμα-
κευτική αγωγή, η οποία σύμφωνα
με την προτροπή του παρευρισκό-
μενου Ιατρού χρήζει επανεξέτα-
σης και παρακολούθησης. Οι
ασθενείς προετράπησαν σε διεξα-
γωγή εξειδικευμένης εξέτασης
για την πορεία του σακχαρώδη
διαβήτη τους. Στο σύνολο των ατό-
μων που προσήλθαν για εξέταση
δόθηκαν συμβουλές διατροφής
και υγείας ανάλογα με την εκάστο-
τε περίπτωση.
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26 & 29 Σεπτεμβρίου 2017 - Δήμος Φαρσάλων 

10 Σεπτεμβρίου 2017 – Δήμος Τεμπών 

Ο Δήμος Φαρσάλων και τα ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ Φαρσάλων προσκάλεσαν
και φιλοξένησαν στις 28 & 29 Σε-
πτεμβρίου 2017, στο Κέντρο Υγείας
Φαρσάλων, κλιμάκιο των Γιατρών
του Κόσμου με σκοπό να εξετάσει
μαθητές της επαρχίας Φαρσάλων
ώστε να τους δοθεί το Ατομικό Δελ-
τίο Υγείας Μαθητή.

Εξετάστηκαν 223 μαθητές από τους
παιδίατρους Πέτρο Μουταβελή και
Κατερίνα Στούκερ, τον καρδιολόγο
Σταύρο Γεωργόπουλο και την
οφθαλμίατρο Βασιλική Σπανού,
ενώ συντονιστής της αποστολής
ήταν ο Θεοκλής Πιέρος. Τον οδον-
τιατρικό έλεγχο πραγματοποίησε η
οδοντίατρος του Κέντρου Υγείας
Φαρσάλων Αναστασία Ακριβούση.

Ο Δήμος Φαρσάλων ευχαριστεί για
τη συνεισφορά στην υλοποίηση του
εγχειρήματος, την επισκέπτρια

υγείας Αναστασία Καραμπινά - Βησ-
σαροπούλου και όλο το νοσηλευτι-
κό προσωπικό, με επικεφαλής την
προϊσταμένη τους Ζέφη Γιαννάκη -
Γρηγορίου. Οι εν λόγω κυρίες ερ-
γάστηκαν εθελοντικά και πυρετω-
δώς πολλές ημέρες πριν τον ερχο-
μό των Γιατρών και κατά τη διάρκεια
της παραμονής τους. Επίσης ευχα-

ριστεί τον Διευθυντή του Κέντρου
Υγείας Φαρσάλων, Ιατρό Γιώργο
Νεχωρίτη για την ιδιαιτέρως σημαν-
τική συμβολή του. Και τέλος, τον Δι-
οικητή της 5ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας, Νέστορα Αντωνίου για την
παραχώρηση του ΚΥΦ και την άρι-
στη συνεργασία.

Το ΚΕΠ Υγείας (κέντρο πρόλη-
ψης) του Δήμου Τεμπών, στο
πλαίσιο της 4ης θεματικής εβδο-
μάδας πρόληψης, διοργάνωσε
εκδήλωση με θέμα τα Καρδιαγ-
γειακά Νοσήματα, στο δημοτικό
σχολείο του Πυργετού με ειση-
γητή τον καρδιολόγο Ιωάννη Κυ-
ριάζο.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης
πραγματοποίησε η υπεύθυνη του
ΚΕΠ Υγείας, αντιδήμαρχος Γεωρ-
γία Τσιόπα. Στην εκδήλωση πα-
ρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο
πρόεδρος της τοπικής Κοινότη-
τας Πυργετού Αθανάσιος Λαΐνας,
ο Σύμβουλος του Δήμου Τεμπών
Ευθύμιος Μπουζέκης, ο Ιερέας
της περιοχής π. Αλέξανδρος Ρού-
σας, Πρόεδροι συλλόγων, φορέ-
ων και δημότες του Πυργετού.

Η εκδήλωση του ΚΕΠ. Υγείας του
Δήμου Τεμπών ολοκληρώθηκε σε
συνεργασία με το ΕΚΑΒ Λάρισας,
με ενημερωτικό - εκπαιδευτικό σε-

μινάριο & επίδειξη «Καρδιοπνευμο-
νικής Αναζωογόνησης με χρήση
Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
(ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ)».
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24 Ιουλίου 2017 
- Δήμος Τεμπών 
Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης,
από τις κινητές μονάδες της 5ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερε-
άς Ελλάδας, και υπό την Αιγίδα των ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ, πραγματοποιήθηκαν στον προαύ-
λιο χώρο του Περιφερειακού Ιατρείου Με-
σαγγάλων Δωρεάν Μικροβιολογικές και
Αιματολογικές εξετάσεις (βιοχημικές).

22 - 26 Μαΐου 2017 
- Δήμος Ρήγα Φεραίου
Καθημερινά μας δημιουργούνται διάφο-
ρες ερωτήσεις που αφορούν στον τρόπο
διατροφής, την προσπάθεια απώλειας βά-
ρους με τον σωστό τρόπο, την αγωνία για
σωστές διατροφικές επιλογές στα παιδιά
και στους ενήλικες. Είναι γεγονός ότι η κα-
λή διατροφή παίζει ουσιαστικό ρόλο στην
πρόληψη διαφόρων ασθενειών όπως και
στην προστασία του οργανισμού από την
πρόωρη γήρανση.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής όμως δεν μας
επιτρέπει να τρεφόμαστε σωστά, με απο-
τέλεσμα να μην τροφοδοτούμε το σώμα
μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

8 & 28 Μαΐου 2017 
- Δήμος Περιστερίου

19 Μαρτίου 2017 - Δήμος Ρήγα
Φεραίου - «Ψάχνοντας τον
Ήταυρο στην λίμνη Κάρλα»

Μεγάλη προσέλευση υπήρξε στη δράση «Δωρεάν Προληπτικός
Καρδιαγγειακός Έλεγχος». Με πρωτοβουλία του Εντεταλμένου
Δημοτικού Συμβούλου σε θέματα Υγείας - Καρδιολόγου Γιώργου
Μπεκιάρη, με τη συνεργασία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του
Δήμου και του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου, πραγματο-
ποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2017 η εκδήλωση «Δωρεάν Προληπτικοί
Καρδιαγγειακοί  Έλεγχοι» στο 3ο Κέντρο Φιλίας (ΚΕ.ΦΙ.). 

Ο έλεγχος περιελάμβανε μέτρηση χοληστερίνης, τριγλυκερι-
δίων, HDL, LDL, γλυκόζης αίματος, μέτρηση αρτηριακής πίεσης
και εκτίμηση των αποτελεσμάτων (που ήταν άμεσα) από Καρδιο-
λόγο Γιατρό. Η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και τα απο-
τελέσματα ωφέλησαν τους εξεταζόμενους. 

Μια ξεχωριστή εξερεύνηση-αναζήτηση στην λίμνη Κάρλα πραγ-
ματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Μαρτίου με την δεύτερη πεζοπορία
του ΚΕΠ. Υγείας του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Το ξεκίνημα έγινε στον
βυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου όπου οι συμμετέχοντες επισκέ-
φθηκαν το εσωτερικό του ναού και ενημερώθηκαν για την ιστορία
του.  Στην συνέχεια διένυσαν μια απόσταση 15 χιλιομέτρων σε ένα
ανοιξιάτικο πρωινό στις όχθες της λίμνης Κάρλας απολαμβάνον-
τας το περιβάλλον και τις ομορφιές της. Κατέληξαν στο μουσείο
των Καναλίων ΚΕΜΕΒΟ όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του
ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ κ. Γκανάτσιος Σωτήρης και η κα. Σταματία Μωραϊτη, οι
οποίοι παρουσίασαν πλήρως την ιστορία της Λίμνης και ξενάγησαν
τον κόσμο στο μουσείο.
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ΚΕΠ Υγείας
28 Απριλίου 2017 - Δήμος Ρήγα Φεραίου 
- «Καρυδότσουφλο»

Πρόγραμμα Πρόληψης και Ενημέρωσης 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου

Μία παράσταση με μηνύματα κατά του καπνί-
σματος δόθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Βελε-
στίνου. Πρόκειται για την πιστοποιημένη από
το υπουργείο Παιδείας θεατρική παράσταση
«Καρυδότσουφλο» που παρακολούθησαν τα
παιδιά του 1ου και 2ου δημοτικού σχολείου
Βελεστίνου καθώς και η πρώτη τάξη του Γυ-
μνασίου Βελεστίνου. Μέσα από την παράστα-
ση γίνεται καμπάνια κατά του καπνίσματος
περνώντας ευχάριστα και διαδραστικά το μή-
νυμα στα μικρά παιδιά.

Η Κεντρική Δομή των ΚΕΠ ΥΓΕΙ-
ΑΣκαι το Εθνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής
Υγείας, σε συνεργασία με το Ινστι-
τούτο Κοινωνικής και Προληπτικής
Ιατρικής και υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρ-
διολογίας (ΕΛΙΚΑΡ), υλοποίησε και
το 2017 το πρόγραμμα πρόληψης
και ενημέρωσης καρδιαγγειακού
κινδύνου για τους δήμους - μέλη
του Δικτύου. Σκοπός του προγράμ-
ματος είναι η πρόληψη των καρ-
διαγγειακών νοσημάτων στην ηλι-
κιακή ομάδα >40 ετών, μέσω της
εφαρμογής HeartScore της Ευρω-
παϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Η
συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού,
παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο για
εμφάνιση καρδιαγγειακού επεισο-
δίου.

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εται-
ρεία έχει δημιουργήσει, με βάση τα
στατιστικά δεδομένα της κάθε χώ-
ρας, απλούς στην εφαρμογή αλγό-
ριθμους, μέσω διαδικτύου, οι οποί-
οι προβλέπουν την πιθανότητα
εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισο-

δίου τα επόμενα 10 έτη. Η έγκαιρη
ενημέρωση του πολίτη για τις μετα-
βολές που πρέπει να εφαρμόσει στη
ζωή του για να αποφύγει ένα καρ-
διαγγειακό επεισόδιο αποτελεί το
πρώτο βήμα για την πρόληψη των

καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Σήμερα το πρόγραμμα πρόληψης
και ενημέρωσης καρδιαγγειακού
κινδύνου υλοποιείται σε περισσότε-
ρους από 41 Δήμους με 818 ωφε-
λούμενους εντός του έτους. 
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Πρόληψη Μελανώματος

Σ τόχος του προληπτικού ελέγχου είναι η έγκαι-
ρη διάγνωση ενός μελανώματος στα αρχικά
στάδια αυτού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι όταν

ένα μελάνωμα αντιμετωπιστεί σε πρώιμο στάδιο, τότε
τα ποσοστά πλήρους ίασης πλησιάζουν αυτά των μη
επιθετικών καρκίνων του δέρματος. 

Οι Κατευθυντήριες οδηγίες προληπτικού ελέγχου συ-
στήνουν προληπτικό έλεγχο των σπίλων, από Δερμα-

τολόγο, κάθε 6 μήνες, από την ηλικία των 20 ετών και
άνω. 

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των δημοτών, τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, το 2017, πραγματοποί-
ησαν ενημερωτικές ημερίδες για τον Καρδιαγγειακό
Κίνδυνο και διοργάνωσαν δράσεις με δωρεάν εξετά-
σεις, από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από
472Δημότες. 

21 Οκτωβρίου 2017 
- Δήμος Ηλιούπολης 
Στο Πλαίσιο του Προληπτικού ελέγχου
κατά του μελανώματος, ο Δήμος Ηλιού-
πολης και τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηλι-
ούπολης πρόσφεραν στους δημότες δω-
ρεάν δερματολογικές εξετάσεις στο χώ-
ρο του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ από την δερματολό-
γο κα. Αμπατζή Μάρθα.

1 Ιουλίου - 30
Σεπτεμβρίου 2017 
- Δήμος Φαρσάλων 
Στο Πλαίσιο του Προληπτικού ελέγχου
κατά του μελανώματος και του προγράμ-
ματος «Πρόληψη για τον Καρκίνο του
Δέρματος», ο Δήμος Φαρσάλων και τα
ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, σε συνεργασία
με την ιατρό κα. Ευθυμία Βασιλείου,
πρόσφεραν στους δημότες δωρεάν δερ-
ματολογικές εξετάσεις. 

21 Απριλίου 2017 
- Δήμος Ηλιούπολης 

Με μεγάλη επι-
τυχία η πραγμα-
τοποιήθηκε η
ομιλία για το με-
λ ά ν ω μ α , τ ι ς
δερματικές πα-
θήσεις και την
ψ ω ρ ί α σ η . Η
συμμετοχή των
σ υ ν δ η μ ο τ ώ ν

μας ήταν μεγαλη. Έγιναν δύο ομιλίες από τις δερματολόγους κα.
Σκυλάκη Μαρούσα και κα. Αμπατζή Μάρθα, όπου οι δημότες ενη-
μερώθηκαν για τα δερματικά νοσήματα. Τονίστηκε ιδιαίτερα η αξία
της πρόληψης, των μέτρων προφύλαξης ιδιαίτερα τους καλοκαιρι-
νούς μήνες και η αξία της έγκαιρης επίσκεψης στον δερματολόγο
για την διάγνωση και την θεραπεία των παθολογικών ευρημάτων.
Στο τέλος της ημερίδας έγιναν εγγραφές για δωρεάν δερματολογι-
κές εξετάσεις. 

10 Αυγούστου 2017 
- Δήμος Τεμπών 
- «Το μελάνωμα και η πρόληψη» 
Tο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Τεμπών στο πλαίσιο της 3ης θεματικής
εβδομάδας πρόληψης, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «το μελά-
νωμα και η πρόληψη» με εισηγήτρια την κα. Παπαδοπούλου Αικατε-
ρίνη, Ιατρό Δερματολόγο. Τον συντονισμό της εκδήλωσης πραγμα-
τοποίησε η Αντιδήμαρχος και υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας, κα. Γεωρ-
γία Τσιόπα. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από το κοινό προς την
ομιλήτρια, όπου επισημάνθηκε μεταξύ άλλων, η σημασία της σω-
στής επικοινωνίας ατόμου και ιατρού, αλλά και η υιοθέτηση καθη-
μερινών πρακτικών πρόληψης.
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ΚΕΠ Υγείας
Πρόληψη Καρκίνου Παχέος Εντέρου

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο καρκίνος
που ξεκινά από το παχύ έντερο, το οποίο είναι
τμήμα του πεπτικού συστήματος και είναι ο τρίτος

πιο συνηθισμένος τύπος καρκίνου στους άνδρες και τις
γυναίκες. 

Οι περισσότεροι καρκίνοι του παχέος εντέρου αναπτύσ-
σονται αργά κατά τη διάρκεια αρκετών ετών. Συνήθως,
πριν αναπτυχθεί ένας καρκίνος, δημιουργείται ένας μη
καρκινικός πολύποδας στην εσωτερική επένδυση του πα-
χέος εντέρου. Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει στον ασθενή
χρόνο για την έγκαιρη διάγνωση μέσα από τον προληπτικό
έλεγχο. 

Ο στόχος του προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του
παχέος εντέρου είναι η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπι-
ση του καρκίνου του παχέος εντέρου σε πρώιμα στάδια ή
των προκαρκινικών καταστάσεων, όπως οι αδενωματώ-
δεις πολύποδες, ώστε να μειωθεί όσο είναι δυνατόν η

θνητότητα από τη συγκεκριμένη νόσο.

Τα πρωτόκολλα πρόληψης προτείνουν μικροσκοπική
εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα, FOBT
και FIT (Mayer κοπράνων) κάθε 2 έτη σε άνδρες και γυναί-
κες 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 πα-
χέος εντέρου ή αδενωματώδη πολύποδα. Επίσης προτεί-
νεται 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 αδενω-
ματώδη πολύποδα.

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των δημοτών, στα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, το 2017, πραγματοποι-
ήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες για τον Καρκίνο του Πα-
χέος Εντέρου και διοργανώθηκαν δράσεις με εξετάσεις
από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 410 Δημό-
τες. 

Στο πλαίσιο του προληπτικού προγράμματος των ΚΕΠ
υγείας, το ΕΔΔΥΠΠΥ ανακήρυξε το 2017, ως Διαδημο-
τικό Έτος Πρόληψης του Καρκίνου του παχέος εντέρου
και διοργάνωσε την Πανελλαδική Εκστρατεία των
ΚΕΠ Υγείας για την πρόληψη του Καρκίνου του πα-
χέος εντέρου.

«Ελάτε να κάνουμε τον Καρκίνο 
του παχέος εντέρου παρελθόν»
Βασιζόμενοι στα προληπτικά πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ.
προετράπησαν οι δημότες: 
l Να κάνουν τον ετήσιο έλεγχο Ανίχνευσης Αιμοσφαι-

ρίνης Κοπράνων, αν είναι 50 έως 75 ετών, στα συ-
νεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα με τιμή έως 3€.

l Να εγγραφούν στο λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του
Δήμου τους για να ενημερώνονται εγκαίρως για την
επανεξέτασή τους.

l Να λάβουν ηλεκτρονικά το ενημερωτικό υλικό. 
Ένας μικρός αριθμός πολιτών (έως 10% του συνόλου
των παραπεμφθέντων) ανασφάλιστων και απόρων, που
έχουν λάβει ειδικό παραπεμπτικό μέσω του Δήμου τους
ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, θα εξυπηρετείται
δωρεάν. 
Στην εκστρατεία συμμετείχαν οι Δήμοι ΒΟΛΟΥ, ΛΑΥΡΕ-
ΩΤΙΚΗΣ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΛΙ-
ΜΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕΤΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΤΕΜΠΩΝ, ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ, ΜΗΛΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. 
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Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική
εκδήλωση με θέμα «Ελάτε να κά-
νουμε τον Καρκίνο του παχέος εν-
τέρου παρελθόν», στο ΚΑΠΗ Βέ-
ροιας, στο πλαίσιο της εκστρατείας
του ΚΕΠ Υγείας του δήμου, για την
πρόληψη του καρκίνου του παχέος
εντέρου και σε συνεργασία με το
Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας και το
Γ.Ν. Ημαθίας (παράρτημα Βέροι-
ας). Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο
Δήμαρχος Βέροιας, Κώστας Βορ-
γιαζίδης και ο πρόεδρος του Ιατρι-
κού Συλλόγου Ημαθίας Βασίλης
Διαμαντόπουλος. Αμφότεροι τόνι-
σαν τη σημασία της πρόληψης και
κλινικής εξέτασης στην καταπολέ-
μηση και ίαση του καρκίνου, κάθε
μορφής, ειδικά του παχέος εντέ-
ρου.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο
Χρήστος Κούτρας, Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος του Δημοτι-
κού Ιατρείου Βέροιας, «Συντονι-
στής Δ/ντής Παθολογικής κλινικής
Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας)»,
ο οποίος μεταξύ άλλων απηύθυνε

κάλεσμα στους πολίτες να επισκε-
φθούν το ΚΕΠ Υγείας, να κάνουν
χρήση των υπηρεσιών που προ-
σφέρει και που αφορούν στην πρό-

ληψη και προαγωγή της υγείας για
όλους τους δημότες. «Ο καρκίνος
μπορεί να είναι ιάσιμος αν εντοπι-
στεί σε αρχικό στάδιο.

8 Νοεμβρίου 2017 - Δήμος Βέροιας 
- Εκδήλωση με θέμα «Ελάτε να κάνουμε 
τον Καρκίνο του παχέος εντέρου παρελθόν»

28 Μαΐου 2017 - Δήμος Βόλου
Αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου παρα-
τηρείται στη Μαγνησία. Το 2017 έχει ανακηρυχθεί έτος δράσεων
πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου και στο πλαίσιο αυ-
τό, το ΚΕΠ Υγείας μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέρι-
μνας, διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για τη νόσο. 

Σύμφωνα με τη γαστρεντερολόγο Μαρία Τριανταφύλλου, ο καρ-
κίνος του παχέος εντέρου είναι ο τρίτος πιο συχνός καρκίνος που
πλήττει τον πληθυσμό. «Δεν κάνει διακρίσεις. Πλήττει άνδρες και
γυναίκες και μάλιστα παρουσιάζει αύξηση στις μικρές ηλικίες.
Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, να συναντάται πιο συχνά
σε νεαρά άτομα σε σχέση με το παρελθόν», ανέφερε η κα. Τριαν-
ταφύλλου.

28 Απρίλιου 2017 -
Δήμος Ηλιούπολης 
Ο Δήμος Ηλιούπολης και το ΚΕΠ Υγείας
διοργάνωσαν Ιατρική Ομιλία με θέμα τον
Καρκίνο του Παχέος Εντέρου, την πρόλη-
ψή του, και τον προσυμπτωματικό του
έλεγχο, με ομιλητή τον Γαστρεντερολόγο
Ιατρό κ. Μυρωνίδη Λεωνίδα. Στο τέλος
της ημερίδας έγιναν εγγραφές για εξετά-
σεις ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπρά-
νων. 
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ΚΕΠ Υγείας
Πρόληψη Καρκίνου του Προστάτη

Σ χεδόν όλοι οι καρκίνοι του
προστάτη αναπτύσσονται
από τα αδενικά κύτταρα, τα

οποία παράγουν το υγρό του προ-
στάτη που προστίθεται στο σπέρμα
(αδενοκαρκινώματα). Διάφοροι άλ-
λοι σπάνιοι τύποι καρκίνου του προ-
στάτη περιλαμβάνουν τα σαρκώμα-
τα, τα μικροκυτταρικά καρκινώματα
και τα καρκινώματα εκ μεταβατικών
κυττάρων. Ορισμένοι καρκίνοι του
προστάτη μπορεί να αναπτυχθούν
και να εξαπλωθούν γρήγορα, αλλά
οι περισσότεροι μεγαλώνουν αργά.
Περίπου 1 στους 7 άνδρες θα δια-
γνωστεί με καρκίνο του προστάτη
κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Ο καρκίνος του προστάτη εμφανίζε-
ται κυρίως σε ηλικιωμένους άν-
δρες. Περίπου 60% των περιπτώσε-

ων διαγιγνώσκονται σε άνδρες ηλι-
κίας 65 ετών και άνω, ενώ οι περι-
πτώσεις πριν την ηλικία των 40 ετών
είναι σπάνιες. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες προλη-
πτικού ελέγχου είναι η μέτρηση του
Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου
(PSA) στο αίμα, σε συνδυασμό με
την δακτυλική εξέταση από ιατρό
Ουρολόγο κατά την οποία ο ιατρός
εκτιμά τυχόν αύξηση του μεγέθους,
την υφή και το περίγραμμα του προ-
στάτη και θα πρέπει να πραγματο-
ποιείται:

l Σε ηλικία 50 ετών για τους άνδρες
χωρίς αυξημένο κίνδυνο. 

l Σε ηλικία 45 ετών για τους άνδρες
με υψηλό κίνδυνο, δηλαδή Αφρο-
αμερικανούς και άνδρες που

έχουν συγγενή πρώτου βαθμού . 

Μετά την πρώτη εξέταση θα πρέπει
να γίνεται επανέλεγχος με μέτρηση
PSA :
l Κάθε 2 χρόνια εάν η τιμή του PSA

στην πρώτη εξέταση ήταν <2,5 ng
/ ml

l Κάθε 1 χρόνο εάν η τιμή του PSA
στην πρώτη εξέταση ήταν >2,5 ng
/ ml 

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των δημοτών,
στα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, το 2017, πραγμα-
τοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερί-
δες για τον Καρκίνο του Προστάτη
και διοργανώθηκαν δράσεις με
δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες
ωφελήθηκαν περισσότεροι από
350 Δημότες. 

11 Νοεμβρίου 2017 - Δήμος Ηλιούπολης 
Στο Πλαίσιο του Προληπτικού ελέγχου κατά του καρκίνου του προστάτη, ο Δήμος Ηλιούπολης και τα ΚΕΠ Υγείας του
Δήμου Ηλιούπολης πρόσφεραν στους δημότες δωρεάν κλινικές εξετάσεις και παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξε-
τάσεις και απεικονιστικό έλεγχο του προστάτη από τον ιατρό ουρολόγο κ. Γεωργαντά.
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6 Ιουλίου 2017 - Δήμος Τεμπών
Εκδήλωση διοργάνωσε το ΚΕΠ
Υγείας (κέντρο πρόληψης ) του Δή-
μου Τεμπών την Πέμπτη 6 Ιουλίου
2017 και ώρα 20:00 μ.μ. στην αί-
θουσα του Δημοτικού Διαμερίσμα-
τος Συκουρίου . 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης πραγ-
ματοποίησε η υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγεί-
ας, Δημοτική σύμβουλος κα. Γεωργία
Τσιόπα .Στην εκδήλωση παρευρέθη-
καν και μίλησαν για θέματα υγείας, ο Ια-
τρός κ. Μάριος Ξηρομερίτης, με θέμα
«προληπτικές εξετάσεις για τον καρκί-
νο του προστάτη» και ο Ιατρός
κ.Κων/νος Ανδριτσόπουλος με θέμα
«προληπτικές εξετάσεις για το καρκίνο
του παχέος εντέρου» .Στην εκδήλωση
παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Τεμπών κ.
Κων/νος Κολλάτος που στον σύντομο
χαιρετισμό του μίλησε για την νέα δομή
στο Δήμο, για το ΚΕΠ Υγείας και την λει-
τουργία αυτού, ευχαρίστησε τους Ια-
τρούς για την παρουσία τους και όλους
τους παρευρισκομένους. 

Παρόμοιες εκδηλώσεις θα πραγματο-
ποιηθούν το επόμενο διάστημα και σε
άλλα τοπικά Διαμερίσματα. Στην εκδή-
λωση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος
Δ.Ε. Νέσσωνος Κων/νος Νταφούλης ,ο
Δημοτικός σύμβουλος κ.Γεώργιος
Έξαρχος,ο Πρόεδρος του κοινωνικού
παντοπωλείου κ. Λάμπρος Ζάρρας ,ο
Πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας Γε-
ώργιος Καλότυχος ,ο Πρόεδρος τοπι-
κής κοινότητας Όσσας κ. Ιωάννης Μπί-

κας, η Εκπρόσωπος Κυψελοχωρίου κα.
Πηλία Σουκουβέλου, η Συντονίστρια
κα. Μαυρουδή Μαρία όπως και το προ-
σωπικό των κινητών μονάδων της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, η κα. Αλεξάνδρα
Γούσιου και η κα. Παναγιώτα Γαλατσίδα
από τη βοήθεια στο σπίτι του Δήμου
Τεμπών, οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του
ΚΕΠ Υγείας και Δημότες του Δημοτικού
Διαμερίσματος Συκουρίου.

18 & 19 Μαρτίου 2017 - Δήμος Φαρσάλων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσά-
λων συνέχισε τις δράσεις του, διορ-
γανώνοντας Διήμερο Πρόληψης
και Υγείας, στο οποίο οι δημότες εί-
χαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για θέματα πρόληψης του καρκί-
νου, για νέες έρευνες επάνω στην
επιστήμη και στη συνέχεια να πραγ-
ματοποιήσουν Αιματολογική Εξέτα-
ση (PSA) για την πρόληψη του καρ-
κίνου του προστάτη.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η υπεύθυ-
νη Δράσεων Υγείας και Πολιτική
εκπρόσωπος του Δήμου στο ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ κα. Παναγιωτοπούλου, η
οποία ευχαρίστησε τους πολίτες
που παρευρέθηκαν και όλους εκεί-
νους οι οποίοι δραστηριοποιήθη-
καν ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή
η ημερίδα.
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ΚΕΠ Υγείας
Ψυχικά Νοσήματα (Πρόγραμμα κατά της κατάθλιψης, Alzheimer)

Η ψυχική υγεία ορίζεται ως η αναζήτηση της ισορροπίας όλων των πτυχών της ανθρώπινης ζωής, είτε πρόκειται
για τη σωματική, τη διανοητική και την συναισθηματική, είτε για την πνευματική πτυχή του ανθρώπινου βίου.
Το 2017, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα ψυχικής υγείας, ωφελήθηκαν

2830 δημότες.

Η φετινή παγκόσμια ημέρα υγεί-
ας, στις 7 Απριλίου ήταν αφιερωμέ-
νη στην κατάθλιψη με το σχετικό μή-
νυμα «Ας μιλήσουμε» (Let’s Talk). 

Συνολικά περίπου 322 εκ. άν-
θρωποι διαγνώστηκαν με κλινική
κατάθλιψη το 2015, σημειώνοντας
μια αύξηση που αγγίζει το 18,4%
μέσα στα τελευταία 10 χρόνια.

Ο ΠΟΥ μάλιστα ανέλυσε και τον
οικονομικό αντίκτυπο της ασθένειας
που φθάνει το δυσθεώρητο ποσό
του ενός τρισεκατομμυρίου δολα-
ρίων ετησίως και οφείλεται στην
πτώση της παραγωγικότητας, λόγω
των συνεπειών της νόσου στους ερ-
γαζόμενους, οι οποίοι αδυνατούν να
ανταπεξέλθουν στις καθημερινές
υποχρεώσεις τους.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων ως πιστοποιημένο
Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας
του Π.Ο.Υ. και μέλος του Δικτύου
των Εθνικών Δικτύων Υγιών Πόλε-
ων, ξεκίνησε με αφορμή την «Παγ-
κόσμια Ημέρα Υγείας αφιερωμένη
στην Κατάθλιψη», το πρόγραμμα για
την έγκαιρη διάγνωση της Κατάθλι-
ψης με τη συμμετοχή των ΚΕΠ Υγεί-
ας των Δήμων-μελών του Δικτύου.

Τα ΚΕΠ Υγείας του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλε-
ων, συμπεριέλαβαν στα 7 νοσήματα
που υπήρχαν, τη νόσο της Κατάθλι-
ψης ως 8ο νόσημα, με τη χορήγηση
εγκυροποιημένου ερωτηματολογί-
ου, ειδικά για τον Ελληνικό πληθυ-
σμό, το οποίο θα μπορούν να συμ-

πληρώνουν οι δημότες που θα προ-
σέρχονται στο ΚΕΠ Υγείας του Δή-
μου τους και θα λαμβάνουν άμεσα
ενημέρωση για την παρουσία ή μη
συμπτωμάτων κατάθλιψης κατά την
τρέχουσα περίοδο. Στις περιπτώσεις
που θα επιβεβαιώνεται παρουσία
συμπτωμάτων κατάθλιψης από το
τελικό αποτέλεσμα, ο δημότης θα
πρέπει να απευθύνεται σε ψυχία-
τρο. Με την εγγραφή δε του δημότη
στο λογισμικό σύστημα των ΚΕΠ
Υγείας, ο δημότης θα έχει τη δυνα-

τότητα να δεχτεί υπενθύμιση τον
επόμενο χρόνο να επαναλάβει το
ερωτηματολόγιο, όπως επίσης θα
μπορεί να δεχτεί υπενθύμιση να
πραγματοποιήσει προληπτικό έλεγ-
χο και για τα άλλα 7 νοσήματα ανά-
λογα με την ηλικιακή του ομάδα.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας
με τους δήμους που συμμετείχαν,
τον αριθμό των εξεταζομένων και
τον αριθμό των παθολογικών αποτε-
λεσμάτων. 

Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου της Κατάθλιψης
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Ημερίδες για το Πρόγραμμα της Κατάθλιψης
Το 2017, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα ψυχικής υγείας, πραγματοποιήθηκαν
ημερίδες ενημέρωσης των δημοτών και συνολικά ωφελήθηκαν 2.830 δημότες. 

13 Δεκεμβρίου 2017 - Δήμος Αριστοτέλη 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθη-
κε η ομιλία με θέμα την κατάθλιψη ,
που πραγματοποιήθηκε στην Ουρα-
νούπολη. Αξιοσημείωτη ήταν η
προσέλευση και το ενδιαφέρον του
κόσμου, γεγονός που δηλώνει την
ανάγκη των πολιτών για συμμετοχή
σε τέτοιες ενημερωτικές δράσεις.
Η ομιλία διοργανώθηκε από το ΚΕΠ
Υγείας σε συνεργασία με το ΚΕΝ-
ΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Αρι-
στοτέλη και πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος «πρόλη-
ψης κατά της κατάθλιψης» που ορ-
γανώνει το Δίκτυο Υγιών Πόλεων.

Φυσιολογικά
Αποτελέσματα 85%

Παθολογικά
Αποτελέσματα 15%
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ΚΕΠ Υγείας
13 Δεκεμβρίου 2017 - Δήμος Ωρωπού
- Κατάθλιψη-Διαχείριση Πένθους

29 Νοεμβρίου 2017 - Δήμος Αριστοτέλη

Η Ψυχίατρος κα. Κηπουρού Κλειώ
έδωσε βάση και ανέλυσε την συμ-
πτωματολογία της κατάθλιψης και
περιέγραψε τις θεραπευτικές πα-
ρεμβάσεις. Σημαντικές δε ήταν και
οι οδηγίες της γιατρού όσον αφορά
στην πρόληψη της κατάθλιψης. Στο
δεύτερο μέρος της ημερίδας η κα.
Αγγελούση Βασιλική έκανε αναφο-
ρά στον εσωτερικό κόσμο του ατό-
μου που βιώνει κατάθλιψη αλλά και
σε βοηθητικές τεχνικές που θα κα-
τευθύνουν το άτομο να βγει από τον
μονόδρομο της κατάθλιψης. Τέλος
μεγάλη έμφαση δόθηκε από την ει-
δικό και στη διαχείριση πένθους,

καθώς πάρα πολλές φορές, το πέν-
θος για την απώλεια ενός αγαπημέ-

νου μας προσώπου είναι και η
απαρχή της δικής μας κατάθλιψης.

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμε-
τοχή η ενημερωτική ομιλία με θέμα
την κατάθλιψη, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισ-
σού.

Η συνάντηση οργανώθηκε από το
ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη
σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΑΣ, τη νέα δομή του Δήμου
και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του προγράμματος «πρόληψης κα-
τά της κατάθλιψης» που οργανώνει
το ΕΔΔΥΠΠΥ. 

Οι δημότες στήριξαν την προσπά-
θεια αυτή με την παρουσία τους και
την ενεργή συμμετοχή τους στη συ-
ζήτηση που ακολούθησε.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια
στους διοργανωτές της ομιλίας,
στην πρόεδρο της «Φροντίδας» κα.
Κατερίνα Μήτρου, στις ψυχολό-
γους του Δήμου και σε όλο το προ-
σωπικό που συνέβαλε με ευαισθη-
σία και διακριτικότητα στην προβο-
λή ενός τόσο λεπτού κοινωνικού

προβλήματος, με γλώσσα απλή και
κατανοητή και στην ανάδειξη της
σημασίας της πρόληψης.

Η πρόεδρος του Αριστοτελείου
Πνευματικού Κέντρου δήλωσε: «Το
Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο
με χαρά υποδέχεται και φιλοξενεί
τόσο αξιέπαινες δράσεις και πρωτο-

βουλίες. Είναι χρέος μας να στηρί-
ξουμε προσπάθειες που συνδρά-
μουν στην αγωνία και τις δυσκολίες
των ανθρώπων να ανταπεξέλθουν
στην δύσκολη καθημερινότητα.
Αναμένουμε τις νέες δράσεις των
δομών του Δήμου και θέτουμε εαυ-
τόν στην υπηρεσία του κοινωνικού
συμφέροντος».
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4 Δεκεμβρίου 2017 - Δήμος Ηρακλείου Αττικής 
- «Πρόληψη της Κατάθλιψης» 

20 Οκτωβρίου 2017 - Δήμος Γαλατσίου 
- «Δράση για την Ψυχική Υγεία» 

14 Οκτωβρίου 2017 - Δήμος Ηλιούπολης 
- Κατάθλιψη και αυτοκτονικότητα

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής και το ΚΕΠ Υγείας Ηρακλείου Αττικής, υπό την
αιγίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ, πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πρό-
ληψη της Κατάθλιψης».

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Δήμαρχος κ. Νίκος Μπάμπαλoς, ενώ οι ομιλητές
αναφέρθηκαν στα ακόλουθα θέματα: κα. Μαίρη Καραμπέτσου, Εργοθερα-
πεύτρια MSc, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου Αττι-
κής «Κατάθλιψη: Ας μιλήσουμε - Βιωματική Δράση», κ. Ορέστης Γιωτάκος,
Ψυχίατρος MD, MSc, PhD, Υπεύθυνος της «ομπρέλα» «Κατάθλιψη στο Πλαί-
σιο του Χώρου Εργασίας», Δρ. Νατάσα Σουρέτη, Οργανωσιακή Ψυχολόγος
Υγείας, Γνωσιακή Ψυχοθεραπεύτρια, EMDR-Practitioner « Η Γνωσιακή Ψυ-
χοθεραπεία στην κατανόηση».

Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Γαλατσίου, το Οικοτρο-
φείο «Επανένταξη» της ΜΚΟ Αποστολή και η Δι-
εύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δή-
μου Γαλατσίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ψυχικής Υγείας, διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα
την ψυχική υγεία και τις ψυχικές νόσους. Στην Εκ-
δήλωση προβλήθηκε η ταινία «Μπορεί να γίνει: Si
puo fare» και πραγματοποιήθηκαν ομιλίες για το
στίγμα της ψυχικής νόσου από ειδικούς της ΜΚΟ
Αποστολή και για την κατάθλιψη από τον ψυχίατρο
Δρ. Γιωτάκο Ορέστη.

Με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή συνδημοτών έγινε το
Σάββατο 14-10-17 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Εθνι-
κής Αντίστασης η επιστημονική ιατρική ομιλία με θέμα την κατάθλι-
ψη και την αυτοκτονικότητα και ομιλητή τον ψυχίατρο Εμμανουήλ
Πολυζόπουλο.

Το θέμα είναι επίκαιρο και άκρως ενδιαφέρον. Αναπτύχθηκε με τον
καλύτερο τρόπο από τον ιατρό. Απαντήθηκαν ερωτήσεις και λύθη-
καν απορίες σχετικά με την κατάθλιψη και την αυτοκτονικότητα. Κα-
ταγράφηκαν οι ενδιαφερόμενοι για κλινική εξέταση από τον ιατρό,
οι οποίοι σύντομα θα ειδοποιηθούν για το ραντεβού τους στο Ια-
τρείο του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης. 



Ετήσιος 
απολογισμός2017

10 Οκτωβρίου 2017 -
Δήμος Περιστερίου 
- Παγκόσμια ημέρα
Ψυχικής Υγείας 

8 Ιουνίου 2017 
- Δήμος Ρήγα Φεραίου

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής
υγείας ο Δήμος Περιστερίου διοργάνωσε τις
ακόλουθες δράσεις «Παιχνίδια Ρυθμού με το
Σώμα και τη Φωνή», Θεατρική Παράσταση «Τα
καινούρια ρούχα του βασιλιά» και το δρώμενο
«Ασπίδα Ψυχής». 

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου και τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ διορ-
γάνωσαν ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Νίκησε
την Κατάθλιψη, Μίλα..» με ομιλητή των Σύμβουλο
Ψυχικής Υγείας κ. Κωτούλα Αθανάσιο. 

6 Δεκεμβρίου 2017 -
Δήμος Ωρωπού
Σεμινάρια διαχείρισης άγχους για τις πανελλήνιες εξετάσεις
στους μαθητές Λυκείου του Δήμου Ωρωπού. Οι μαθητές εξέ-
φρασαν πως τα συναισθήματα που βιώνουν κατά την περίοδο
προετοιμασίας τους είναι κυρίως φόβος και άγχος. Αναλύθηκε
πως το άγχος όσο διατηρείται σε σημεία που κάνει τον έφηβο
παραγωγικό, είναι απόλυτα φυσιολογικό αλλά όταν γίνεται μη
διαχειρίσιμο και μπλοκάρει την επίδοση τότε θα πρέπει να του
δοθεί η απαιτούμενη προσοχή. Σημαντικό επίσης σημείο του
σεμιναρίου ήταν η μετατροπή των αρνητικών σκέψεων σε θετι-
κές σκέψεις και ο τρόπος επίτευξης του. Η κα. Αγγελούση Βα-
σιλική, εμψυχώτρια του σεμιναρίου προέτρεψε τα παιδιά μέσα
από βιωματικό τρόπο να υποδυθούν ρόλους με σκοπό την ανά-
γνωση και την εκτόνωση αρνητικών συναισθημάτων και επα-
ναπροσδιορισμό στόχων.

Δήμος Ιωαννιτών
- Ψυχική Οικογενειακή Υγεία 
Η Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών και το ΚΕΠ Υγείας του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης
Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος,
στο πλαίσιο της ενίσχυσης του γονεϊκού ρόλου στην ανάπτυξη
των παιδιών, έδωσε σε γονείς την δυνατότητα να διοργανώ-
σουν ομάδες εκπαιδευτικού και βιωματικού χαρακτήρα στο
χώρο του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού με τα εξής παρακάτω θέ-
ματα:
• Επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Σταθερά όρια και κανό-
νες.
• Η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Αναγνώριση και
διαχείριση συναισθημάτων από τους γονείς.
• Η σημασία ύπαρξης αδερφών. Ζήλεια, καυγάδες και η στάση
των γονέων.
• Αυτοεκτίμηση και συνθήκες που την προάγουν.
• Το παιχνίδι ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.
• Άγχος αποχωρισμού: αιτιολογία, συμπτώματα, αντιμετώπιση.
• Οι φοβίες στην νηπιακή ηλικία. 
• Ενδείξεις αναπτυξιακών διαταραχών.
• Η ανάπτυξη της επιθετικότητας. Εκρήξεις θυμού στο νήπιο.
• Απώλεια και θλίψη στην νηπιακή ηλικία.
• Πώς να μιλήσουμε σε ένα παιδί για το διαζύγιο.
• Η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών (τηλεόραση, ηλεκτρο-
νικός υπολογιστής, κινητό). Διαχείριση του τρόπου και του χρό-
νου ενασχόλησης από τους γονείς. 
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Στο πλαίσιο της ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης
παιδιών του Δήμου Ωρωπού, πραγματοποιήθηκε
βιωματικό εργαστήρι με θεματικούς τίτλους «Ο
ήρωας που θαυμάζω» και «Το καραβάκι των συ-
ναισθημάτων». Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια,
τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επα-
φή με τις έννοιες της αγάπης, της συντροφικότη-
τας, της ομαδικότητας, του καλού και του κακού,
και να εκφράσουν συναισθήματα χαράς και λύ-
πης, θυμού κι ενθουσιασμού, συγκίνησης κ.α. Η
διαδικασία του βιωματικού παιχνιδιού είχε ως
σκοπό να παροτρύνει τα παιδιά να εξωτερικεύ-
σουν τα συναισθήματά τους, να πειραματιστούν,
να ευχαριστηθούν και να ανακαλύψουν πτυχές
του εαυτού τους. Σημαντική δε, ήταν η συμμετοχή
τους στο μικρό σύνολο που ονομάζουμε ομάδα,
καθώς και η τήρηση των κανόνων της.

14 & 17 Ιουνίου 2017 - Δήμος Ωρωπού

5& 10 Μαΐου 2017 - Δήμος Ωρωπού 

3 Μαΐου 2017 - Δήμος Ιωαννιτών - Πανελλήνιες και Άγχος 

Το ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού πραγματοποίησε με μεγάλη
επιτυχία άλλη μία δράση για την πρόληψη στην ψυχι-
κή υγεία . Με θέμα τον Σχολικό Εκφοβισμό, διεξήχ-
θη βιωματικό εργαστήρι για τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄
τάξης δημοτικού. Οι μαθητές, αφού κατανόησαν
τους εμπλεκόμενους ρόλους (θύτης-θύμα-παρατη-
ρητής) στον σχολικό εκφοβισμό, κλήθηκαν να τους
υποδυθούν .Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά προσπά-
θησαν να μπουν στην ψυχολογία του καθενός ρόλου
εξωτερικεύοντας συναισθήματα και αναπτύσσοντας
μηχανισμούς άμυνας. 

Έναν μήνα περίπου πριν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις,
μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Λυκείου βρίσκονται στην τελική
ευθεία μιας προσπάθειας που ξεκίνησαν εδώ και πολύ καιρό.
Τόσο οι ίδιοι/ες όσο και οι οικογένειές τους καλούνται να δια-
χειριστούν το συναίσθημα του άγχους που σε αρκετές περι-
πτώσεις ξεπερνά τα επίπεδα του δημιουργικού και μετατρέπε-
ται σε δυσλειτουργικό άγχος. Ευελπιστούμε, στην εξαιρετική
εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννι-
τών και τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ να δώσαμε κάποιες κατευθυντήριες
γραμμές στους παρευρισκόμενους για το πώς μπορούν να μει-
ώσουν τα συμπτώματα που προκαλεί η έντονη ανησυχία για το
αποτέλεσμα των εξετάσεων αυτών και του τι θεωρούν ότι αυ-
τές μπορεί να σημαίνουν για την πορεία της ζωή τους. 



Ετήσιος 
απολογισμός2017

64

ΚΕΠ Υγείας
26 Απριλίου 2017 - Δήμος Ωρωπού 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ομιλία με θέμα διαχείριση παιδικού
θυμού στο νηπιαγωγείο Καλάμου. Η κοινωνική λειτουργός κα. Αγγελούση
Βασιλική αναφέρθηκε στις αιτίες του παιδικού θυμού, έδωσε ιδιαίτερη έμφα-
ση στη ψυχολογία του θυμωμένου παιδιού και απάντησε στα ποικίλα ερωτή-
ματα των γονιών, οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν σκέψεις , συ-
ναισθήματα και προσωπικά βιώματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουρ-
γηθεί ομάδα γονέων η οποία διδάχτηκε με βιωματικό τρόπο τεχνικές διαχεί-
ρισης του παιδικού θυμού.

7 Οκτωβρίου 2017 - Δήμος Βόλου - Αλτσχάιμερ

3 Μαρτίου 2017 - Δήμος Λαυρίου - «Οι πολλαπλοί ρόλοι
της σύγχρονης γυναίκας και οι επιπτώσεις στην υγεία της»

Η εκδήλωση που είχε ως επίκεντρο την
άνοια και την τρίτη ηλικία, διοργανώθη-
κε από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δήμου
Βόλου και τη Μονάδα Αντιμετώπισης
Νόσου Αλτσχάιμερ Βόλου, στο πλαίσιο
του μνημονίου συνεργασίας που έχει
υπογραφεί από τον περασμένο Μάρτιο,
προς όφελος του τοπικού πληθυσμού.
Παράλληλα, μέσω του πρωτοκόλλου
συνεργασίας που έχει υπογραφεί με τη
Μονάδα Αλτσχάιμερ, πραγματοποιούν-
ται δωρεάν τεστ μνήμης στον τοπικό
πληθυσμό, τα οποία θα επεκταθούν στις
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, στους
χώρους των ΚΑΠΗ αλλά και ευρύτερα.

Ομιλητές της προχθεσινής εκδήλω-
σης ήταν οι: Αθανασία Παπαδημητρί-

ου, νοσηλεύτρια, υπεύθυνη στο Κέν-
τρο Πρόληψης Υγείας Δήμου Βόλου,
Μαρία Σακκοπούλου, ιατρός - νευρο-
λόγος στη Μονάδα Αντιμετώπισης
Νόσου Αλτσχάιμερ Βόλου, Καλλιόπη
Κουφογιάννη ψυχολόγος της Μονά-
δας, Μαγδαληνή Σουσουρή, κοινωνι-
κή λειτουργός, επιστημονικά υπεύ-
θυνη της Μονάδας Αλτσχάιμερ Βό-
λου και οι κοινωνικοί λειτουργοί του
Γηροκομείου Βόλου, Βασιλική Πανο-

πούλου και Τίνα Βλαχονάτσιου.

Οι δομές και το πλαίσιο φροντίδας και
ασφάλειας που προσφέρονται στους
πάσχοντες από άνοια στη Μονάδα Αλ-
τσχάιμερ του Γηροκομείου Βόλου και οι
παρεμβάσεις του Δήμου Βόλου στους
τομείς της υγείας και της κοινωνικής
προσφοράς, αποτέλεσαν τον θεματικό
άξονα της προχθεσινής εκδήλωσης, με
φόντο την άνοια και την τρίτη ηλικία.

Την εκδήλωση παρακολού-
θησαν οι δημότες του Δή-
μου Λαυρεωτικής, την Πα-
ρασκευή 3 Μαρτίου 2017,
στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής
Ενότητας Λαυρίου. Η ημερί-
δα διοργανώθηκε στο πλαί-
σιο της γιορτής της γυναίκας
από το ΝΠΔΔ “ΚΕΦΑΛΟΣ”,
και το ΚΕΠ Υγείας του Δή-
μου μας, σε συνεργασία με
το ΕΔΔΥΠΠΥ, μέλος του
οποίου είναι και ο Δήμος

Λαυρεωτικής, καθώς και με
το Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών «Παθολογία
της Κύησης» της Γ΄ Μαιευτι-
κής Γυναικολογικής Κλινι-
κής του Πανεπιστημίου
Αθηνών - ΠΓΝ «Αττικόν»,
στο πλαίσιο των κοινωνι-
κών-εθελοντικών ενημε-
ρωτικών εκδηλώσεων που
πραγματοποιούνται με τη
συμμετοχή μεταπτυχιακών
φοιτητών και διδασκόντων.

Επιπλέον στην εκδήλωση
συμμετείχαν δύο ψυχολό-
γοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τον
κορμό της ημερίδας.

Την εκδήλωση τίμησε με την
παρουσία του ο Δήμαρχος
Λαυρεωτικής κ. Δημήτρης
Λουκάς. Ακόμη παρευρέ-
θηκε ο Αντιδήμαρχος Λαυ-
ρεωτικής κ. Ιωάννης Απο-
στολίδης και πλήθος γυναι-
κών. 
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Δράσεις Ευαισθητοποίησης
Δήμων-μελών του Δικτύου 
με αφορμή την 7η Απριλίου,
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Αφιερωμένη στην Κατάθλιψη

Μ ε αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Υγείας αφιερωμέ-
νη στην Κατάθλιψη και σε

συνέχεια της συζήτησης που πραγ-
ματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της
15ης Συνάντησης Υγιών Πόλεων στο
Δήμο Καλλιθέας, Δήμοι-μέλη πραγ-
ματοποίησαν δράσεις ευαισθητο-
ποίησης για τους δημότες τους με
σκοπό να περάσουν το μήνυμα ότι η
Κατάθλιψη αντιμετωπίζεται και θε-
ραπεύεται αρκεί να μιλήσει κανείς
γι’ αυτό και να ζητήσει βοήθεια.
Ακολουθούν ενδεικτικά οι δράσεις.

Δήμος Αμαρουσίου

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κατά-
θλιψης: Μια ξεχωριστή δράση
του Δήμου Αμαρουσίου με μαθη-
τές του Πρότυπου Γυμνασίου
Αναβρύτων 

Γ. Πατούλης: Στην δύσκολη επο-
χή που βιώνουμε σήμερα είναι
πολύ σημαντικό να υπάρχει ενό-
τητα στην κοινωνία μας και σύμ-
πνοια μεταξύ των συνανθρώπων
μας.

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα
κατά της Κατάθλιψης πραγματοποι-
ήθηκε στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ανα-
βρύτων  δράση ενημέρωσης προς
τους μαθητές για τη νόσο από  το
Γραφείο Εθελοντισμού & Νέας Γε-
νιάς  του Δήμου Αμαρουσίου. Το
θέμα της ενημέρωσης ήταν, Κατά-
θλιψη: «Ας μιλήσουμε, ας βοηθή-
σουμε»,  μια δράση που έδωσε τη
δυνατότητα στους μαθητές να γνω-
ριστούν και να κουβεντιάσουν μέσα

από την άσκηση με περπάτημα στο
όμορφο περιβάλλον του Άλσους
Συγγρού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας, επιπλέ-
ον των 322 εκατομμυρίων ανθρώ-
πων που πάσχουν από κατάθλιψη,
250 εκατομμύρια άνθρωποι πά-
σχουν από διαταραχές άγχους με-
ταξύ αυτών και παιδιά.

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών για την κατά-
θλιψη, η συζήτηση, η ενημέρωση
τους γι’ αυτό το σύνθετο φαινόμενο

και ταυτόχρονα, η σωματική τους
άσκηση και η ψυχική τους ευεξία.
Το πρώτο βασικό βήμα για να βγει η
κατάθλιψη από τη σκιά, είναι να
μπορούμε να μιλάμε γι’ αυτήν. Επι-
πλέον, είναι αποδεδειγμένο ότι η
φυσική άσκηση βοηθά τόσο στην
πρόληψη όσο και στην αντιμετώπι-
ση της κατάθλιψης.

Την Ανάπτυξη του θέματος στους
μαθητές έκανε η κα. Χριστίνα Γα-
λανοπούλου Συντονίστρια του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ ,Υπεύθυνη Εθελοντισμού &
Νέας Γενιάς του Δήμου Αμαρουσί-
ου, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής

7η Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Αφιερωμένη στην Κατάθλιψη
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και η κα. Ζέτα  Θεοδωρακοπού-
λου, Κοινωνιολόγος.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ.
Γιώργος Πατούλης, αναφερόμε-
νος σε αυτή την δράση επισήμανε
πως, «Η κατάθλιψη είναι μία ασθέ-
νεια που μπορεί να αντιμετωπιστεί,
μπορεί και πρέπει να θεραπεύεται,
όμως δυστυχώς ένα πολύ μικρό πο-
σοστό έως και 25% των ασθενών
υποβάλλονται σε θεραπευτική
αγωγή. Κάθε άνθρωπος αντιμετω-
πίζει στην καθημερινότητα του κα-
ταστάσεις άγχους και stress , κατα-
στάσεις εντάσεων και πολλών άλ-
λων συνθηκών κι έρχεται έτσι αντι-
μέτωπος με τον ρεαλισμό και την
πραγματικότητα. Η ανθρώπινη υπό-
σταση είναι σύνθετη κι έρχεται σε
σχέση μ’ αυτές τις καταστάσεις ως
αντίδραση που στην συγκεκριμένη
περίπτωση χαρακτηρίζεται ως ψυ-
χοβιολογική. Έτσι, λοιπόν, θα πρέ-
πει σε μια δύσκολη στιγμή ασθένει-
ας, ατυχήματος, θανάτου η ψυχή ν’
αντιδράσει με κάποιον τρόπο. Εκεί
ακριβώς είναι λογικό να βρούμε
μπροστά μας την θλίψη ενώ η κατά-
θλιψη παίρνει σάρκα και οστά ως η
συνεχόμενη θλίψη, η παρατεταμέ-
νη θλίψη, εκεί δηλαδή που η ψυχή
δεν μπορεί να ανακάμψει, να το ξε-
περάσει. Η αντιμετώπιση της κατά-
θλιψης και κατ’ επέκταση η θερα-
πεία της έχει να κάνει λοιπόν πρώτα
με την αναγνώριση της ασθένειας κι

από εκεί και πέρα είναι φυσικά θέμα
του ειδικού ιατρού. 

Ειδικά στην δύσκολη εποχή που
βιώνουμε σήμερα είναι πολύ ση-
μαντικό να υπάρχει ενότητα στην
κοινωνία μας και σύμπνοια μεταξύ
των συνανθρώπων μας» ανέφερε ο
κ. Πατούλης.

Στην  εκδήλωση παρευρέθησαν ο
Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος κ.
Νώντας Γαρδέλης με την Πρόεδρο
της Πρωτοβάθμιας σχολικής επι-
τροπής Δήμου Αμαρουσίου κ. Ελέ-
νη Βλάχου – Σταματάκη οι όποιοι
μίλησαν στα παιδιά για την σοβαρό-
τητα της νόσου .

Δήμος Αγ. 
Αναργύρων-Καματερού

Την Παρασκευή 7 Απριλίου , Παγ-
κόσμια ημέρα Υγείας αφιερωμένη
στην κατάθλιψη , η Διεύθυνση Κοι-
νωνικής Πολιτικής σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Πολιτισμού &
Αθλητισμού του Δήμου Αγίων
Αναργύρων Καματερού διοργάνω-
σε εκδήλωση με στόχο την ευαι-
σθητοποίηση και κινητοποίηση των
πολιτών . 

Λόγω των άστατων καιρικών φαινο-
μένων που επικράτησαν, τα δρώμε-
να πραγματοποιήθηκαν στο χώρο
του Πάρκου Ανακύκλωσης που λει-
τουργεί στο Νέο Δημαρχείο ( Λ. Δη-

μοκρατίας 61). Ξεκινώντας, η ομά-
δα “Γιόγκα Γέλιου” ( από το club γέ-
λιου Ακρόπολης ) έδειξε στους πα-
ρευρισκόμενους απλές ασκήσεις
για την πρόκληση γέλιου . Στη συνέ-
χεια η γυμνάστρια της Διεύθυνσης
Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου
μας κα. Σταυρούλα Καρκατσούλη
, σκόρπισε χαρά σε όλους όσοι θέ-
λησαν να χορέψουν Zumba. Άλλω-
στε, το χαμόγελο και η κίνηση βοη-
θούν αποτρεπτικά στην εκδήλωση
των συμπτωμάτων κατάθλιψης και
μας βοηθούν να δούμε θετικά τη
ζωή με τις όποιες δυσκολίες. 

Ακολούθησε μια βιωματική άσκηση
έκφρασης συναισθημάτων με θέ-
μα: «Αγαπώ τον εαυτό μου» από την
Κοινωνική Λειτουργό , κα. Παντε-
λάκη Ελένη. 

Τα δρώμενα συνεχίστηκαν με το ερ-
γαστήρι “ Οι πλανήτες των συναι-
σθημάτων” από την εργοθεραπεύ-
τρια του Β’ ΚΑΠΗ, κα. Νεκταρία
Μαργαρίτη και την ομάδα θεατρι-
κού παιχνιδιού. Οι συμμετέχοντες
“εξερεύνησαν” τα άσχημα συναι-
σθήματα και έφτασαν στο θετικό
συναίσθημα της χαράς, βρήκαν τα
στοιχεία εκείνα που αποτρέπουν
την εμφάνιση της κατάθλιψης και
μίλησαν για το γεγονός ότι αυτή δεν
κάνει διακρίσεις και μπορεί να εμ-
φανιστεί σε όλους, ανεξαιρέτως
φυλής , κοινωνικής και οικονομικής
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τάξης κλπ. Τέλος, μέλη του Σώμα-
τος Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ)
έδειξαν ομαδικά παιχνίδια που βοη-
θούν στη δημιουργία δεσμών εμπι-
στοσύνης ανάμεσα στα μέλη. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Εντεταλμένος Σύμ-
βουλος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
& Πρόνοιας κ. Παντελιάς Νίκος και
η Πρόεδρος την ομάδας εθελοντών
ΔΡΑΣΗ, κα. Πέττα Διονυσία. Τέ-
λος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
τους υπεύθυνους του Πάρκου Ανα-
κύκλωσης που φιλοξένησαν τα
δρώμενα στον εξαιρετικά διαμορ-
φωμένο χώρο του.

Δήμος Νέας 
Φιλαδέλφειας
-Χαλκηδόνας

“Αλσοπαιδιές  ενάντια 
στην κατάθλιψη”
«Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου,
χαρά και παιχνίδι ολοκληρώθηκε
σήμερα στη λίμνη του άλσους μας η
εκδήλωση “Αλσοπαιδιές ενάντια
στην κατάθλιψη”. Ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ σε όλους τους συμμετέχον-
τες και τους ανθρώπους της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου για το μεράκι τους».
Άρης Βασιλόπουλος, Δήμαρχος 

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
,τα  Κ.Α.Π.Η του Δήμου μας και η
πρωτοστάτης ομάδα SILVER SAFE-
TY την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017
πραγματοποίησαν με επιτυχία  τη
συμβολική δράση ενάντια στην κα-
τάθλιψη στην όμορφη  πλατεία Αγί-
ου Λουκά στο Π. Ηράκλειο. 

Οι παρακάτω βιωματικές σκέψεις
και συναισθήματα  μαρτυρούν το
μέγιστο της επιτυχίας της παραπά-
νω δράσης. Με σύνθημα «ΔΡΩ,
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ, ΕΛΠΙ-ΖΩ» γυμνα-
στήκαμε, χορέψαμε, γελάσαμε, μι-
λήσαμε, γνωριστήκαμε, ήρθαμε σε
επαφή, συμμετείχαμε, ανακαλύψα-
με τρόπους αντιμετώπισης της κα-
τάθλιψης μέσα από τη φυσική άσκη-
ση, χωρίς κόστος και με ευεργετικά
αποτελέσματα, θωρακίζοντας τον
εαυτό μας, μέσω φυσικών μηχανι-
σμών. «Δρω, Συμμετέχω, Ελπι-
Ζώ»: μια συμβολική δράση ενάντια
στη κατάθλιψη, δίνοντας παλμό και
ρυθμό κινήσεων και ψυχής, η γυ-
μνάστρια των ΚΑΠΗ και η Γυμνά-
στρια Γιόγκα των Planet Fitness and
more Ν. Ιωνίας, τις οποίες και ευχα-
ριστούμε ιδιαίτερα, συντόνισαν
πρόγραμμα γυμναστικής, για όλες
τις ηλικίες, σε μια συναρμογή σώ-
ματος και ψυχής.

Δήμος Θερμαϊκού

Ο Δήμος Θερμαϊκού πραγματοποί-
ησε δράση σχετικά με την Παγκό-
σμια Ημέρα Υγείας 2017  την Παρα-
σκευή 7/4/2017. Έγινε αφισοκόλ-
ληση σε κεντρικά σημεία της ΔΕ
Θερμαϊκού , η ψυχολόγος και οι
κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου

διένειμαν ενημερωτικά έντυπα σε
περαστικούς ,γονείς σε σχολεία
και  σε θαμώνες καταστημάτων
εστίασης. 

Οι δημότες έδειξαν ενδιαφέρον για
την εκδήλωση με θέμα που επέλεξε
η Π.Ο.Υ. “Κατάθλιψη: Ας μιλήσου-
με” και δήλωσαν πως πραγματικά
είναι μια ασθένεια που απασχολεί
πολλές οικογένειες.

Δήμος Σάμου

“ Άσε τη ζωή που κάνεις... 
ψάξε τη ζωή που χάνεις”
Δόθηκε η δυνατότητα στους δημό-
τες να γνωριστούν και να συζητή-
σουν, ενώ ταυτόχρονα ασκήθηκαν
με περπάτημα στην πόλη της Σάμου
και ενημερώθηκαν από επαγγελμα-
τίες του Δήμου και άλλους φορείς.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης πε-
ριείχε ξενάγηση στο χώρο του Δη-
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μαρχείου από φιλόλογο – ιστορικό
και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σά-
μου καθώς και βόλτα στο Δημοτικό
Κήπο.

«Δράσεις όπως η σημερινή έχουν
ιδιαίτερη σημασία και αξία, διότι
έχουν ως στόχο αυτό ακριβώς: την
απομυθοποίηση της κατάθλιψης και
την ορθή ενημέρωση όλων μας για
το τι ακριβώς είναι αυτή η διαταρα-
χή, ποιους αφορά και πώς αντιμε-
τωπίζεται. Δεν είναι ντροπή, δεν εί-
ναι στίγμα, δεν είναι ένα αξεπέρα-
στο εμπόδιο. Είναι μια ιατρικώς κα-
θορισμένη διαταραχή, μπορεί να
αφορά οποιανδήποτε και οποιονδή-
ποτε από εμάς σε μια ή περισσότε-
ρες φάσεις της ζωής του και αντιμε-
τωπίζεται γρήγορα και αποτελεσμα-
τικά.

Θέλω, λοιπόν, να συγχαρώ τα στε-
λέχη του Τμήματος Προστασίας και
Προαγωγής Δημόσιας Υγείας για
την πρωτοβουλία και τη διοργάνω-
ση και να καλωσορίσω όλες και
όλους σας στη δράση « Άσε τη ζωή
που κάνεις... ψάξε τη ζωή που χά-
νεις».  
Μιχάλης  Α. Αγγελόπουλος, Δή-
μαρχος

Δήμος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης

«Άσε τη ζωή που κάνεις... 
ψάξε τη ζωή που χάνεις»
Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Υγείας στη Βάρκιζα

Στη Δράση, δόθηκε η δυνατότητα
σε όλους να γνωριστούν και να κου-
βεντιάσουν, ενώ ταυτόχρονα ασκή-
θηκαν με περπάτημα στην όμορφη
παραθαλάσσια περιοχή της Βάρκι-
ζας.

Στόχος της Δράσης ήταν η ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών για την κατά-
θλιψη,  η ενημέρωσή τους για αυτό
το σύνθετο φαινόμενο, σε συνδυα-
σμό με την σωματική τους άσκηση
και την ψυχική τους ευεξία.



Ετήσιος 
απολογισμός 2017

69

Ασφαλές Διαδίκτυο

Σ το πλαίσιο της πρόληψης της ψυχικής υγείας, το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς
Διαδικτύου Saferinternet4kids διοργάνωσε δράσεις ευαισθητοποίησης των δημοτών για τους κινδύνους που
διατρέχουν τα παιδιά αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία από την λανθασμένη χρήση του διαδικτύου. 

24 Νοεμβρίου 2017 - Δήμος Αγίων Αναργύρων -
Καματερού - «Μην Κλικάρεις Εν Λευκώ»
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 24 Νοεμ-
βρίου 2017 η εκδήλωση «Μην Κλι-
κάρεις Εν Λευκώ» στον χώρο του Β’
ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων ( Πλαπού-
τα 2 , Άγιοι Ανάργυροι).
Πρόκειται για μία συνδιοργάνωση
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Κα-
ματερού, του Κέντρου Κοινότητας
ΔΑΑΚ, του ΚΕΠ Υγείας του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ και του Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαι-
σθητοποίηση των μελών του ΚΑΠΗ
για το ασφαλές Διαδίκτυο. Ομιλη-
τής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γεώρ-
γιος Κορμάς, Ιατρός, Εκπρόσωπος
του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου Saferinternet4kids. Την
εκδήλωση τίμησε με την παρουσία

του ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Νίκος Παν-
τελιάς.
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδη-
μοτικού Δικτύου και της ΚΕΔΕ κ.
Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμα-

ρουσίου δήλωσε σχετικά: «Η ασφα-
λής χρήση του Διαδικτύου αγγίζει
όλους μας και είναι εξαιρετική η αν-
ταπόκριση των δημοτών και η ευαι-
σθητοποίησή τους για τη σωστή
ενημέρωση».

1 Νοεμβρίου 2017 - Δήμος Αγίας Παρασκευής 
- «Μην Κλικάρεις Εν Λευκώ»

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σε συνεργα-
σία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων διοργάνωσε εκδήλωση
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
Κέντρου Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας με τίτλο:
«Μην κλικάρεις εν λευκώ». Στόχος της
εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση σχετικά με το διαδίκτυο και
την ασφαλή χρήση αυτού από τα παιδιά,
τους εφήβους και τους ενήλικες. Ομιλη-
τής ήταν ο κ. Γιώργος Κορμάς Εκπρόσω-
πος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου «saferinternet4kids» και Επι-
στημονικός Υπεύθυνος ΚΕΠ-Υγείας. Συμ-
μετείχαν επίσης μέλη του Διαδημοτικού

Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων ΑΡΓΩ
και εκπρόσωπος του Ελληνικού Κεντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου .
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων και της ΚΕΔΕ, κ.
Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσί-
ου δήλωσε: «Είναι σημαντικό να δίνετε η
ευκαιρία και στην τρίτη ηλικία να ενημε-
ρώνονται από ειδικούς για την ασφαλή
χρήση του Διαδικτύου, ώστε να είναι σε
θέση να αξιολογήσουν τους πιθανούς κιν-
δύνους. Η ανταπόκριση και το ενδιαφέ-
ρον των δημοτών φαίνετε να είναι ουσιώ-
δη και αυτό ενισχύει το έργο των ειδι-
κών».
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3 Νοεμβρίου 2017 - Δήμος Ηλιούπολης
- «Μην Κλικάρεις Εν Λευκώ" στους εκπαιδευτικούς
των βρεφονηπιακών σταθμών»
Η ομιλία με θέμα: «Μην κλικάρεις
εν λευκώ» στο Α ΚΑΠΗ ΗΛΙΟΥΠΟ-
ΛΗΣ ήταν μια συνδιοργάνωση του
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, του Ελ-
ληνικού Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων και του Ελληνικού
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Η ομιλία απευθυνόταν στους εκπαι-
δευτικούς των βρεφονηπιακών
σταθμών και των νηπιαγωγείων του
Δήμου Ηλιούπολης με στόχο να
τους ενημερώσει για τις νεότερες
εξελίξεις, τις συνέπειες και τους
κινδύνους που αναδύονται από τη
χρήση του διαδικτύου από παιδιά
προσχολικής ηλικίας και πρώτης
σχολικής ηλικίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους
κινδύνους που διατρέχουν τα παι-

διά του δημοτικού στα κοινωνικά δί-
κτυα παρόλο που δεν επιτρέπονται
για την ηλικία τους.Επίσης τονίστη-
κε η σπουδαιότητα των εξωσχολι-
κών δραστηριοτήτων ως προστα-
τευτικός παράγοντας των συμπερι-
φορών εξάρτησης .Αναλύθηκε ο

νόμος για την ρητορική μίσους κα-
θώς και ο νέος ευρωπαϊκός κανονι-
σμός για τα προσωπικά δεδομένα. 

Οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους
μπορούν να βοηθήσουν τους γο-
νείς σε ένα υγιή προβληματισμό σε
σχέση με το σύγχρονο αυτό θέμα.

Ομιλητής ήταν ο κύριος Γεώργιος
Κορμάς , Ιατρός, Εκπρόσωπος του
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Δια-
δικτύου Saferinternet4kids και επι-
στημονικό υπεύθυνο των ΚΕΠ Υγεί-
ας. Η επιστημονική πληροφόρηση
που παρείχε ο ομιλητής στο κοινό
ήταν υψηλού επιπέδου και ελπίζου-
με το έργο του Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου να γίνεται
όλο και περισσότερο γνωστό στον
τόπο μας.

25 Οκτωβρίου 2017 - Δήμος Αγίων Αναργύρων -
Καματερού -«Μην Κλικάρεις Εν Λευκώ" στους 
εκπαιδευτικούς των βρεφονηπιακών σταθμών»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 η εκδήλω-
ση «Μην Κλικάρεις Εν Λευκώ» στο χώρο
του Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Πρόκειται για μία συνδιοργάνωση του Δή-
μου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, της Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄
Αθήνας, του ΚΕΠ Υγείας του ΕΔΔΥΠΠΥ και
του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδι-
κτύου του ΙΤΕ.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητο-
ποίηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης για το ασφαλές Διαδί-
κτυο. Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κύ-

ριος Γεώργιος Κορμάς, Ιατρός, Εκπρόσω-
πος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Δια-
δικτύου Saferinter net4kids. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους ο Εντεταλμέ-
νος Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Νί-
κος Παντελιάς, ο Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Πολιτισμού κ. Περικλής Παπα-
γεωργίου, ο Πρόεδρος Ένωσης Γονέων κ.
Θανάσης Καρελιώτης και η Υπεύθυνη Γρα-
φείου Αγωγής Υγείας Π.Ε. Γ΄ Αθήνας κ. Βα-
σιλική Λελεντζή.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των
Προγραμμάτων Πρόληψης και Αγωγής
Υγείας που εφαρμόζει η Κοινωνική Υπηρε-
σία με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοι-
νότητας.
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23 Οκτωβρίου 2017 - Δήμος Ηλιούπολης
- «Μην Κλικάρεις Εν Λευκώ»
Ο Δήμος Ηλιούπολης σε συνερ-
γασία με το Ελληνικό Διαδημοτι-
κό Δίκτυο Υγιών Πόλεων διοργά-
νωσε εκδήλωση ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης του Κέν-
τρου Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας με
τίτλο: «Μην κλικάρεις εν λευ-
κώ». Στόχος της εκδήλωσης
ήταν η ευαισθητοποίηση και ενη-

μέρωση σχετικά με το διαδίκτυο
και την ασφαλή χρήση αυτού από
τα παιδιά, τους εφήβους και τους
ενήλικες. Ομιλητής ήταν ο κ.
Γιώργος Κορμάς, Εκπρόσωπος
του Ελληνικού Κέντρου Ασφα-
λούς Διαδικτύου «saferinter-
net4kids» και Επιστημονικός
Υπεύθυνος ΚΕΠ-Υγείας. 

Ο Δήμος Καλλιθέας σε συνεργασία
με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων και το ΚΕΠ Υγείας
Δήμου Καλλιθέας, διοργάνωσαν
σημαντική εκδήλωση στο Δ΄ ΚΑΠΗ
με θέμα: «Μην κλικάρεις εν λευ-
κώ» στις 9/10/2017 και ώρα 10:30
με μεγάλη επιτυχία. 

Κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν
η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
των ηλικιωμένων από τον εκπρό-
σωπο Ελληνικού Κέντρου ασφα-
λούς διαδικτύου saferinter -
net4kids και επιστημονικό Υπεύθυ-
νο του ΚΕΠ Υγείας Γ. Κορμά, σχετι-
κά με το διαδίκτυο και την ασφαλή
χρήση αυτού από τα παιδιά, τους
εφήβους και τους ενήλικες.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτι-
κής κα. Πάσχου δήλωσε σχετικά:
«Ο Δήμος Καλλιθέας σε συνεργα-
σία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων διοργανώνει
συχνά ομιλίες για κοινωνικά και ια-
τρικά θέματα που αφορούν όλες τις
ηλικίες και κοινωνικές ομάδες, καθ΄
ότι ο Δήμαρχός μας και Α΄ αντιπρό-
εδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου, δίνει ιδιαίτερη σημασία
στην ενημέρωση και την πρόληψη
για τα ιατρικά και κοινωνικά προ-

βλήματα. Στο πλαίσιο αυτών των
δράσεων εντάσσεται και η σημερι-
νή. 

Ευχαριστούμε το Ελληνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ) για τη συνεργασία και ιδι-
αίτερα τον Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ
και της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Αμαρου-
σίου, κ. Γιώργο Πατούλη που κα-

θιέρωσε την προληπτική ιατρική
και ενημέρωση στους Δήμους. Ιδι-
αίτερα ευχαριστούμε τον κ. Κορμά
για την απλότητα, την αμεσότητα
και την εξαιρετικά κατατοπιστική
παρουσίαση. Τέλος, ευχαριστούμε
το προσωπικό μας για την συνέ-
πεια, την υπευθυνότητα και την
προθυμία με την οποία ασκούν το
έργο τους».

9 Οκτωβρίου 2017 - Δήμος Καλλιθέας 
- «Μην Κλικάρεις Εν Λευκώ»
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Καλές πρακτικές των ΚΕΠ Υγείας 
των Δήμων μελών

23 Νοεμβρίου 2017
- Δήμος Ηλιούπολης 
- «Προβλήματα και 
οι Παθήσεις των Ματιών»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηλιούπολης σε συνεργασία με
την κεντρική δομή του ΕΔΔΥΠΠΥ οργάνωσε ιατρική ομι-
λία με θέμα τα προβλήματα και τις παθήσεις των ματιών
καθώς και την θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Στο τέλος της ομιλίας κατεγράφησαν οι ενδιαφερόμενοι
για δωρεάν προληπτικό έλεγχο των ματιών. 

22 Νοεμβρίου 2017 - Δήμος Βέροιας 
- «Εμβολιασμοί Ενηλίκων»
Την εκδήλωση διοργάνωσε το ΚΑ-
ΠΑ Βέροιας σε συνεργασία με το
Νοσοκομείο Βέροιας και το ΚΕΠ
Υγείας.

Την εκδήλωση προλόγισε η Κοινω-
νική Λειτουργός, Υπεύθυνη του
ΚΕΠ Υγείας, Φωτεινή Τερζή. Η κα.
Τερζή μίλησε για τις δράσεις που
αναλαμβάνει το ΚΕΠ Υγείας.

Χαιρετισμό απεύθυναν: Ο Αντιδή-
μαρχος Θεόφιλος Κορωνάς εκ μέ-
ρους του Δημάρχου Βέροιας, o
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Ημαθίας Βασίλης Διαμαντόπουλος,
o Πρόεδρος της ΚΑΠΑ Στέργιος Δια-
μάντης. Τον συντονισμό της εκδή-
λωσης είχε ο Διευθυντής Παθολογι-
κής Κλινικής Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα
Βέροιας), Δημοτικός Σύμβουλος,
Χρήστος Κούτρας. Ο κ. Κούτρας εί-
πε ότι «τα νέα εμβόλια είναι ασφαλή
και ο εμβολιασμός στους ενήλικες
είναι αναγκαίος όπως στα παιδιά. Τα
εμβόλια είναι ένας προληπτικός

τρόπος μετάδοσης των λοιμωδών
νοσημάτων, ενώ μειώνουν την θνη-
σιμότητα». Στη συνέχεια τον λόγο
πήρε ο πρώτος ομιλητής Παθολό-
γος, Επιμελητής Α΄ Παθολογικής
Κλινικής Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέ-
ροιας), Κώστας Κοντωτάσιος, ο
οποίος ανέπτυξε το θέμα «Εμβόλια
Γρίπης -Νεώτερα Δεδομένα». Συμ-
περασματικά είπε «Ο καλύτερος
τρόπος πρόληψης της γρίπης είναι ο
εμβολιασμός. Προτείνεται στα άτο-
μα ηλικίας άνω των 6 μηνών. Πρέπει
να γίνεται έγκαιρα. Ιδιαίτερα ωφε-
λούνται τα άτομα που ανήκουν σε
ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι ανεπι-
θύμητες ενέργειες του αντιγριπικού
εμβολίου είναι ελάσσονες».

Ακολούθησε η ομιλία της Νοση-
λεύτριας, Αναπληρώτριας Προ-
ϊσταμένης (Εκτελούσα χρέη Προ-
ϊσταμένης) στην Καρδιολογική
Κλινική Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα
Βέροιας), Ευφροσύνης Ζιώγα, με
θέμα «Εμβόλια Πνευμονόκοκκου
- Νεότερα Δεδομένα». Η κα. Ζιώ-
γα είπε ότι ο εμβολιασμός αποτε-
λεί μια από τις πιο αποτελεσματι-
κές και αποδοτικές παρεμβάσεις
Δημόσιας Υγείας και ο εμβολι-
σμός των ενηλίκων θεωρείται
διεθνώς επιβεβλημένος. Ο στρε-
πτόκοκκος πνευμονίας είναι ένα
ενδημικό φαινόμενο σ’ όλο τον
κόσμο. Στο τέλος απαντήθηκαν
ερωτήματα του κοινού.
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12 Νοεμβρίου 2017 - Δήμος Τεμπών 
- «Στο επίκεντρο η γυναίκα»
Ενημερωτική συνάντηση πραγμα-
τοποιήθηκε στον Δήμο Τεμπών από
την πρόεδρο του Τοπικού Ομίλου
για την UNESCO N. Λάρισας, Θεο-
δώρα Κάλλα, για το χρηματοδοτού-
μενο πρόγραμμα από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος με τίτλο «Πληθυ-
σμιακός έλεγχος και επιδημιολογι-
κή ανάλυση των ατομικών, περι-
βαλλοντικών και διατροφικών πα-
ραγόντων σε άπορες - ανασφάλι-
στες γυναίκες στην ευρύτερη πε-
ριοχή του νομού Λάρισας».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο
δήμαρχος Τεμπών Κώστας Κολ-
λάτος, η αντιδήμαρχος Γεωργία
Τσιόπα-Λύτρα, η ειδική συνεργά-
της του δημάρχου και υπεύθυνη
του «Βοήθεια στο Σπίτι» Σοφία
Τσοπούρογλου, η πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου του Μακρυ-
χωρίου Άννα Καραπάνου, η

υπάλληλος του ΚΕΠ Υγείας Μα-
ρία Κωστούλα και οι κοινωνικοί
λειτουργοί, κα. Κατερίνα Κοντο-
γιάννη, Πανωραία Τσικλητάρη,
Συνοδεία Κουτσιαμπέλα, Μαρία
Καλογήρου, Παναγιώτα Κούρτη
και Κατερίνα Καλιαντζή. Στη συ-

νάντηση συζητήθηκαν οι στόχοι
του προγράμματος, οι στάσεις και
οι απόψεις των ωφελουμένων γυ-
ναικών των Δήμων του Νομού
Λάρισας που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα απέναντι στον προλη-
πτικό έλεγχο.

17 Νοεμβρίου 2017 - Δήμος Βέροιας - «Παγκόσμια
Ημέρα Προωρότητας»
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Προωρότητας ο Δήμος Βέροιας
και το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δήμου Βέροιας διοργάνωσαν ενημερωτική ημε-
ρίδα με ομιλητές τους : κ. Ευάγγελο Παπαχαραλάμπους - Μαιευτή-
ρα - Χειρουργό Γυναικολόγο, κα. Αικατερίνη Πασχούλα - Ψυχολόγο
και την κα. Αναστασία Μελισσοπούλου.

22 Νοεμβρίου 2017- Δήμος Ιωαννιτών
- «Βιωματικό Σεμινάριο Θηλασμού»
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και η Διεύθυνση των
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθ-
μών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»
του Δήμου Ιωαννιτών, στο πλαίσιο
υποστήριξης του μητρικού θηλα-
σμού, διοργάνωσαν δωρεάν βιωμα-
τικό σεμινάριο θηλασμού για ενημέ-
ρωση και εκπαίδευση ζευγαριών

που περιμένουν νέο μέλος ή γονέων
που απέκτησαν πρόσφατα μωράκι.

Στο σεμινάριο περιγράφηκαν τα
οφέλη του μητρικού θηλασμού, ανα-
λύθηκε η σημασία της πρώτης ώρας
μετά τον τοκετό, επιδείχθηκαν θέ-
σεις θηλασμού και σωστή τοποθέτη-

ση του μωρού στο στήθος. 

Λύθηκαν απορίες και ζητήματα που
αντιμετωπίζουν οι ήδη θηλάζουσες
μητέρες, ενώ έμφαση δόθηκε στη
δύναμη του αγγίγματος φροντίδας
καθώς και στη δημιουργία ισχυρών
δεσμών. 
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Tο Κέντρο Πρόληψης Υγείας του Δήμου Τεμπών πραγ-
ματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Επιδημι-
κή έξαρση της Ιλαράς» την Τρίτη 24 Οκτωβρίου και ώρα
7:00 μ.μ στο Αντλιοστάσιο Μακρυχωρίου, με εισηγητή
τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας κ. Κων-
σταντίνο Γιαννακόπουλο, Ιατρό Παιδίατρο. 

Την εκδήλωση άνοιξε με το καλωσόρισμα των παρευρι-
σκομένων, ο Αντιδήμαρχος κ. Αστέριος Σαϊτης τονίζοντας
μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος θα είναι αρωγός στην προσπά-
θεια της ανάπτυξης της γνώσης, σημειώνοντας την αυξη-
μένη ανάγκη ενημέρωσης στον τομέα της υγείας, μιλών-
τας εκ μέρους του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Κολλάτου.

Χαιρετισμό με την ομιλία της απηύθυνε και η Ιατρός ερ-

γασίας του Δήμου Τεμπών κα. Φιλιώ Δεληγιαννίδου,
στέλνοντας τις ευχές όλων για πλήρη ανάρρωση στην
κα. Γεωργία Τσιόπα, Αντιδήμαρχο και Υπεύθυνη του
ΚΕΠ Υγείας, μετά το ατύχημα της.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι: κ. Κυρίτσης Γεώργιος, κ. Μανώλης Γε-
ώργιος και κ. Ντόντος Γεώργιος.

Η Πρόεδρος Μακρυχωρίου κα. Καραπάνου-Μαγαλιού
Άννα, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μακρυχω-
ρίου κα. Νάστου Καλλιόπη, η εκπρόσωπος Κοινότητας
Παραποτάμου κα. Αβραμούλη Μαρία, οι Διοικητικοί
Υπάλληλοι του Κέντρου Πρόληψης Υγείας, Εκπαιδευτι-
κοί, Γονείς και Κηδεμόνες.

24 Οκτωβρίου 2017 - Δήμος Τεμπών 
- «Επιδημική έξαρση της Ιλαράς»

10 Οκτωβρίου 2017 - Δήμος Κηφισιάς 
- «Σπιρομέτρηση στους υπαλλήλους του Δήμου» 

Το ΚΕΠ Υγείας Κηφισιάς και η Επιτροπή Υγείας και Ασφά-
λειας πραγματοποίησαν σπιρομετρήσεις στους υπαλλή-
λους του κεντρικού Δημαρχείου Κηφισιάς την Τρίτη 10
Οκτωβρίου 2017.

Τις εθελοντικές της υπηρεσίες προσέφερε η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία και η ιατρός Πνευμονολόγος
στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυ-
ροι» κα. Χαρίκλεια (Τζίνα) Γιαννακοπούλου. Ο αριθμός
των εξετασθέντων ανέρχεται στους 102.

Η κα. Ασημίνα Σωτηροπούλου, Υπεύθυνη στο ΚΕΠ Υγεί-
ας μας πληροφόρησε ότι ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύ-
κλος σπιρομετρήσεων και έπονται επόμενοι κύκλοι με
στόχο να σπιρομετρηθούν όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου
καθώς και οι πολίτες Κηφισιάς γιατί όπως είπε ο Ιπποκρά-
της «Το προλαμβάνειν καλύτερον του θεραπεύειν».
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20 Οκτωβρίου 2017 - Δήμος Ρήγα Φεραίου
- «Επετειακή εκδήλωση του ΚΕΠ Υγείας δήμου
Ρήγα Φεραίου - 1 χρόνος λειτουργίας»

22 Οκτωβρίου 2017 - Δήμος Ρήγα Φεραίου 
- «Ανακαλύπτοντας την Αρχαία Κασθαναία, 
ένα κάστρο - φρούριο, μάρτυρας μιας άλλης 
ένδοξης εποχής...» 7η πεζοπορία του ΚΕΠ Υγείας

Κλείνοντας ένα χρόνο λειτουργίας
του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ρήγα Φεραί-
ου, διοργανώθηκε, σε συνεργασία
με την ΕΦΥΚΕ, το Παιδιατρικό Συνέ-
δριο που θα πραγματοποιηθεί στο
1ο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου
την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου
2017 και ώρα 18.30. 

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνε-
δρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία με
θέμα «ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΠΑΙΔΙ», βρα-
βεύοντας και τιμώντας τις μητέρες
του 2017. Την εκδήλωση πλαισίω-
σαν οι ομιλητές κ. Αναστάσιος Ν.
Κωνσταντινόπουλος, Μαιευτήρας -
Γυναικολόγος με θέμα ομιλίας «Αί-
τια Υπογεννητικότητας-Διάγνωση
Προβλήματος» και ο Dr. Οικονομί-
δης Αλέξανδρος, Μοριακός Βιολό-
γος - Γενετιστής - Ιατρός, με θέμα

«Μοριακή Γενετική για ένα υγιές
παιδί».
Με τη σειρά του το ΚΕΠ Υγείας τίμη-
σε και βράβευσε τις γυναίκες του
Δήμου μας που έγιναν μητέρες το
2017, δίνοντας ένα μήνυμα ελπίδας
κατά της υπογεννητικότητας. 

Στο Συνέδριο συμμετέχαν όλοι οι
συνεργάτες - πάροχοι γιατροί και
επαγγελματίες υγείας του ΚΕΠ
Υγείας.

Ο υπεύθυνος του ΚΕΠ Υγείας, δη-
μοτικός σύμβουλος, κ. Σκρίμπας
Ιωάννης αναφέρθηκε σχετικά
«Στην εκδήλωση στέλνουμε το μή-
νυμα της συλλογικότητας παρου-
σιάζοντας τις δράσεις μας, κλείνον-
τας ένα χρόνο λειτουργίας του ΚΕΠ
Υγείας. Επίσης, βραβεύοντας και τι-

μώντας τις μητέρες του 2017 εκθέ-
τουμε το πρόβλημα της υπογεννητι-
κότητας που μαστίζει τη χώρα μας
και μέσα από το παράδειγμα των γυ-
ναικών αυτών μεταφέρουμε μήνυ-
μα ελπίδας στη νέα γενιά».

Την Αρχαία Κασθαναία της περιοχής του
Κεραμιδίου εξερεύνησε στην 7η πεζο-
πορία του το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ρή-
γα Φεραίου παρέα με τον Ορειβατικό
Σύλλογο Βόλου, τον Φορέα Διαχείρισης
Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας -
Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βε-
λεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε), τους Συλ-
λόγους Νεολαίας Βελεστίνου “ΕΝΟ-
ΔΙΑ”, Φίλοι Νέων Αγίου Γεωργίου και
Ριζομύλου “ΦΙΛΙΠΠΟΣ”. 

Η ξενάγηση και η καθοδήγηση στις
ομορφιές της περιοχής έγινε από τα
μέλη του Περιπατητικού Συλλόγου

“ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΘΑΝΑΙΑ”.

Ο υπεύθυνος του ΚΕΠ Υγείας Δήμου
Ρήγα Φεραίου, δημοτικός σύμβου-
λος κ. Ιωάννης Σκρίμπας αναφέρθη-
κε σχετικά « Εχουν γίνει πλέον θε-
σμός οι πεζοπορίες του ΚΕΠ Υγείας
και το θετικό είναι ότι σε κάθε πεζο-
πορία συμμετέχουν ολοένα και πε-
ρισσότεροι συνδημότες μας. Θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω όλους τους συλ-
λόγους που συμμετείχαν και τους
προσκαλώ στο επόμενο ραντεβού
μας να ανακαλύψουμε τις φυσικές
ομορφιές του Δήμου μας.
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ΚΕΠ Υγείας
Δήμος Ιωαννιτών
Το ΚΕΠ Υγείας, η Διεύθυνση Παιδι-
κής Προστασίας & Προσχολικής
Αγωγής και το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό των Παιδικών και Βρεφονη-
πιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννι-
τών, στο πλαίσιο της φροντίδας και

της ασφάλειας που πρέπει να παρέ-
χεται στα παιδιά κατά την φιλοξενία
τους στους Σταθμούς, συμμετέχουν
στα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών
του ΕΚΑΒ.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποι-

ούνται κάθε μήνα έως και τον Ιού-
νιο 2018, με στόχο οι συμμετέχον-
τες να αποκτήσουν τις ελάχιστες
απαραίτητες γνώσεις προκειμέ-
νου να είναι σε θέση να υποστηρί-
ξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός
βρέφους.

7 Οκτωβρίου 2017 - Δήμος Ηλιούπολης 
- «Ομιλία για τα προβλήματα ακοής, 
ιγμόρειων, αμυγδαλών, ιλίγγου»

21 Σεπτεμβρίου 2017 - Δήμος Βόλου
- «Συμβολικός περίπατος μνήμης»

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου
Εθνικής Αντίστασης έγινε η προγραμματισμέ-
νη ιατρική ομιλία για τα προβλήματα ΑΚΟΗΣ ,
ΙΓΜΟΡΕΙΩΝ, ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ, ΙΛΙΓΓΟΥ και άλ-
λων προβλημάτων ΩΡΛ. Ομιλήτρια ήταν η
συνδημότισσά μας Ωτορινολαρυγγολόγος ια-
τρός κα. Ελένη Παπαϊωάννου. Η ομιλία ήταν
άριστη, απόλυτα κατανοητή, με την ιατρό να
δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της
ετέθησαν.

Συμβολικός περίπατος μνήμης έγινε
στις 21/9/2017 στο Βόλο, από ασθε-
νείς με Αλτσχάιμερ, που ξεκίνησαν
από τη Μονάδα Αντιμετώπισης της
Νόσου (Τοπάλη - Ιάσονος) και κατέλη-
ξαν στην Πλατεία Αγ. Νικολάου, όπου
ενημέρωσαν τον κόσμο.

Η 21 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως η
Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ και η
Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Αλ-
τσχάιμερ Βόλου , το ΚΕΠ Υγείας του
Δήμου Βόλου και άλλοι κοινωνικοί
φορείς της πόλης πραγματοποίησαν
συμβολικό περίπατο μνήμης στο
κέντρο του Βόλου με στόχο την
ευαισθητοποίηση  σχετικά με την
νόσο.
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«Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοι-
ας, τα δημοτικά ιατρεία και το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, συμπαραστέκονται
στους ασθενείς με νόσο Alzheimer», 26 Σεπτεμβρίου 2017, 11:30,
Μάγδα Τσολάκη, MD, PHD Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στη νό-
σο Alzheimer διοργάνωσε ημερίδα στο Ευγενίδειο Ίδρυμα για τη
καλύτερη ενημέρωση και πρόληψη των πολιτών. 
Επιστήμονες με κύρος και εμπειρία στη διαχείριση της νόσου, πα-
ρουσίασαν τα νέα δεδομένα και έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες. Τα
προηγμένα κράτη σε όλο το κόσμο έχουν εκπονήσει και εφαρμόσει
εθνικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της Άνοιας και των συ-
νεπειών της. 

Η συναισθηματική ισορροπία, η άσκηση,η νοητική ενδυνάμωση εί-
ναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά το
προσδόκιμο ζωής και την ποιότητα των γηρατειών μας. 

Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποι-
ήθηκε η 5η κατά σειρά Αιμοδοσία του Δή-
μου Ωρωπού, την περασμένη Παρασκευή
25 Αυγούστου 2017, στο Κ.Α.Π.Η. Ωρω-
πού. Είναι μία από τις πολλές επιτυχημέ-
νες δράσεις του ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργα-
σία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενι-
κού Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ».
Σε μια χρονική περίοδο,στο τέλος του κα-
λοκαιριού, όπου οι απαιτήσεις σε αίμα εί-
ναι πολλές, αλλά η διαθεσιμότητα ελάχι-
στη, οι Δημότες μας προσήλθαν να δώ-
σουν το ελάχιστο αλλά πολυτιμότερο δώ-
ρο τους σε όσους το έχουν πραγματικά
ανάγκη, αποκομίζοντας οφέλη και για τον
ίδιο τους τον εαυτό, εφόσον με τη δωρεά
αίματος, μειώνεται ο κίνδυνος εμφράγμα-
τος και καρκίνου.
Το ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού, θα συνεχίσει να
βρίσκεται κοντά στο Δημότη και να προ-
άγει την υγεία κατά το μέγιστο δυνατό, μέ-
σα από συνεχείς δράσεις, σε συνεργασία
με τους ιατρούς-παρόχους, αλλά και με
οποιονδήποτε φορέα συνεργάζεται για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.

23 Σεπτεμβρίου 2017 - Δήμος Π. Φαλήρου 
- «Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer»

25 Αυγούστου 2017 - Δήμος Ωρωπού - «Αιμοδοσία» 
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31 Μαΐου 2017 - Δήμος Ωρωπού 
- «Δωρεάν Σπιρομέτρηση»
Στον αριθμό των 62 ατόμων έφτασε
η προσέλευση στη χθεσινή διεξα-
γωγή δωρεάν σπιρομετρήσεων που
έγινε από το ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού
σε συνεργασία με την Πνευμονολό-
γο κα. Ιωάννα Παπανικολάου, την
Τετάρτη 31 Μαϊου 2017 στο Δημοτι-
κό Ιατρείο Καλάμου.

Πριν την εξέταση προηγήθηκε σύν-
τομη παρουσίαση της νόσου της
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονο-
πάθειας (ΧΑΠ), το πώς προκαλείται,
ποιά είναι τα συμπτώματα και πώς
αυτά ανακουφίζονται μετά από σει-
ρά εξειδικευμένων εξετάσεων που
δίνει ο πνευμονολόγος. Από τον συ-
νολικό αριθμό των ατόμων που εξε-
τάστηκαν, 10 διαγνώστηκαν με πα-
θολογικά ευρήματα στον πνεύμονα
που χρήζουν περαιτέρω πνευμονο-
λογικής διερεύνησης.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμ-
βουλος και Υπεύθυνος του Αυτοτε-
λούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτι-

κής, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας
του Δήμου Ωρωπού κ. Καυκόπου-
λος Σπυρίδων δήλωσε μεταξύ άλ-
λων: «Το ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού,
διοργανώνει συχνά προσυμπτωμα-
τικούς ελέγχους στους δημότες για
διάφορα νοσήματα. Οι συνεχείς
δράσεις του, το έχουν κατατάξει
πρώτο και πρότυπο σε όλη την Ελ-
λάδα. Ευχαριστούμε το Εθνικό Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για
την άψογη συνεργασία και ιδιαίτερα

τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Πατούλη
που καθιέρωσε την προληπτική ια-
τρική στους Δήμους, καθώς και την
Πνευμονολόγο κα. Ιωάννα Παπανι-
κολάου για τη συνέπεια, την υπευ-
θυνότητα και την προθυμία με την
οποία ασκεί το πολύτιμο έργο της.
Κυρίως, ευχαριστώ από καρδιάς το
Δήμαρχό μας κ. Θωμά Ρούσση, που
από την πρώτη στιγμή πίστεψε
σ’εμάς και μας στηρίζει σε ό,τι του
ζητάμε.

10 Μαΐου 2017 - Δήμος Παλαιού Φαλήρου 
- «Πρόληψη Θυρεοειδούς»

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η
εκδήλωση του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και των Δημοτι-
κών Ιατρείων πρόληψης θυρεοειδούς με
την εξέταση δημοτών άνω των 16 ετών,
από τον εθελοντή ιατρό Ακτινολόγο κ. Γε-
ρούκη Ηλία, με τη χρήση φορητού υπερή-
χου, σε συνεργασία με τον εθελοντή ενδο-
κρινολόγο Μπούφα Δημήτριο, στον χώρο
των Δημοτικών ιατρείων. 

Προσήλθαν οι δημότες κατόπιν ραντεβού
για δωρεάν εξέταση. Σε τυχαίο δείγμα 30
δημοτών, οι 8 περιπτώσεις παραπέμφθη-
σαν για περαιτέρω έλεγχο. Σε όλους δόθη-
καν οδηγίες πρόληψης.

ΚΕΠ Υγείας
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21 Μαΐου 2017 & 1 Απριλίου
2017 - Δήμος Θάσου 
- «Πρώτες Βοήθειες» 
Ο Δήμος Θάσου, το ΝΠΔΔ Δημαρωγός,
το Κέντρο Υγείας Πρίνο και το ΚΕΠ ΥΓΕΙ-
ΑΣ διοργάνωσαν σεμινάρια προνοσοκο-
μειακής βοήθειας με θέματα την Πνιγμο-
νή, την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνη-
ση, την Θέση Ανάνηψης και την Ακινητο-
ποίηση Καταγμάτων. 

7 Μαΐου 2017 - Δήμος
Ρήγα Φεραίου - «Πεζοπορία
Κανάλια - Βένετο»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Μαΐου
2017 και με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. η 4η πεζοπορία η
οποία διοργανώθηκε από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ρήγα
Φεραίου σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Βό-
λου (Ε.Ο.Σ.).

Η πεζοπορία είχε ως αφετηρία ένα πανέμορφο καλντερί-
μι στο μετόχι Καναλίων, το οποίο συνεχίζει στην κορυφο-
γραμμή της άνω Κερασιάς και καταλήγει στο Βένετο σε
μια υπέροχη διαδρομή με πυκνή βλάστηση αγναντεύον-
τας από ψηλά το Αιγαίο.

Πρόκειται για μονοπάτια αγαπημένα του Αλφόνς, ενός
Αυστριακού που λάτρεψε την ομορφιά της φύσης και εγ-
καταστάθηκε εκεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του, στις
εσχατιές του Πηλίου και στο δύσβατο Κουλούρι Βενέτου,
πλάι στις σπηλιές όπου γνωρίστηκαν και γιόρτασαν τους
γάμους τους η Θέτις και ο Πηλέας, αλλά και καταστράφη-
κε ο στόλος του Ξέρξη, μέσα στα δάση και τα ρουμάνια.

Στην πεζοπορία συμμετείχαν 40 άτομα, τα οποία ακολού-
θησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τη διαδρομή. 

Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ρήγα Φεραίου ευχαριστεί τον
Ορειβατικό Σύλλογο Βόλου (Ε.Ο.Σ.) για την άριστη συ-
νεργασία τους.

79

Μάρτιος 2017 - Δήμος Ρήγα
Φεραίου  «Συγκινητική η
ανταπόκριση των δημοτών
του Δήμου Ρήγα Φεραίου»
Συγκινητική είναι η αντα-
πόκριση των συνδημο-
τών μας στην εκστρατεία
συγκέντρωσης πλαστι-
κών καπακιών μετά την
υπογραφή του συμφώ-
νου συνεργασίας μεταξύ
του ΚΕΠ Υγείας Δήμου
Ρήγα Φεραίου και του
σωματείου ατόμων με
αναπηρία Ν. Μαγνησίας
‘ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ’. Μέσα
σε λιγότερο από τρεις μή-
νες και μετά την τοποθέτηση 40 ειδικών κάδων καταφέρα-
με να γεμίσουμε και δεύτερο αγροτικό όχημα με σακούλες
που περιελάμβαναν πλαστικά καπάκια τα οποία δόθηκαν
στο σωματείο κινητικά αναπήρων Ν. Μαγνησίας για την
αγορά αναπηρικών αμαξιδίων προς εξυπηρέτηση των
αναγκών των μελών τους. Σημειώνεται πως το πρώτο ανα-
πηρικό αμαξίδιο δόθηκε στο Κ.Υ. Βελεστίνου για τις ανάγ-
κες των νοσηλευομένων της περιοχής. Ευχαριστούμε την
λέσχη ειδικών δυνάμεων για την διάθεση του οχήματος και
την μεταφορά των καπακιών στο Βόλο.

19 Φεβρουαρίου 2017 
- Δήμος Φαρσάλων
Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση του νεοσύ-
στατου ΚΕΠ Υγείας του Δήμου. Καλεσμένος ομιλητής ήταν
ο συντοπίτης μας Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Συντο-
νιστής, Διευθυντής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο
Τζάνειο Νοσοκομείο, Αθανάσιος Πρεκατές. Τα θέματα που

ανέλυσε ο γιατρός ήταν:

1. Είναι αθώο το ροχαλητό;
2. Νεότερα Δεδομένα για τη Γρίπη

Πραγματοποιήθηκαν 50 σπιρομετρήσεις
από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, τις οποίες εξέτασε ο γιατρός.
Την ημερίδα άνοιξε η υπεύθυνη δράσε-
ων υγείας Δήμου Φαρσάλων και πολιτική
εκπρόσωπος στοΕΔΔΥΠΠΥ, Κυριακή Πα-
ναγιωτοπούλου.
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ΚΕΠ Υγείας

Ολοκληρώθηκαν τα
εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη
μεγάλη συμμετοχή
εκπροσώπων των ΚΕΠ Υγείας
των Δήμων-μελών του
Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων.

Γ. Πατούλης: Τα ΚΕΠ Υγεί-
ας λειτουργούν με τε-
χνογνωσία σύμφωνα με

τα πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ με βα-
σικό αρωγό την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση για την καλύτερη ποιότητα
ζωής των δημοτών.

Παρουσία 32 εκπροσώπων αιρετών
και υπαλλήλων των κοινωνικών
υπηρεσιών  από 15 Δήμους της Ατ-
τικής, την Τετάρτη 27 και την Παρα-
σκευή 29 Σεπτεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκαν, από την Κεντρική Δομή
των ΚΕΠ Υγείας και από στελέχη
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου, εκπαιδευτικά σεμινάρια για
τις δράσεις και τα προγράμματα των
ΚΕΠ Υγείας για το 2017 και 2018 με
αναλυτική παρουσίαση.

Στα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρευ-
ρέθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων
Αμαρουσίου, Αγ. Αναργύρων-
Καματερού, Αγ. Παρασκευής,
Νέου Ηρακλείου, Αλίμου, Κηφι-
σιάς, Αγ. Βαρβάρας, Ωρωπού,
Μαραθώνα, Περιστερίου, Γαλα-
τσίου, Καλλιθέας, Μεταμόρφω-
σης, Π. Φαλήρου και  Ηλιούπο-
λης.

Οι παριστάμενοι ενημερώθηκαν
αναλυτικά για το σχεδιασμό των
δράσεων: Πρόληψη κατά της Κα-
τάθλιψης, Αγωγή Υγείας για την
εφηβική ηλικία, Αγωγή Υγείας
για τη σύγχρονη γυναίκα, Πρό-
γραμμα πρόληψης Καρδιαγγει-

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για 
τους εκπροσώπους των ΚΕΠ Υγείας
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ακού Κινδύνου, Πρόληψη κατά
του Καρκίνου του παχέος εντέ-
ρου. 

Το παρόν στα εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια έδωσε ο Πρόεδρος του Ελ-
ληνικού Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων και της ΚΕΔΕ, κ.
Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος
Αμαρουσίου ο οποίος χαιρέτισε
την εκδήλωση τονίζοντας μεταξύ
άλλων ότι «ελλείψει της ουσιαστι-
κής παρέμβασης και σχεδιασμού
εκ μέρους της πολιτείας, καλείται
η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναλά-
βει ενεργό ρόλο στην Πρόληψη
των πολιτών μέσα από την έγκαιρη
διάγνωση και τον προσυμπτωματι-
κό έλεγχο».

Στα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρευ-
ρέθηκαν ο κ. Διαμαντής Αντιδή-
μαρχος Αλίμου, η κα. Πάσχου Αντι-
δήμαρχος Καλλιθέας, η κα. Λέκκα
Πρόεδρος ΟΚΟΙΠΑΔΑ Δ. Αμαρου-
σίου, ο κ. Γιαννάκης Δημοτικός
Σύμβουλος Ηλιούπολης και πολλοί
ακόμη εκπρόσωποι.
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Κοινωνικά Προγράμματα 

Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης
της Φτώχειας στους Δήμους
Αμαρουσίου και Γαλατσίου
Το «Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας»
(ΕΔΔΥΠΠΥ) συνεχίζοντας την
καινοτόμα προσφορά του σε
υπηρεσίες ωφέλιμες για το
κοινωνικό σύνολο, συνέχισε
την υλοποίηση των δύο
προγραμμάτων με τους
κάτωθι τίτλους:

«Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πό-
λεων _ Κοινωνικές Δομές Αντιμε-
τώπισης της Φτώχειας στο Δήμο
Αμαρουσίου» 

«Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πό-
λεων _ Κοινωνικές Δομές Αντιμε-
τώπισης της Φτώχειας στο Δήμο
Γαλατσίου», 

Τ α έργα αυτά, τα οποία προέρ-
χονται από χρηματοδοτούμε-
νες δέσμες του ΕΣΠΑ, από

τον Νοέμβριο του 2015 έως και τον
Φεβρουάριο του 2017, χρηματοδο-
τήθηκαν από Εθνικούς Πόρους.

Αναλυτικότερα, μετά την παράταση
που έληξε στις 31/12/2015, δόθη-
καν 3 ακόμα παρατάσεις και συγκε-
κριμένα έως τις 28/2/2017, προκει-
μένου να δοθεί αρκετός χρόνος για
την έναρξη λειτουργίας των Δομών
Αντιμετώπισης της Φτώχειας υπό το
νέο τους καθεστώς ως εξής:

Α’ Παράταση: 
1/1/2016 έως 30/6/2016

Β’ Παράταση: 
1/7/2016 έως 30/10/2016

Γ’ Παράταση: 
1/11/2016 έως 28/7/2017 

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

Η παρούσα οικονομική κρίση έχει
οδηγήσει την Ελλάδα σε παρατετα-
μένη ύφεση, ωθώντας στα όρια της
φτώχειας ακόμη και τις μέχρι πρότι-
νος υγιείς οικονομικά ομάδες πλη-
θυσμού. Το ΕΔΔΥΠΠΥ, έχοντας ως
σκοπό την καταπολέμηση της φτώ-
χειας, προχώρησε σε ένα σύνολο
ενεργειών όπου τα άτομα που βρί-

σκονται σε κατάσταση φτώχειας ή
απειλούνται από αυτή θα μπορούν
υπό τη σωστή καθοδήγηση να υπο-
στηριχθούν και να ενισχυθούν προ-
κειμένου να ικανοποιήσουν τις κα-
θημερινές τους ανάγκες με αξιο-
πρέπεια και σεβασμό.
Ειδικότερα το ΕΔΔΥΠΠΥ, 
μέσω των Έργων στοχεύει:

l Στην ενδυνάμωση και κοινωνική
ενσωμάτωση των ευπαθών κοι-
νωνικά ομάδων και ειδικότερα
των αστέγων και των ευρισκόμε-
νων σε κατάσταση φτώχειας ατό-
μων στους εν λόγω Δήμους, μέ-
σα από ενέργειες ψυχοκοινωνι-
κής υποστήριξης και πληροφό-
ρησης, οι οποίες θα παρέχονται
από τις Κοινωνικές Δομές που θα
λειτουργήσουν στο πλαίσιο των
Έργων.

l Στην αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου της φτώχειας και του κοινω-
νικού αποκλεισμού για μεγάλο
μέρος του πληθυσμού που έχει
πληγεί από την οικονομική κρίση. 

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

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων -Κοινωνικές Δομές Αντιμετώ-
πισης της Φτώχειας στο Δήμο
Αμαρουσίου Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων -Κοινωνικές Δο-
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μές Αντιμετώπισης της Φτώχειας
στο Δήμο Γαλατσίου Κοινωνικό
Παντοπωλείο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο Κοινωνικό Φαρμακείο Κοινω-
νικό Φαρμακείο Κοινωνική Δομή
παροχής Συσσιτίων Κοινωνική Δο-
μή παροχής Συσσιτίων Δημοτικός
Λαχανόκηπος Τράπεζα χρόνου
Γραφείο Διαμεσολάβησης Γραφείο
Διαμεσολάβησης Τράπεζα χρόνου

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Παρέχει πληροφόρηση σε άστε-
γους, άπορους και άνεργους σχετι-
κά με τις υπηρεσίες που προσφέ-
ρουν οι Κοινωνικές Δομές των Δή-
μων ενώ παράλληλα διευκολύνει
την επικοινωνία των ωφελουμένων
με τους κρατικούς φορείς σε θέμα-
τα που αφορούν στην υγεία και την
εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία
κλπ.).

Κοινωνικό παντοπωλείο

Διανέμει σε τακτική βάση σε άστε-
γους και άπορους :

l τρόφιμα,

l είδη παντοπωλείου,

l είδη ατομικής υγιεινής,

l ρούχα, παπούτσια

l βιβλία, παιχνίδια

Κοινωνικό Φαρμακείο

Παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγει-
ονομικό υλικό και παραφαρμακευ-
τικά προϊόντα σε άστεγους και ανα-
σφάλιστους άπορους και ανέργους.

Δομή Συσσιτίων

Εξασφαλίζει δωρεάν γεύματα όλες
τις ημέρες της εβδομάδας σε άστε-
γους και απόρους.

Δημοτικός Λαχανόκηπος

Δίνει ισομερή τεμάχια αρδευόμε-
νου και περιφραγμένου αγροκτή-
ματος σε άστεγους, άπορους και
άνεργους πολίτες, προκειμένου να
τα καλλιεργήσουν με αποκλειστικό
σκοπό τη σίτιση τους.

Τράπεζα χρόνου

Παρέχει τη δυνατότητα σε άστε-
γους, άπορους, άνεργους αλλά και
σε όλους τους πολίτες να συναλ-
λάσσονται μεταξύ τους, σε συγκε-
κριμένη γεωγραφική ενότητα, για
τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρε-
σιών χρησιμοποιώντας μονάδες
εναλλακτικού συστήματος.

Μέσω της λειτουργίας των παραπά-
νω Δομών θα παρέχονται και υπη-
ρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήρι-
ξης και πληροφόρησης με στόχο
την ενδυνάμωση και κοινωνική εν-
σωμάτωση των ωφελουμένων.
Επιπρόσθετα, για την παροχή των
προαναφερόμενων υπηρεσιών δη-
μιουργήθηκαν συνολικά 45 νέες
θέσεις εργασίας οι οποίες καλύ-
φθηκαν από άνεργους νέους έως
30 ετών. 
Τα οφέλη ήταν και παραμένουν
πολλαπλά, τόσο για τους άμεσα όσο
και για τους έμμεσα ωφελούμε-
νους, ενώ αναλύονται ως εξής:
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ΟΦΕΛΗ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Αμαρου-
σίου (ΜIS 430957)
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Τα εν λOγω προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία
με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό τη συνέχιση της λειτουρ-
γίας των υφιστάμενων δομών που λειτούργησαν σύμφωνα
με το έργο του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".
Το συνολικό κόστος του έργου βαρύνει το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων.
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Κοινωνικά Προγράμματα 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΟΜΕΣ
Κοινωνικό Φαρμακείο Αμαρουσίου:

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμαρουσίου:
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Κοινωνικές Δομές Δήμου Γαλατσίου:
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Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής

Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής 
Ιδρύματος Vodafone 

Συνδυάζοντας την κοινωνική
συνεισφορά της Vodafone με
τις τεχνολογίες των
τηλεπικοινωνιών, το Ίδρυμα
Vodafone δραστηριοποιείται
για την αντιμετώπιση
σημαντικών κοινωνικών
ζητημάτων, στηρίζοντας την
Ελλάδα και τους πολίτες της,
με στόχο τη δημιουργία ενός
καλύτερου αύριο.

Σ το πλαίσιο αυτό, εδώ και 13
χρόνια το Ίδρυμα Vodafone
εφαρμόζει το πρωτοποριακό

Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής που δίνει
τη δυνατότητα σε μισό εκατομμύριο
πολίτες 100 απομακρυσμένων πε-
ριοχών της χώρας να έχουν πρό-

σβαση εντελώς δωρεάν σε ειδικευ-
μένες υπηρεσίες υγείας στον τόπο
τους. Οι κάτοικοι αυτοί δεν χρειάζε-
ται να ταξιδεύουν στο πλησιέστερο
νοσοκομείο, ακόμα και 80χλμ. μα-
κριά από τον τόπο τους, για να κά-
νουν 7 βασικές εξετάσεις προληπτι-
κής ιατρικής.

Εξοπλισμένοι με ειδικές φορη-
τές συσκευές οι γιατροί των Κέν-
τρων Υγείας και των Περιφερειακών
Ιατρείων κάνουν στους ασθενείς
τους σπιρομέτρηση για τον έλεγχο
της αναπνευστικής τους λειτουργίας
και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Επι-
πλέον τους μετρούν το σάκχαρο, την
πίεση και τα επίπεδα οξυγόνου στο
αίμα, καθώς πραγματοποιούν και
μέτρηση της ολικής χοληστερόλης
και των τριγλυκεριδίων. Τα αποτε-

λέσματα των δύο τελευταίων εξετά-
σεων σε συνδυασμό με τα αποτελέ-
σματα των κλινικών εξετάσεων που
ήδη περιλαμβάνει το πρόγραμμα,
δίνουν τη δυνατότητα εκτίμησης του
καρδιαγγειακού κινδύνου για την
επόμενη δεκαετία. Επιπλέον, σε πε-
ρίπτωση που οι γιατροί χρειάζονται
μία επιπλέον συμβουλευτική γνω-
μάτευση για κάποιες εξετάσεις
έχουν τη δυνατότητα να τις στείλουν
μέσω του δικτύου της Vodafone
στους καρδιολόγους και στους
πνευμονολόγους του Ιατρικού Κέν-
τρου Αθηνών, οι οποίοι στέλνουν
την απάντησή τους εντός 24 ωρών.

Οι κάτοικοι των 100 απομακρυ-
σμένων περιοχών στις οποίες εφαρ-
μόζεται το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής
Vodafone έχουν τη δυνατότητα εύ-
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μόνο να ελέγχουν προληπτικά την
υγεία τους, αλλά και να ρυθμίζουν
καλύτερα τις χρόνιες παθήσεις από
τις οποίες πάσχουν. Εάν μάλιστα δεν
μπορούν να μετακινηθούν από το
σπίτι τους ο γιατρός είναι σε θέση να
διενεργήσει τις εξετάσεις ακόμα και
κατ’ οίκον.

Επιπλέον, το Ίδρυμα Vodafone
προχώρησε σε στατιστική αξιολόγη-
ση του Προγράμματος Τηλεϊατρικής
προκειμένου να καταγράψει τα οφέ-
λη που προκύπτουν από την εφαρ-
μογή του σε 100 απομακρυσμένες
περιοχές της Ελλάδας. Την αξιολό-
γηση ανέλαβε το Εργαστήριο Βιοϊα-
τρικής Τεχνολογίας του Ερευνητι-
κού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπο-
λογιστών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου σε συνεργασία με
ερευνητές του τμήματος Εφαρμο-
σμένης Πληροφορικής του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας. Τα αποτελέ-
σματα της στατιστικής αξιολόγησης
αποδεικνύουν ότι οι εξεταζόμενοι
στη συντριπτική τους πλειοψηφία
θεωρούν ότι το Πρόγραμμα Τηλεϊ-
ατρικής: 

l Συμβάλλει στη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής τους (67,5%)

l Βοηθάει στη βελτίωση της υγείας
τους από αρκετά έως πάρα πολύ
(89%)

l Πρέπει να λειτουργεί σε μόνιμη
βάση στην περιοχή τους (98%)

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της
Vodafone τελεί υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας και του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην
υλοποίησή του συμμετέχουν επίσης
το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων και η εταιρεία Vida-
vo.

Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε 
www.vodafone.gr/portal/foundation
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Πρόληψη Οστεοπόρωσης 
Το πρόγραμμα Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας,
συνεχίζεται για 11η
συνεχόμενη χρονιά, στους
Δήμους Μέλη του Δικτύου και
περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ
υπερηχογράφημα πτέρνας
από ειδικευμένο προσωπικό
των δήμων μελών (π.χ.
νοσηλευτή - τρια). 

Σ κοπός του προγράμματος εί-
ναι να εντοπίσουμε φαινομε-
νικά υγιείς πολίτες άνω των

45 ετών, οι οποίοι πάσχουν από
Οστεοπενία ή Οστεοπόρωση και πι-
θανά διατρέχουν κίνδυνο αυτόμα-
των καταγμάτων. Βάσει της ιατρικής

βιβλιογραφίας τα αυτόματα κατάγ-
ματα, οδηγούν ανθρώπους με
Οστεοπόρωση σε θάνατο, μέσα σε
διάστημα ενός έτους. Η σημασία
του προγράμματος είναι να ενημε-
ρωθούν οι δημότες και οι δημότισ-
σες για την κατάσταση της υγείας
τους και να σωθούν από αυτόματο
κάταγμα και συνεπώς από ενδεχό-
μενο θάνατο.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα: Σε
γυναίκες άνω των 45 ετών και ιδιαί-
τερα : 

l Γυναίκες που έχουν μπει στην
εμμηνόπαυση. 

l Γυναίκες μικρότερης ηλικίας,

εφόσον έχουν κάνει ολική υστε-
ρεκτομή. 

l Γυναίκες που κάνουν χρόνια
χρήση κορτιζόνης. 

l Γυναίκες με προβλήματα θυρε-
οειδούς αδένα. 

l Γυναίκες με βεβαρυμμένο οικο-
γενειακό ιστορικό οστεοπόρω-
σης. 

l Ενήλικες που βρίσκονται σε χρό-
νια αγωγή με κορτιζόνη ή έχουν
οικογενειακό ιστορικό Οστεοπό-
ρωσης. 

Για το έτος 2017, 6.795 δημότες
ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα
ενώ συνολικά 92.085 δημότες
έχουν ωφεληθεί μέχρι σήμερα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
1 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 64 30 25 9
2 ΑΓΡΙΝΙΟ 418 180 164 74
3 ΑΛΙΑΡΤΟΣ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 60 33 20 7
4 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ-ΚΥΛΛΗΝΗ 220
5 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 120 30 70 20
6 ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ 89 29 45 15
7 ΔΟΞΑΤΟ 278 236 32 10
8 ΔΡΑΜΑ 513 242 237 34
9 ΕΟΡΔΑΙΑ 292 129 117 46
10 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 197 88 79 30
11 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 188 63 111 14
12 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 276 111 89 22
13 ΚΗΦΙΣΙΑ 95 40 39 16
14 ΛΕΡΟΣ 929 519 251 159
15 ΜΑΡΟΥΣΙ 22 7 10 5
16 ΜΕΣΣΗΝΗ 617 304 265 48
17 ΜΗΛΟΣ 148 77 52 19
18 ΞΑΝΘΗ 401 242 136 23
19 Π. ΦΑΛΗΡΟ 100 56 34 10
20 ΠΑΛΛΗΝΗ 302 194 75 33
21 ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 200 90 100 9
22 ΣΚΙΑΘΟΣ 91 19 43 29
23 ΣΚΥΔΡΑ 343 247 59 37
24 ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 115 60 48 7
25 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 559 236 216 107
26 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 158 57 76 25

ΣΥΝΟΛΟ 6795 3319 2393 808

Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής
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Δήμος Αγ.
Παρασκευής
Η δράση πραγματοποιήθηκε στις
15 και 16 Ιουνίου 2017, στην Αί-
θουσα Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αγίας Παρασκευής
με τη συμμετοχή 64 γυναικών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 35
από αυτές πάσχουν από οστεο-
πενία, 9 πάσχουν από οστεοπό-
ρωση ενώ οι υπόλοιπες είχαν
φυσιολογική τιμή.

Δήμος Δοξάτου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 17 έως τις 24  Μαρτίου 2017
στα τέσσερα (4) ΚΑΠΗ του Δήμου
που ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκληση και υποβλήθηκαν σε
εξέταση 278 συνδημότες μας. Εί-
ναι σημαντικό να αναφέρουμε
ότι από τις 278 γυναίκες που εξε-
τάστηκαν οι 42 βρήκαν για πρώτη
φορά ότι είχαν οστεοπόρωση ή
οστεοπενία και παραπέμφθηκαν
για περισσότερες εξετάσεις.
Ο Δήμαρχος Δοξάτου σε δηλώ-
σεις του ανέφερε: «Το πρόγραμ-
μα Μέτρησης Οστικής Πυκνότη-
τας που για δεύτερη φορά υλο-
ποιεί ο Δήμος μας αποτελεί μια
σημαντική δράση πρόληψης και
διάγνωσης της οστεοπόρωσης
και δίνει την ευκαιρία στους δη-
μότες να εξετάζονται ανά τακτά
διαστήματα. Ευχαριστούμε το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) του
οποίου ο Δήμος μας είναι μέλος
από το 2015 για την παροχή του
εξοπλισμού».

Δήμος Αγρινίου
Η δράση πραγματοποιήθηκε
από τις 23 Μαΐου έως και τις 2
Ιουνίου 2017, στην περιφέ-
ρεια του Δήμου Αγρινίου και
εξετάστηκαν συνολικά  481
γυναίκες εκ των οποίων 162
εξετάστηκαν στο Αγρίνιο στο
χώρο του Κοινωνικού Ιατρεί-
ου και 319 στις τοπικές κοινό-
τητες του Δήμου: Αγίου
Κων/νου Γαβαλούς, Στράτου,
Ματαράγκας, Καινούργιου
και Παραβόλας. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα 164 από αυ-
τές πάσχουν από οστεοπενία,
72 πάσχουν από οστεοπόρω-
ση και 2 από βαριάς μορφής
οστεοπόρωση.

Ο κ. Κων/νος Καλαντζής, αρμόδιος Αντιδήμαρχος δήλωσε: «Η υλοποίηση
του Προγράμματος Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας σημείωσε και φέτος επι-
τυχία με τις γυναίκες του Δήμου μας να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά. Αγ-
κάλιασαν με ενθουσιασμό και μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα,  αφού
μέσω αυτού τους προσφέρθηκε μια σημαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ
εξέταση στο πλαίσιο του προληπτικού προγραμματισμού τους για την
οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση, από την πλευρά της συμπτωματολογίας, εί-
ναι συνήθως αθόρυβη, ιδίως στα αρχικά στάδιά της. Αυτό έχει ως συνέπεια
την καθυστερημένη διάγνωση. Υπό αυτή την προϋπόθεση, πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται έγκαιρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα, λόγος που καθιστά την πρό-
ληψή της πολύ σημαντική. Ο Δήμος Αγρινίου ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ,
εκτιμώντας την εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε θέματα δημόσιας υγείας
των πολιτών, προσπαθεί να υλοποιεί όσο το δυνατόν τα περισσότερα από τα
προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ και να συμβάλλει στην διάδοση της βασικής
ιδέας του Δικτύου, για την προαγωγή και την πρόληψη της Δημόσιας Υγείας.
Θέλω να επισημάνω την άριστη συνεργασία που είχαμε με το Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας και να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου στα στελέχη του για το δημιουργικό του έργο. Η πρόληψη
δεν είναι έργο μόνο των ειδικών, αλλά αποτελεί υπόθεση όλων μας και απο-
τελεί προτεραιότητα στον δήμο μας με στόχο να συμβάλλουμε όλοι για τη
διατήρηση της υγείας και της ποιότητας ζωής».
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Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 12
Απριλίου σε διαμορφωμένη αίθουσα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου. Στον έλεγχο ανταπο-
κρίθηκαν και υποβλήθηκαν σε εξέταση 60 δημό-
τες. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι από τα 60
άτομα που εξετάστηκαν οι 26 διαπίστωσαν για
πρώτη φορά ότι είχαν οστεοπόρωση ή οστεοπενία
και παραπέμφθηκαν για περισσότερες εξετάσεις, 1
άτομο διεγνώσθη  ότι πάσχει από βαριάς μορφής
οστεοπόρωση, ενώ οι υπόλοιπες μετρήσεις είχαν
φυσιολογικές τιμές.  
Ο Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων κ. Ντασιώτης Γεώργιος σε δηλώσεις του ανέφερε: «Το πρόγραμμα Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας που υλοποιεί για πρώτη φορά ο Δήμος μας αποτελεί μια σημαντική δράση πρόληψης και
διάγνωσης της οστεοπόρωσης και δίνει την ευκαιρία στους δημότες να εξετάζονται ανά τακτά διαστήματα.
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο κ. Γ. Πατούλη και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), του
οποίου ο Δήμος μας είναι μέλος. Βρισκόμαστε σε ανοιχτή συνεργασία και για άλλες παρόμοιες δράσεις».

Δήμος Ανδραβίδας-
Κυλλήνης 
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
24 Νοεμβρίου μέχρι και τις 2 Δε-
κεμβρίου 2017 στα Λεχαινά, την
Ανδραβίδα, την Κυλλήνη, την Κάτω
Παναγιά και το Κάστρο. Εξετάστη-
καν συνολικά 220 γυναίκες. 
Ο κ. Μίγκος Ανδρέας Αντιδήμαρ-
χος Ανδραβίδας- Κυλλήνης δήλω-
σε σχετικά: «Ευχαριστούμε το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ για τη συνεργασία. Η αντα-
πόκριση ήταν πολύ μεγάλη και πι-
στεύουμε ότι θα έχουμε κι άλλες
ανάλογες συνεργασίες στο μέλ-
λον».

94

Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής
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Δήμος Αμαρουσίου
Η δράση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Φε-
βρουαρίου 2017 για τα μέλη του Εξωραϊστικού
Συλλόγου Αγ. Ελευθερίου, στο Δήμο Αμαρουσίου.
Εξετάστηκαν συνολικά 22 άτομα και δόθηκαν οι
απαραίτητες οδηγίες σε όσα από αυτά διαγνώστηκε
πρόβλημα, από τον εθελοντή ορθοπεδικό ιατρό κ.
Παρτσινέβελο. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 2
έως τις 5 Μαΐου 2017. Στον έλεγχο
ανταποκρίθηκαν και υποβλήθηκαν
σε εξέταση 120 δημότες. Είναι ση-
μαντικό να αναφέρουμε ότι από τα
120 άτομα που εξετάστηκαν οι 20 δια-
πίστωσαν για πρώτη φορά ότι είχαν
οστεοπόρωση και 70 οστεοπενία και
παραπέμφθηκαν για περισσότερες
εξετάσεις ενώ οι υπόλοιπες μετρή-
σεις είχαν φυσιολογικές τιμές.  

Η Πρόεδρος ΔΣ ΟΚΠΑΔΒ κα Αρσέ-
νη-Λάμπρου Βούλα, σε δήλωσή της
ανέφερε: «Ο Δήμος Βριλησσίων, μέσω
του Οργανισμού Κοινωνικής Προστα-
σίας & Αλληλεγγύης ευχαριστεί το Δια-
δημοτικό Δίκτυο και τον Πρόεδρο κ. Γ.
Πατούλη, για την συνεργασία και
ευελπιστεί σε περαιτέρω συνεργασία.
Η υποστήριξή σας μέσω του ιατρικού
μηχανήματος της Οστικής Πυκνότητας,
είναι σημαντική. Μετρήθηκαν 120 πο-
λίτες και υπάρχει ακόμα ζήτηση σχετι-
κά με την εξέταση αυτή.

Δήμος Βριλησσίων
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Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής

Δήμος Δάφνης-Υμηττού 
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 18 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2017.
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν
στα Δημοτικά Ιατρεία Ελ. Βενιζέλου
5 και Αβέρωφ, Δάφνη και εξετά-
στηκαν συνολικά  89 γυναίκες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 45
άτομα (τα οποία βρίσκονται σε αρχι-
κό στάδιο) πάσχουν από οστεοπε-
νία και 15 άτομα πάσχουν από οστε-
οπόρωση. Σύμφωνα με το μηχάνη-
μα,  η κατάσταση των οστών 29 ατό-
μων, ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η κα. Γεωργία Σκιαδοπούλου,
Συντονίστρια –Υπεύθυνη του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ  και Εντεταλμένη Δημοτική
Σύμβουλος Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης - Εθελοντισμού στον Δήμο δή-

λωσε: «Η υλοποίηση του Προγράμ-
ματος Μέτρησης Οστικής Πυκνότη-
τας σημείωσε επιτυχία, με τις γυναί-
κες του Δήμου μας να ανταποκρί-
νονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από
την πρώτη ημέρα έναρξης του προ-
γράμματος. Η προσέλευση ήταν
θεαματική αφού μέσω του προ-
γράμματος τους προσφέρθηκε μία
σημαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕ-
ΑΝ εξέταση στα πλαίσια του προλη-
πτικού προγραμματισμού τους για
την οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση
είναι συνήθως σιωπηλή, κυρίως
στα πρώτα στάδιά της. Αυτό κατ’
επέκταση έχει σαν αποτέλεσμα την
καθυστερημένη διάγνωση, λόγος
που καθιστά την πρόληψή της πολύ
σημαντική. Ο Δήμος Δάφνης- Υμητ-

τού ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ θεω-
ρεί εξαιρετική τη συμβολή του Δι-
κτύου σε θέματα δημόσιας υγείας
των πολιτών και προσπαθεί, στα
πλαίσια των δυνατοτήτων του  να
συμμετέχει στα προγράμματα που
υλοποιεί το Δίκτυο με κύριο σκοπό
την προαγωγή και πρόληψη  της
υγείας των πολιτών. Καταλήγον-
τας, επιθυμώ να τονίσω την άψογη
επικοινωνία που είχαμε με τις
υπεύθυνες του συγκεκριμένου
προγράμματος, του Εθνικού Διαδη-
μοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων -
Προαγωγής Υγείας και να εκφρά-
σω τις ευχαριστίες μου σε όλους
εκείνους που συνέβαλαν στην επι-
τυχή έκβαση αυτού του προγράμ-
ματος».

Δήμος Δράμας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
8 έως τις 15 Μαρτίου 2017. Το Τμή-
μα Προστασίας και Προαγωγής της
Δημόσιας Υγείας παρείχε δωρεάν
μετρήσεις πτέρνας σε 513 άτομα,
εκ των οποίων τα 242 είχαν φυσιο-
λογικές τιμές, τα 237 ενδείξεις
οστεοπενίας και τα 34 ενδείξεις
οστεοπόρωσης.

Ο Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Δράμας κ.
Κωνσταντίνος Μπαϊρακτάρης δή-
λωσε «Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
το πρόγραμμα μέτρησης οστικής
πυκνότητας από το Τμήμα Προστα-
σίας και Προαγωγής της Δημόσιας
Υγείας του Δήμου Δράμας, σε συ-
νεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ)
και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλ-
λόγου Δράμας. Ο Δήμος μας, ανα-
γνωρίζοντας την σημασία της πρό-
ληψης, παρέχει υπηρεσίες πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας και στο
πλαίσιο αυτών των δράσεων πραγ-
ματοποιήθηκε το συγκεκριμένο
πρόγραμμα. Στόχος ήταν η ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών μέσω της

πρόληψης και της έγκαιρης διάγνω-
σης της οστεοπόρωσης. Η ανταπό-
κριση του πληθυσμού επιβεβαιώνει
την ανάγκη υλοποίησης παρόμοιων
προληπτικών δράσεων εκ μέρους
του Δήμου μας. Ευχαριστούμε θερ-
μά το ΕΔΔΥΠΠΥ για την άψογη συ-

νεργασία και την παραχώρηση του
απαραίτητου εξοπλισμού για την
πραγματοποίηση των μετρήσεων
καθώς και τον Ιατρικό Σύλλογο
Δράμας για την πολύτιμη συμβολή
του στις γνωματεύσεις των αποτε-
λεσμάτων».
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Δήμος Εορδαίας
Η δράση πραγματοποιήθηκε
από τις 14 έως τις 21 Νοεμ-
βρίου 2017 από Το Γραφείο
Εφαρμογής Κοινωνικών Πο-
λιτικών και Προγραμμάτων
Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Εορδαίας  στο Α΄ ΚΑ-
ΠΗ του Δήμου. Ανταποκρίθη-
καν στην πρόσκληση και υπο-
βλήθηκαν σε εξέταση 292
δημότες, εκ των οποίων οι
117 είχαν ενδείξεις οστεοπε-
νίας και οι 46 είχαν ενδείξεις
οστεοπόρωσης.  

Δήμος Θερμαϊκού 
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
10 έως τις 17 Μαΐου.  Στο κάλεσμα
ανταποκρίθηκαν και υποβλήθηκαν
σε εξέταση 197 γυναίκες (86 στην
Περαία, 47 στη Μηχανιώνα, 32 στην
Επανομή και 32 στο Μεσημέρι). Εί-
ναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι
από τα 197 άτομα που εξετάστηκαν,
διαπιστώθηκε ότι 109 (44 στην Πε-
ραία, 29 στη Μηχανιώνα, 22 στην
Επανομή και 14 στο Μεσημέρι) εί-
χαν οστεοπόρωση και οστεοπενία
και παραπέμφθηκαν για περισσότε-
ρες εξετάσεις και τα υπόλοιπα είχαν
φυσιολογικές τιμές.

Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης
Μαυρομάτης σε δηλώσεις του ανέ-
φερε: «Ευχαριστούμε το Δίκτυο
Υγιών Πόλεων, του οποίου ο Δήμος
μας είναι μέλος και είμαστε σε ανοι-
κτή συνεργασία και για άλλες παρό-
μοιες δράσεις. Άλλωστε, η διατήρη-
ση της υγείας των συνδημοτών μας
παραμένει το πρώτιστο καθήκον
του Δήμου μας, γεγονός που απο-
δεικνύεται μέσα από τα προγράμ-
ματα προληπτικής ιατρικής που
εφαρμόζουμε για την έγκαιρη διά-
γνωση προβλημάτων υγείας και τη
θεραπεία τους. Ήδη, με την αθρόα
συμμετοχή των πολιτών μας στα
προγράμματα αυτά, κάτι που έλειπε
από τον Δήμο μας για πολλά χρόνια,

αναγνωρίζεται η προσπάθεια του
Δήμου για υγιείς πολίτες, ικανούς
να οδηγήσουν στο μέλλον την κοι-
νωνία μας σε ευημερία. Δράσεις,
όπως η προκειμένη Μέτρηση Οστι-
κής Πυκνότητας, όπως η προληπτι-
κή ιατρική/οδοντιατρική παιδιών,
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα
στο Δήμο μας, σε συνεργασία με το
κινητό πολυϊατρείο ‘’ΙΠΠΟΚΡΑ-
ΤΗΣ’’ του ‘’Χαμόγελου του Παιδι-

ού’’, κατά την οποία εξετάστηκαν
προληπτικά 250 παιδιά, αλλά και οι
προληπτικές ιατρικές εξετάσεις 450
ενήλικων ατόμων, που πραγματο-
ποιήθηκαν πρόσφατα στο Δήμο
μας, μόνο χαρά και ικανοποίηση
μας γεμίζουν, προτρέποντάς μας να
συνεχίσουμε το σπουδαίο αυτό έρ-
γο μας με ακόμη εντονότερο ρυθμό
με τη δημιουργία του ΚΕΠ Υγείας
του Δήμου μας».
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Προληπτικής Ιατρικής

Δήμος Ιεράπετρας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
28 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρί-
ου 2017.  Συνολικά εξετάστηκαν
188 γυναίκες στην πόλη της Ιεράπε-
τρας και στη Δημοτική Ενότητα Μα-
κρύ Γιαλού. Οι μετρήσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν στο χώρο του ΚΑΠΗ
στην πόλη της Ιεράπετρας, αλλά και
στο κτίριο που στεγάζει τις δημοτι-
κές υπηρεσίες στη Δημοτική Ενότη-
τα Μακρύ Γιαλού  και σύμφωνα με
τα εξαγόμενα αποτελέσματα 63
άτομα, ποσοστό 33,51% είχε φυ-
σιολογική μέτρηση, 111 άτομα, πο-
σοστό 59,04% διαγνώστηκε με
οστεοπενία, ενώ 14 άτομα, ποσοστό
7,15% διαγνώστηκε με οστεοπό-
ρωση. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί
ότι το 55% όσων προσήλθαν για
εξέταση δεν είχε υποβληθεί ποτέ
στο παρελθόν σε έλεγχο για μέτρη-
ση οστικής πυκνότητας. Τα αποτε-
λέσματα συνεκτιμήθηκαν από τον
Ορθοπεδικό Ιατρό, κ. Ιωάννη Παπα-
παύλο, στο πλαίσιο εθελοντικής
προσφοράς του και δόθηκαν οι
απαιτούμενες περαιτέρω οδηγίες
και κατευθύνσεις. Την υλοποίηση
του προγράμματος υποστήριξαν οι
εργαζόμενες στο Τμήμα Προστα-
σίας & Προαγωγής Δημοσίας Υγεί-

ας του Δήμου Ιεράπετρας, κα. Σταυ-
ρούλα Κιουρανάκη και  κα. Χρυ-
σούλα Χαλκιαδάκη, ενώ τη δράση
συντόνισε ο πρόεδρος της Επιτρο-
πής Υγείας του Δήμου Ιεράπετρας
& Εντεταλμένος Σύμβουλος Υγείας,
κ. Αντώνης Πετράς. 

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ιερά-
πετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης
με αφορμή την υλοποίηση του εν
λόγω προγράμματος: «Ο Δήμος Ιε-
ράπετρας υλοποιεί δράσεις πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης και έγκαιρης
διάγνωσης με στόχο την πρόληψη.

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
έχουμε υλοποιήσει μέχρι και σήμε-
ρα αρκετά προγράμματα και συνε-
χίζουμε, δίνοντας τη δυνατότητα
στους πολίτες μέσα από προγράμ-
ματα προληπτικής ιατρικής να κατα-
νοήσουν τη σημασία της έγκαιρης
διάγνωσης και  της έγκαιρης πρό-
ληψης. Ευχαριστούμε θερμά πρώτα
απ’ όλα το ΕΔΔΥΠΠΥ, τον ιατρό  κ.
Παπαπαύλο και όλους όσοι υποστή-
ριξαν την εν λόγω δράση, δίνοντας
σε 188 συμπολίτισσες μας τη δυνα-
τότητα συμμετοχής».  

Δήμος Κηφισιάς
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
7 έως τις 12 Ιουνίου 2017 στο ΚΕΠ
Υγείας Κηφισιάς και εξετάστηκαν
συνολικά 95 γυναίκες. Στο πρό-
γραμμα προσέφεραν τις εθελοντι-
κές τους υπηρεσίες ο Κηφισιώτης
Dr. Ιωάννης Διoνυσιώτης, φυσία-
τρος και ο ομότιμος καθηγητής Ορ-
θοπεδικής κύριος Γεράσιμος Με-
ταξάς.

Ο κ. Απόστολος Κασιούρας, αρμό-
διος Αντιδήμαρχος δήλωσε: «Αρκε-
τές γυναίκες του Δήμου Κηφισιάς
αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και με-
γάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα

που προσέφερε  μια σημαντική και
συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στο
πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου
για την οστεοπόρωση. Η οστεοπό-
ρωση από την πλευρά της συμπτω-
ματολογίας, είναι συνήθως αθόρυ-
βη, ιδίως στα αρχικά στάδιά της. Αυ-
τό έχει σαν συνέπεια την καθυστε-
ρημένη διάγνωση. Υπό αυτή την
άποψη, πρέπει να αντιμετωπίζεται
έγκαιρα πριν εκδηλώσει συμπτώ-
ματα. Ευχαριστούμε το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

και τον πρόεδρο κ. Γιώργο Πατού-
λη για τη συνεργασία».

Η Επισκέπτρια Υγείας Ασημίνα Σω-
τηροπούλου, υπεύθυνη του ΚΕΠ,
επισήμανε ότι η οστεοπόρωση είναι
η συχνότερη πάθηση των οστών και
χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική
μάζα. Η πρόληψη της οστεοπόρω-
σης είναι το κλειδί για την πρόληψη
των καταγμάτων. Η διάγνωση γίνε-
ται με την μέτρηση της οστικής πυ-
κνότητας.
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Δήμος Κεφαλλονιάς
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 28 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμ-
βρίου 2017 στο Αργοστόλι και στην
Περιφέρεια του Δήμου Κεφαλλο-
νιάς, στη Δ.Ε Λειβαθούς, στη Δ.Ε
Παλικής, στη Δ.Ε Πυλάρου  και εξε-
τάσθηκαν συνολικά 276 άτομα, εκ
των οποίων 254 γυναίκες και 22
άνδρες. Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα 89 από αυτά πάσχουν από
οστεοπενία, 22 πάσχουν από οστε-
οπόρωση, σε 141 άτομα το αποτέ-
λεσμα είναι καλό και σε 24 άτομα
το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό.

Ο κ. Αλέξανδρος Παρίσης, Δή-
μαρχος Κεφαλλονιάς δήλωσε:
«Ένα εξαιρετικό Πρόγραμμα όπως
η δωρεάν Μέτρηση της Οστικής
Πυκνότητας που αναπτύχθηκε με
μεγάλη επιτυχία στο Νησί μας, με
την εμπνευσμένη πρωτοβουλία
των Στελεχών του ΟΚΑΠ, ήρθε να
συμπληρώσει με επιτυχία το χαρ-
τοφυλάκιο της κοινωνικής ευαι-
σθησίας, που αποτελεί κορυφαία
προτεραιότητα του Δήμου μας.
Συγχαρητήρια σε όλους όσοι στή-
ριξαν την δραστηριότητα αυτή και
μπράβο σε όσους την αξιοποίησαν.
Επίσης, θέλω να επισημάνω την

άριστη συνεργασία, που είχαμε με
το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγεί-
ας και να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου στον Πρόεδρο κ. Πατούλη και
τα στελέχη του για το δημιουργικό
τους έργο».  

Ο κ. Ευάγγελος Κεκάτος, αρμό-
διος Αντιδήμαρχος δήλωσε: «Θερ-
μά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο
και τα Στελέχη του ΟΚΑΠ, για την
εξαιρετικά χρήσιμη δράση της

«Δωρεάν Μέτρησης της Οστικής
Πυκνότητας» στους κατοίκους του
Νησιού μας. Λαμβάνοντας υπόψη
ότι η πρόληψη είναι προτιμότερη
της θεραπείας, πιστεύουμε  ότι η
έγκαιρη διάγνωση της Οστεοπό-
ρωσης θα συμβάλλει ουσιαστικά
στην αποτελεσματική αντιμετώπι-
σή της. Θεωρείται δεδομένο ότι η
Δημοτική Αρχή στηρίζει κάθε πρω-
τοβουλία που συμβάλλει στην ενί-
σχυση των ποιοτικών δεικτών της
ζωής των κατοίκων του Δήμου».

Δήμος Λέρου 
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως
τις 21 Ιουλίου 2017 σε διάφορα σημεία του
νησιού και συγκεκριμένα στην Καμάρα, στον
Πλάτανο, στο Λακκί και στο Ξηρόκαμπο,
προκειμένου όλες οι γυναίκες να μπορέ-
σουν να έχουν πρόσβαση στο μηχάνημα. Την
τελευταία μέρα εξετάστηκαν οι ηλικιωμένοι
που φιλοξενούνται στο Ισιδώρειο Γηροκο-
μείο καθώς και οι ψυχικά ασθενείς του Κρα-
τικού Θεραπευτηρίου Λέρου. Συνολικά εξε-
τάστηκαν 929 άτομα, εκ των οποίων τα 251
πάσχουν από οστεοπενία, τα 132 από οστεο-
πόρωση και 27 από βαριά οστεοπόρωση.  

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μ. Κόλιας δήλωσε
ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την άμεση αν-

ταπόκριση του κόσμου, ο οποίος φάνηκε να
αγκαλιάζει με μεγάλο ενθουσιασμό και εν-
διαφέρον το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο
βοηθά στην πρόληψη μιας πάθησης συνή-
θως αθόρυβης, αλλά θεραπεύσιμης αν γίνει
έγκυρα η διάγνωση της.  Επίσης,  θα ήθελε
να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν στην
άρτια αυτή οργάνωση, τον εθελοντή ιατρό κ.
Χ. Ντεληγιώργη, την ειδική συνεργάτη σε
θέματα Κοινωνικής Πολιτικής κα. Β. Ευαγγέ-
λου για την πραγματοποίηση των μετρήσεων
και κυρίως τον κ. Γ. Πατούλη, Πρόεδρο του
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλε-
ων, για την αμέριστη συμπαράσταση και βοή-
θεια όποτε του ζητηθεί. «Στόχος μας είναι η
συμμετοχή σε ακόμη περισσότερα προγράμ-
ματα του Δικτύου, συμβάλλοντας στην προ-
αγωγή και πρόληψη της δημόσιας υγείας».
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Δήμος Μεσσήνης
Η δράση πραγματοποιήθηκε
από τις 12 έως τις 25 Σεπτεμ-
βρίου 2017, σε 617 δημότες.
Από τα άτομα που εξετάστη-
καν 265  διαγνώστηκαν με
οστεοπενία και 48  διαγνώ-
στηκαν με οστεοπόρωση.

Δήμος Μήλου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 31
Ιουλίου έως τις 7 Αυγούστου 2017. Οι
μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από το
προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Μήλου,  στο χώρο του Γηροκο-
μείου «Η Αγία Ελένη» όπου στεγάζεται
το ΚΕΠ Υγείας καθώς και στο  Ιατρείο
των Πολλωνίων. Για την εξέταση προ-
σήλθαν 148 άτομα, εκ των οποίων τα 52
βρέθηκαν να παρουσιάζουν οστεοπενία
και τα 19 οστεοπόρωση. Στους εξεταζό-
μενους συνεστήθη να απευθυνθούν
στον προσωπικό τους ιατρό με τα αποτε-

λέσματα των μετρήσεων, προκειμένου
να τύχουν εξειδικευμένης ιατρικής
γνωμάτευσης και καθοδήγησης. 

Ο Δήμος Μήλου ως μέλος του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ, εκτιμά την άριστη συνεργασία και
την εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε
θέματα δημόσιας υγείας των πολιτών.
Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειμένου να υλοποιεί τα προγράμ-
ματα που οργανώνει το ΕΔΔΥΠΠΥ,
συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση της
βασικής ιδέας του Δικτύου που είναι η
πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας
Υγείας.

Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
11 έως τις 18 Οκτωβρίου 2017, σε
χώρους του Δήμου και εξετάστηκαν
συνολικά 158 γυναίκες. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα 76 από αυτές
πάσχουν από οστεοπενία και 25
πάσχουν από οστεοπόρωση. 
Η Αντιδήμαρχος κα. Αλίκη Γαλα-
ζούλα δήλωσε σχετικά: «Η υλοποί-
ηση του Προγράμματος Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας σημείωσε με-
γάλη επιτυχία, με τις γυναίκες του
Δήμου μας να ανταποκρίνονται ικα-
νοποιητικά. Η οστεοπόρωση από
την πλευρά της συμπτωματολο-
γίας, είναι συνήθως αθόρυβη,
ιδίως στα αρχικά στάδιά της. Αυτό
έχει σαν συνέπεια την καθυστερη-
μένη διάγνωση. Υπό αυτή την προ-
ϋπόθεση, πρέπει να αντιμετωπίζε-
ται έγκαιρα πριν εκδηλώσει συμ-

πτώματα. Για τον λόγο αυτό, η πρό-
ληψή της είναι πολύ σημαντική. Ο
Δήμος θέλει  να επισημάνει την άρι-
στη συνεργασία που έχει με το
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών

Πόλεων - Προαγωγής Υγείας και να
εκφράσει τις ευχαριστίες του,
στους εργαζόμενους και  στα
στελέχη, για το δημιουργικό τους
έργο».
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Δήμος Ξάνθης
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 20 μέχρι και τις 26 Ιανουαρίου 2017 στην πόλη της Ξάνθης, στη Σταυρούπολη,
στα Κιμμέρια και στο Εύμοιρο, με μέριμνα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτι-
σμού του Δήμου Ξάνθης. Συνολικά συμμετείχαν 401 άτομα και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες σε όσα από αυτά δια-
γνώστηκε πρόβλημα (136 οστεοπενία, 23 οστεοπόρωση). 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), για την πολύτιμη συνεργασία και την παροχή του σχετικού εξοπλισμού. Επίσης, εξήρε το
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στο ΕΔΔΥΠΠΥ οι εκπρόσωποι του Δήμου Ξάνθης. Το πρόγραμμα «Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας» αποτελεί μια σημαντική δράση πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ είναι βασικό όλοι οι πολίτες να
κατανοήσουν ότι η πρόληψη είναι υπέρτερη της θεραπείας.

Δήμος Π. Φαλήρου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 4 μέχρι και
τις 7 Ιουνίου 2017 στον χώρο των Δημοτικών ια-
τρείων. Εξετάσθηκαν 100 άτομα από τα οποία τα
34 διαγνώσθηκαν με οστεοπενία, 10 με οστεο-
πόρωση, 43 άτομα βρέθηκαν με φυσιολογική
οστική πυκνότητα και σε 12 συνεστήθη περαιτέ-
ρω διερεύνηση. Τα αποτελέσματα αξιολογήθη-
καν από τους εθελοντές ιατρούς Ορθοπεδικούς
κ. Πατούλια Ιωάννη και κ. Μπριλάκη Εμμα-
νουήλ.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης
Χατζηδάκης, δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας αποτελεί μια ση-
μαντική δράση πρωτοβάθμιας περίθαλψης δί-
νοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες δημότες, μέσω
του ΕΔΔΥΠΠΥ, να εξετάζονται ετησίως».

Ο κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος, αρμόδιος Αν-
τιδήμαρχος δήλωσε: «Η υλοποίηση του Προ-
γράμματος Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας ση-
μείωσε και φέτος επιτυχία καθώς οι δημότες μας
ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Αγκά-
λιασαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρόγραμμα,
αφού μέσω αυτού τους προσφέρθηκε μια
σημαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ προληπτική
εξέταση για την οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση
είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από χα-
μηλή οστική πυκνότητα και μέτρια ποιότητα
οστού. Εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα ή πόνους
έως ότου προκύψει κάποιο κάταγμα, που εντοπί-
ζεται συνήθως στο ισχίο, στην σπονδυλική στή-
λη, ή στον καρπό. Γι’ αυτό, χαρακτηρίζεται ως η
σιωπηλή επιδημία της εποχής μας. Επομένως,
είναι απαραίτητο να “χτίσουμε” γερά οστά κατά
τη διάρκεια της ζωής μας και να προσπαθήσουμε
να διατηρήσουμε την οστική μάζα σε μεγαλύτε-
ρες ηλικίες.
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Δήμος Παλλήνης
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 10 έως τις 17 Φεβρουαρίου
2017 σε   διάφορα σημεία στο Δή-
μο Παλλήνης (αθλητικά κέντρα,
ΚΑΠΗ, και άλλους χώρους συγ-
κέντρωσης – συλλόγους, χορευ-
τικές ομάδες κλπ). Τα αποτελέ-
σματα συνεκτιμήθηκαν από τον
Εθελοντή Ιατρό Ορθοπεδικό κ. Νι-
κητόπουλο και δόθηκαν οδηγίες
και κατευθύνσεις. Από τις συνολι-
κά 302 μετρήσεις, 194 ήταν φυ-
σιολογικές, 75 παρουσίασαν εικό-
να οστεοπενίας και 33  εικόνα
οστεοπόρωσης. 

Η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβου-
λος του Δήμου Παλλήνης στα θέ-
ματα Υγείας κα. Ζινέλη Καλλιόπη
εκφράζει τις ευχαριστίες της στο

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων για την παροχή του απαι-
τούμενου εξοπλισμού καθώς και
την εκπαίδευση του προσωπικού
του Τμήματος Υγείας του Δήμου
Παλλήνης, τονίζοντας παράλληλα

τον σημαντικό ρόλο που μπορούν
να διαδραματίσουν τέτοιες δρά-
σεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης
ώστε οι πολίτες να κατανοήσουν
την σημασία της έγκαιρης διάγνω-
σης και της πρόληψης. 

Δήμος Πυλαίας-
Χορτιάτη
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου 2017
στις κοινωνικές δομές των ΚΑΠΗ
του Δήμου και στο ΚΕΠ Υγείας Πα-
νοράματος. Στον Χορτιάτη εξετά-
στηκαν 10 γυναίκες, στην Πυλαία,
84, στο Πανόραμα 54, στο Φίλυρο
31 και στο Ασβεστοχώρι 50, ενώ
συνολικά εξετάστηκαν 200 γυναί-
κες. 

«Το πρόγραμμα δωρεάν μέτρησης
οστικής πυκνότητας για την πρόλη-
ψη της οστεοπόρωσης αποτελεί άλ-
λη μια απόδειξη της αποτελεσματι-
κότητας και της πρακτικής σκέψης
των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης.
Ο δήμος μας είναι πρωτοπόρος σε
θέματα πρόληψης υγείας, καθώς
συμμετέχει στο Ελληνικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ενώ
εδώ στο Πανόραμα λειτουργεί το
πρώτο εκτός Αττικής ΚΕΠ Υγείας.
Συνεχίζουμε δυναμικά με νέες πο-
λιτικές υγείας και με φιλόδοξους
στόχους, δίπλα στον σφυγμό της

κοινωνίας και στα καθημερινά προ-
βλήματα υγείας των δημοτών μας
που, όπως έδειξε και το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα, αγκαλιάζουν αυ-

τές τις σημαντικές πρωτοβουλίες»,
σημείωσε σε δήλωσή του ο Δήμαρ-
χος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης.
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Δήμος Σκιάθου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 16 Αυγούστου έως τις 18 Αυ-
γούστου 2017 στο Γυμνάσιο-Λύ-
κειο του Δήμου Σκιάθου και εξετά-
στηκαν συνολικά 91 γυναίκες. Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα 43 από
αυτές πάσχουν από οστεοπενία, 29
πάσχουν από οστεοπόρωση. 

Ο Δήμος Σκιάθου ως μέλος του
ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμώντας την εξαιρε-
τική συμβολή του Δικτύου σε θέ-
ματα δημόσιας υγείας των πολι-
τών, προσπαθεί να υλοποιεί όσο
τον δυνατόν περισσότερα από τα
προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ και
να συμβάλλει στην διάδοση της
βασικής ιδέας του Δικτύου, για την
πρόληψη και την προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου, κ. Δημήτριος
Πρεβεζάνος, δήλωσε: «Η υλοποί-
ηση του Προγράμματος Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας σημείωσε και
φέτος επιτυχία, με τις γυναίκες του
Δήμου μας να ανταποκρίνονται ικα-
νοποιητικά. Αγκάλιασαν με ενθου-
σιασμό και μεγάλο ενδιαφέρον το
πρόγραμμα, αφού μέσω αυτού τους
προσφέρθηκε μια σημαντική και
συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στο
πλαίσιο του προληπτικού προγραμ-
ματισμού τους για την οστεοπόρω-
ση. Η οστεοπόρωση από την πλευ-
ρά της συμπτωματολογίας, είναι συ-
νήθως αθόρυβη, ιδίως στα αρχικά
στάδιά της. Αυτό έχει σαν συνέπεια
την καθυστερημένη διάγνωση. Υπό
αυτή την προϋπόθεση, πρέπει να
αντιμετωπίζεται έγκαιρα πριν εκδη-
λώσει συμπτώματα. Για τον λόγο

αυτό, η πρόληψή της είναι πολύ ση-
μαντική». Θέλω να επισημάνω την
άριστη συνεργασία που είχαμε με
το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας
και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου
στα στελέχη του για το δημιουργικό
του έργο. «Η πρόληψη δεν είναι έρ-
γο μόνο των ειδικών, αλλά αποτελεί
υπόθεση όλων μας και αποτελεί
προτεραιότητα στον δήμο μας με
στόχο να συμβάλουμε όλοι για τη
διατήρηση της υγείας και της ποι-
ότητας ζωής»

Δήμος Σκύδρας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
23 έως τις 26 Οκτωβρίου 2017 στην
περιφέρεια του Δήμου Σκύδρας και
εξετάστηκαν συνολικά   343 δημό-
τες, εκ των οποίων 262  στη Σκύδρα
στο χώρο του Δημαρχείου και 81
στην τοπική κοινότητα  Καλής του
Δήμου μας. Σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα 59 πάσχουν από οστεοπε-
νία, 37 πάσχουν από οστεοπόρωση.

O Aντιδήμαρχος Σκύδρας κ. Μι-
χαήλ Μέγας δήλωσε: «Η υλοποί-
ηση του Προγράμματος Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας που πραγμα-
τοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος
σημείωσε επιτυχία, με τους δημό-
τες μας να ανταποκρίνονται άμεσα.
Αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και
μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα,
αφού μέσω αυτού, τους προσφέρ-
θηκε μια σημαντική και συγχρόνως
ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στο πλαίσιο του
προληπτικού προγραμματισμού
τους για την οστεοπόρωση. Η οστε-
οπόρωση από την πλευρά της συμ-
πτωματολογίας, είναι συνήθως
αθόρυβη, ιδίως στα αρχικά στάδια

της. Αυτό έχει σαν συνέπεια την κα-
θυστερημένη διάγνωση. Υπό αυτή
την προϋπόθεση, πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται έγκαιρα πριν εκδηλώσει
συμπτώματα. Για το λόγο αυτό, η
πρόληψη της είναι πολύ σημαντική.
Ο Δήμος Σκύδρας ως μέλος του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, εκτιμώντας την εξαιρετική
συμβολή του Δικτύου σε θέματα
δημόσιας υγείας των πολιτών, προ-
σπαθεί να υλοποιεί όσο το δυνατόν
τα περισσότερα από τα προγράμμα-
τα του ΕΔΔΥΠΠΥ και να συμβάλει
στην διάδοση της βασικής ιδέας του
Δικτύου, για την προαγωγή και την

πρόληψη της Δημόσιας Υγείας. Θέ-
λω να επισημάνω την άριστη συνερ-
γασία που είχαμε με το Εθνικό Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-
Προαγωγής Υγείας και να εκφράσω
τις ευχαριστίες μου στα στελέχη του
για το δημιουργικό τους έργο. Η
πρόληψη δεν είναι έργο μόνο των
ειδικών, αλλά αποτελεί υπόθεση
όλων μας και αποτελεί πρώτη προ-
τεραιότητα στον Δήμο μας με στόχο
να συμβάλουμε όλοι για τη διατήρη-
ση της υγείας και της ποιότητας
ζωής».
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Δήμος Σπάτων-
Αρτέμιδας 
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 31 Ιανουαρίου έως τις 7 Φε-
βρουαρίου 2017 και στις 2 Δημο-
τικές Ενότητες. Συνολικά εξετά-
σθηκαν 115 δημότες. Από τις με-
τρήσεις που έγιναν το 6% του
πληθυσμού παραπέμφθηκε για
περαιτέρω έλεγχο, ενώ το 42% εί-
χε εικόνα οστεοπενίας.

Δήμος Τρικκαίων 
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 21 έως τις 28 Ιουνίου στα Α΄, Ε΄
και Στ’ ΚΑΠΗ των Τρικάλων και
στα χωριά Παλαιόπυργος, Μ. Κα-
λύβια και Βαλτινό. Συνολικά με-
τρήθηκαν 559 άτομα τα οποία πα-
ρουσίασαν:  Οστεοπενία 216 άτο-
μα, Οστεοπόρωση 105 άτομα, Βα-
ριά οστεοπόρωση 2 άτομα, φυσιο-
λογική μέτρηση 236 άτομα.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δη-
μήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι
οι δράσεις πρόληψης και η ενί-
σχυσή τους σε όλα τα επίπεδα, εί-
ναι συνεχείς στον Δήμο. Υπενθύ-
μισε τα σεμινάρια και τις δράσεις
για την Καρδιοαναπνευστική Ανα-
ζωογόνηση, τη λειτουργία και ενί-
σχυση των Κοινωνικών Δομών, τις
ενημερωτικές εκδηλώσεις για
πληθώρα θεμάτων υγείας, με τη
συνεργασία της Ομάδας Εθελον-
τών.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Δ. Τρικκαίων και
εντεταλμένος σύμβουλος εθε-
λοντισμού κ. Μιχ. Λάππας και ο
αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέ-
ριμνας κ. Κ. Ψύχος επισκέφθη-
καν το Στ’ ΚΑΠΗ, παριστάμενοι σε
μετρήσεις οστικής πυκνότητας.
Αμφότεροι επεσήμαναν τη σπου-
δαιότητα της δράσης για όλους,

ως αποτέλεσμα των πρωτοβου-
λιών του Δήμου Τρικκαίων. 

O Πρόεδρος του Ελληνικού Δια-
δημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
και της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, Δή-
μαρχος Αμαρουσίου δήλωσε σχε-
τικά: «Το πρόγραμμα Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας αποτελεί μια
σημαντική δράση πρωτοβάθμιας
περίθαλψης δίνοντας την ευκαι-
ρία σε χιλιάδες δημότες να εξετά-
ζονται ετησίως. Κύριος στόχος
μας είναι να παρακινήσουμε
όλους τους δημότες να προβούν
σε προληπτικές εξετάσεις, με σκο-
πό την προάσπιση της υγείας και
παράλληλα την βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής τους. Μόνο για το
2017 περισσότεροι από 6.500
δημότες εξετάστηκαν πανελλα-
δικά».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Όσοι δήμοι επιθυμούν να συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα, πρέπει να
συμπληρώσουν την ηλεκτρονική
αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται
στο site μας και να την αποστεί-
λουν είτε με email: 
info@eddyppy.gr, 
efinitsi@eddyppy.gr, 
είτε με φαξ 2106105641. Τηρείται
σειρά προτεραιότητας.
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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 πιστοποι-
ήσει το Διαδημοτικό Δίκτυο

ως το Εθνικό Συντονιστικό όργανο
των ΟΤΑ στην προαγωγή της υγείας,

πρόσφατα ανακοίνωσε ότι τουλάχι-
στον το 1/3 των περιπτώσεων καρκί-
νου μαστού μπορούν να αποφευχ-
θούν μέσα από προγράμματα πρω-
τογενούς πρόληψης. Αν σκεφτούμε
ότι ΜΙΑ στις δέκα γυναίκες παρου-
σιάζει Ca μαστού, τότε θα καταλά-
βουμε ότι η πρώιμη διάγνωση του
καρκίνου του Μαστού σώζει πραγ-
ματικά ζωές και πολλές φορές ισο-
δυναμεί με πλήρη θεραπεία. 

Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση
δεν είναι εφικτή για όλους λόγω της
οικονομικής κρίσης και της ανερ-

γίας που μαστίζουν την κοινωνία
μας. Οι άποροι και ανασφάλιστοι
συμπολίτες μας εξαναγκάζονται να
παραμελούν την υγεία τους με επι-
πτώσεις πολλές φορές μη αναστρέ-
ψιμες. Είναι πλέον αποδεδειγμένο,
ότι οι θάνατοι από τον καρκίνο του
μαστού μειώνονται κατά 35% σε γυ-
ναίκες 50-69 χρονών που συμμετέ-
χουν σε προγράμματα πληθυσμια-
κού ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΔΔΥΠΠΥ
δημιούργησε το Πρόγραμμα Πρό-
ληψης του Καρκίνου του Μαστού

l Πρόγραμμα Ψηφιακών Μαστογραφιών

4.700 δωρεάν μαστογραφίες σε 51 Δήμους

Πρόληψη Ca Μαστού
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για τις ευπαθείς ομάδες γυναικών,
ώστε, μέσω των Κοινωνικών Υπηρε-
σιών των Δήμων - μελών μας, να
προσέρχονται για δωρεάν έλεγχο
και δωρεάν επανέλεγχο, όπως ορί-
ζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Από
τον Οκτώβριο 2012 σε συνεργασία
με το Σύλλογο Φίλων του Ογκολογι-
κού Νοσοκομείου «Αγ. Ανάργυ-
ροι», το Κέντρο Μαστού, το Ιατρείο
Κοινωνικής Αποστολής και όλους
τους δήμους - μέλη του Δικτύου,
προσπαθήσαμε να προσφέρουμε σε
ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες γυ-
ναικών το ισότιμο δικαίωμα στην
ΠΡΟΛΗΨΗ, μέσα από την παροχή
δωρεάν μαστογραφιών, με δυνατό-
τητα της εκ μέρους τους προμήθειας
του CD.

Πλέον όμως, από τον Μάρτιο
2016, η προμήθεια του CD κόστους
5€ για κάθε γυναίκα είναι υποχρεω-
τική με σκοπό τόσο για το Σύλλογο
Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου
να καλύψει τα δυσβάσταχτα κόστη
για το πρόγραμμα, όσο και για τις γυ-
ναίκες να έχουν την μαστογραφία
στο αρχείο τους για μελλοντική ενη-
μέρωση των γιατρών τους. Το κό-
στος αυτό το αναλαμβάνει είτε ο Δή-
μος είτε ατομικά κάθε γυναίκα που
επιθυμεί να συμμετέχει στο Πρό-
γραμμα Μαστογραφιών.

Με αυτή τη συμβολική βοήθεια
επιτυγχάνεται η στήριξη και η συνέ-
χιση του Προγράμματος Μαστογρα-
φιών. Ένα Πρόγραμμα, που όλα αυ-
τά τα χρόνια μέσα από τον αριθμό
των γυναικών που έχουν εξεταστεί
αλλά και τον αριθμό των ύποπτων /
θετικών αποτελεσμάτων που έχουν
βρεθεί και έχουν παραπεμφθεί
στους γιατρούς του Νοσοκομείου
για περαιτέρω εξετάσεις διάγνωσης
και θεραπείας, μας τονίζει πόσο ση-
μαντική είναι η βοήθεια που προ-
σφέρεται σε άπορες και ανασφάλι-
στες γυναίκες.

Διενεργήσαμε 4.700 μαστογρα-
φίες σε ανασφάλιστες, άπορες και

άνεργες γυναίκες από 45 έως 69
χρόνων σε 51 Δήμους. 778 από τις
4.700 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κρίθηκαν
ύποπτες, δηλ. ποσοστό 17,3%, γε-
γονός που οδήγησε στην περαιτέρω
διερεύνηση των περιστατικών αυ-
τών με υπέρηχο ή με εντοπιστική
μαστογραφία όπου χρειάστηκε.

Για την καλύτερη πρόληψη και

ενημέρωση των γυναικών, το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ δημιούργησε βίντεο, το
οποίο έχει δημοσιευθεί στο Youtube
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση
(LINK):
www.youtube.com/watch?v=BLTMeXEFWK8 
καθώς επίσης έχει αναρτηθεί και
στην ιστοσελίδα του Δικτύου στη δι-
εύθυνση*
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Τρόπος Συμμετοχής 
Δήμων
l Αίτηση συμμετοχής
l Επικοινωνία με την υπεύθυνη

προγράμματος για προγραμματι-
σμό ημερομηνίας - ών (Πέμπτη-
Παρασκευή)

l Αποστολή λίστας με τα ονόματα
των γυναικών

l Παραλαβή των αποτελεσμάτων
από το ΕΔΔΥΠΠΥ

Πού απευθύνεται 
το Πρόγραμμα 

Οι γυναίκες που θα εξετασθούν
πρέπει αυστηρά:
l να είναι 40 – 69 ετών.
l να εμπίπτουν στα κοινωνικοοικο-

νομικά κριτήρια που απαιτούνται
για τις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή
άπορες και ανασφάλιστες γυναί-
κες. 

l να μην πάσχουν ήδη ή να μην
έχουν διαγνωστεί με καρκίνο μα-
στού στο παρελθόν.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

*http://www.hellasnews.tv/eddyppy/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=441.
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Η «Κίνηση ‘Μαστ’ για τον
καρκίνο του Μαστού!»
αποτελεί καμπάνια της
Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας (Ε.Α.Ε) για την
ενημέρωση, την πρόληψη και
την έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου του μαστού.
Ξεκίνησε τον Μάιο του 2016,
με στόχο την προσφορά
δωρεάν μαστογραφικού
ελέγχου σε ευπαθείς ομάδες
του γυναικείου πληθυσμού
(άνεργες και ανασφάλιστες
γυναίκες). 

Τ ο πολύτιμο αυτό ταξίδι ζωής
πραγματοποιείται υπό την αι-
γίδα της Κεντρικής Ένωσης

Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε) και του Εθνικού Διαδημοτι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προ-
αγωγής της Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).  Χο-
ρηγός του είναι η Ελληνική  Φαρμα-
κοβιομηχανία, ELPEN, η οποία ανέ-
λαβε την επαναλειτουργία της Κινη-
τής Μονάδας Μαστογράφου
(Κ.Μ.Μ) της Ε.Α.Ε και στηρίζει με ει-
λικρινή κοινωνική ευαισθησία τη
συγκεκριμένη καμπάνια, αφού δεν
εμπορεύεται ούτε παράγει ογκολο-
γικά φάρμακα.

Η «Κίνηση ‘Μαστ’» στοχεύει
στην αντιμετώπιση του χειρότερου
ίσως προσώπου της οικονομικής
κρίσης, που δεν είναι άλλο από την
αδυναμία πρόσβασης σε προληπτι-
κές εξετάσεις.  Η συγκεκριμένη δρά-
ση αποκτά πολλαπλάσια αξία από το
γεγονός ότι αφορά στον καρκίνο του
μαστού, μια νόσο, που εάν διαγνω-
στεί έγκαιρα, μπορεί να θεραπευτεί
πλήρως. Ενδεικτικό είναι το γεγονός
ότι περισσότερες από 5.000 Ελληνί-
δες διαγιγνώσκονται ετησίως με την

συγκεκριμένη νόσο, η οποία σύμ-
φωνα με επίσημα στοιχεία αποτελεί
τη συχνότερη κακοήθεια που εμφα-
νίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. 

Η «Κίνηση ‘Μαστ’» έχει επισκε-
φθεί μέχρι σήμερα 18 πόλεις της ελ-
ληνικής περιφέρειας, καθώς επίσης

και πολλούς δήμους της Αττικής. Στο
πλαίσιο αυτό, περισσότερες από
2.500 γυναίκες από ευπαθείς ομά-
δες του πληθυσμού έχουν υποβλη-
θεί σε δωρεάν μαστογραφικό έλεγ-
χο, με στόχο την πρόληψη και έγκαι-
ρη διάγνωση του καρκίνου του μα-
στού.

l Κίνηση «ΜΑΣΤ»
Πρόληψη Ca Μαστού
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Πρόγραμμα Πρώιμης Διάγνωσης Χρόνιας
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 
Το πρόγραμμα

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων διοργάνωσε Πρό-
γραμμα Πρώιμης Διάγνωσης Χρό-
νιας Αποφρακτικής Πνευμονοπά-
θειας σε 19 Δήμους-μέλη. Το Πρό-
γραμμα αφορούσε λήψη ιστορικού
και δωρεάν Έλεγχο Αναπνευστικής
Λειτουργίας με σπιρομέτρηση.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πο-
λίτες 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 ιδιαίτε-
ρα σημαντική για την πρόληψη και
την έγκαιρη διάγνωση ορισμένων
πνευμονικών παθήσεων όπως η
ΧΑΠ. Οι εξετάσεις πραγματοποι-
ήθηκαν από Ιατρό Πνευμονολόγο
του κάθε Δήμου.

Η διάρκεια της δράσης ήταν 1 με
2 ημέρες. Λόγω μεγάλης ανταπό-
κρισης των δημοτών, η δράση επα-
ναλήφθηκε σε 4 Δήμους, επομένως

συνολικά πραγματοποιήθηκαν 23
δράσεις το 2017.

Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος ήταν

η Πρώιμη Διάγνωση πνευμονολογι-
κών παθήσεων όπως η χρόνια απο-
φρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) σε
πολίτες καπνιστές, ηλικίας άνω των
40 ετών ή που έχουν σταματήσει το
κάπνισμα τα τελευταία 3 χρόνια, δη-
λαδή ανήκουν στην ομάδα υψηλού
κινδύνου.

Στόχος
Στόχος του προγράμματος ήταν

καταρχήν, η ενημέρωση των πολι-
τών που βρίσκονται στην ομάδα
υψηλού κινδύνου εμφάνισης ΧΑΠ
(καπνιστές) να κάνουν την πολύ
απλή, σύντομη και ανώδυνη εξέτα-
ση και στη συνέχεια να ενημερω-
θούν από τον ειδικό πνευμονολόγο
για την πορεία της υγείας τους.

Διάρκεια
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον

Απρίλιο του 2017 και ολοκληρώθη-
κε το Δεκέμβριο του 2017.

Οι δήμοι που συμμετείχαν
1. Αγία Παρασκευή

2. Άλιμος

3. Βόλβη

4. Βριλήσσια

5. Γρεβενά

6. Δυτική Αχαΐα

7. Ελευσίνα

8. Θερμαϊκός

9. Ιεράπετρα

10. Καλλιθέα

11. Μαρούσι

12. Μεταμόρφωση

13. Νεμέα

14. Παπάγου - Χολαργός

15. Πύλη

16. Πύλου - Νέστορος

17. Ραφήνα - Πικέρμι

18. Φάρσαλα

19 Ωρωπός

Αφίσα 
Προγράμματος
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Αποτελέσματα Εξετάσεων

Στατιστικά 
Αποτελέσματα



Ετήσιος 
απολογισμός 2017

111

Στιγμιότυπα
Άλιμος

Δυτική Αχαΐα Θερμαϊκός

Γρεβενά

Ιεράπετρα Καλλιθέα



Ετήσιος 
απολογισμός2017

112

Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής

Μαρούσι

Παπάγου - Χολαργός

Πύλου - Νέστορος

Πύλη

Μεταμόρφωση
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Ραφήνα - Πικέρμι Φάρσαλα

Φάρσαλα

Ωρωπός
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Συνέδρια - Εκδηλώσεις

13ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ 
Γ. Πατούλης: « Η Τοπική Αυτο-
διοίκηση επιδιώκει την ενεργή
συμμετοχή της με στόχο τη δια-
τήρηση Υγιών Πόλεων και απο-
δεικνύει ότι οι δυνατότητες εί-
ναι σίγουρες».

Ο λοκληρώθηκε με μεγάλη
συμμετοχή Δημάρχων, εκ-
προσώπων Δήμων, φορέ-

ων και της επιστημονικής κοινότη-
τας το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων.

Το Συνέδριο πλαισιώθηκε από τέσ-
σερα στρογγυλά τραπέζια με ευρεία
θεματολογία. Συγκεκριμένα το
πρώτο αφορούσε στη βιώσιμη
Ανάπτυξη και Υγεία, στόχοι και ρό-
λος των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ,
στο οποίο τοποθετήθηκαν εκπρό-
σωποι των Δήμων παρουσιάζοντας
τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και γιατί υιοθετούνται από τις
υγιείς πόλεις. Στην Ευρωπαϊκή Πε-
ριφέρεια του Π.Ο.Υ, παρουσιάστη-
καν τα συμπεράσματα από την 6η
Σύνοδο των Υπουργών για το Περι-
βάλλον και την Υγεία και πολλά
ακόμη σημαντικά θέματα που
άπτονται των “Πράσινων Δήμων”.

Στο δεύτερο στρογγυλό τραπέζι συ-
ζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν
στις Πολιτικές Υγείας του Ελληνι-
κού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων και συγκεκριμένα πολιτι-
κές για την Υγιή Γήρανση, την Ψυχι-
κή Υγεία, τη Φυσική Άσκηση και τη
Διατροφή. Σε αυτό το τραπέζι δόθη-
κε η δυνατότητα να παρουσιαστούν
καλές πρακτικές των Δήμων. Επι-

πρόσθετα, έγιναν παρουσιάσεις σε
θέματα όπως ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση της
Άνοιας, τη σημασία των συμμαχιών
με στόχο την προώθηση της υπεύ-
θυνης κατανάλωσης αλκοολούχων
ποτών και τη διαγενεακή επικοινω-
νία, μια καινοτόμο πρακτική για την

ενεργό και υγιή γήρανση.

Πλούσια ήταν η θεματολογία και
στο τρίτο στρογγυλό τραπέζι με κύ-
ριο σημείο αναφοράς την Πρόληψη
και την αγωγή υγείας. Παρουσιά-
στηκαν τα Προγράμματα του Ελλη-
νικού Διαδημοτικού Δικτύου, κα-
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θώς και διαδικασίες προληπτικού
ελέγχου των 8 νοσημάτων μέσω
του προσυμπτωματικού ελέγχου
των ΚΕΠ Υγείας. Επίσης, παρουσιά-
στηκε η σημασία της ψηφιακής τε-
χνολογίας στην υπηρεσία της υγεί-
ας και της βελτίωσης της ποιότητας
ζωής των πολιτών.

Στο τελευταίο τραπέζι με τίτλο Δη-
μοτικές δομές υγείας και κοινω-
νικής στήριξης παρουσιάστηκαν
μεταξύ άλλων προγράμματα και
κοινωνικό-υποστηρικτικές δράσεις,
η δημιουργία δικτύου φορέων κοι-
νωνικής αλληλεγγύης και ο ρόλος
της εθελοντικής εργασίας στις υπη-
ρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης
των Ο.Τ.Α.

Συμπεράσματα 
εργασιών Συνεδρίου

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη
διαπίστωση ότι ανθεκτικές και βιώ-
σιμες μπορούν να είναι οι κοινωνίες
όταν υπάρχει η κατάλληλη τεχνο-
γνωσία μέσω στρατηγικού σχεδια-
σμού. Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων, που είναι το
Εθνικό Δίκτυο του Π.Ο.Υ στην Ελλά-
δα, παρέχει την τεχνική βοήθεια για
την επίτευξη της ανάπτυξης των το-
πικών κοινωνιών σε όλους τους το-
μείς. Το μείζον θέμα της Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας απασχό-
λησε σημαντικά στις εργασίες του
Συνεδρίου με συγκεκριμένες τοπο-
θετήσεις σε ό,τι αφορά στις αρμο-
διότητες των Δήμων και στη γενικό-
τερη ανάγκη για μεταρρύθμιση της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(ΠΦΥ) στην Ελλάδα. Αξίζει να ση-
μειωθεί η τοποθέτηση του Προ-
έδρου του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου και της ΚΕΔΕ, κ. Γ. Πατού-
λη που αφορούσε στη διεθνή εμπει-
ρία από τα ανεπτυγμένα κράτη όπου
η ανάπτυξη και ο έλεγχος της ΠΦΥ
έχει ανατεθεί σε τοπικό επίπεδο.
Επιπλέον ο κ. Πατούλης κατά την
ομιλία του προχώρησε σε συγκε-
κριμένες προτάσεις για το τι θα πρέ-
πει να περιλαμβάνει η ΠΦΥ σε επί-
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Συνέδρια - Εκδηλώσεις
πεδο Δημοτικών Δομών, πρόσβα-
σης πολιτών και διαφοροποίησης
των υπηρεσιών, καθώς επίσης πα-
ρέθεσε βασικές οικονομικές αρχές
για την ΠΦΥ.  Τέλος, ευρεία ήταν η
συζήτηση σχετικά με την Πρόληψη
και την αγωγή της Υγείας, με τους
εκπροσώπους των Δήμων να πα-
ρουσιάζουν καλές πρακτικές, και-
νοτόμες κατά περιπτώσεις, και να
διευρύνονται οι τομείς όπου μπορεί
η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρέμβει
και να δώσει λύσεις.

Ομιλητές Συνεδρίου

Μιχάλης Αγγελόπουλος, Δήμαρ-
χος Σάμου, Στεργιανή Αραμπατζή,
Πολιτική Εκπρόσωπος του Δήμου
Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, Χρήστος Γιαννάκης, Δη-
μοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ηλι-
ούπολης, Εντεταλμένος Σύμβου-
λος Δημάρχου για το ΚΕΠ Υγείας,
Ορέστης Γιωτάκος, Πρόεδρος
ΟΜΠΡΕΛΑ, Ειρήνη Δρίζη, Φυσικο-
θεραπεύτρια Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, Αναπληρώτρια Συν-
τονίστρια Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ,
Απόστολος Γ. Εμμανουηλίδης,
Φυσικοθεραπευτής Δήμου Φιλα-
δέλφειας –Χαλκηδόνας, Ευανθία
Ευαγγέλου, Κοινωνική Λειτουρ-
γός, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής
Δήμου Γλυφάδας, Σταύρος Ζαμ-
πέτογλου, Δημοτικός Σύμβουλος
Καλαμαριάς, Πρόεδρος Συνδέσμου
Προστασίας & Περιβάλλοντος Αδέ-
σποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσα-
λονίκης, Άννα Ζωάννου,  Αντιδή-
μαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισό-
τητας των Φύλων, Τρίτης ηλικίας,
ΑΜΕΑ και Εθελοντισμού, Δήμου
Ρόδου, Ελίζα Ιατράκη, Ψυχολόγος
& Κοινωνική Λειτουργός, MPH,
PhD c, Μέλος Επιστημονικής Επι-
τροπής ΕΔΔΥΠΠΥ, Συντονίστρια-
Στέλεχος Κοινωνικής Πολιτικής Δή-
μου Χερσονήσου, Φωτεινή Ιωαν-
νίδη, Ψυχολόγος, Msc Τοπικής &
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Αυτο-
διοίκησης, Προϊσταμένη Τμήματος
Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας,
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. Δήμου Αμαρουσί-

ου, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δήμαρχος
Πυλαίας-Χορτιάτη, Χριστίνα Κα-
ραμπέρη, Ψυχολόγος- Msc Διοίκη-
ση Μονάδων Υγείας, e-trikala AE
Δήμου Τρικκαίων /Cities Net AE
Δήμων Κεντρικής Ελλάδας, Μαίρη
Καραμπέτσου, Εργοθεραπεύτρια,
MSc, Διευθύντρια Κοινωνικής Πο-
λιτικής Δήμου Ηρακλείου Αττικής,
Γεν. Γραμ. Συλλόγου Ελλήνων Ερ-
γοθεραπευτών, Μέλος Επιστημονι-
κής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ, Μέλος
Ε.Ε. της ΜΚΟ 50και Ελλάς, Άρης
Καραχάλιος, Δήμαρχος Φαρσά-
λων, Δημήτρης Κάρναβος, Δή-
μαρχος Καλλιθέας, Φιλοξενών Δή-
μαρχος, Αντιπρόεδρος Α’ ΔΣ ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, Σπυρίδων Καυκόπουλος,
Υπεύθυνος αυτοτελούς τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής Δημόσιας
Υγείας και παιδείας του Δήμου
Ωρωπού,  Συντονιστής του ΚΕΠ
Υγείας Ωρωπού, Αναστασία Κεν-
τεποζίδου, Κοινωνιολόγος, Υπεύ-
θυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγ.
Αναργύρων Καματερού, Μέλος
Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ, Γιώργος Κορμάς, Επιστημονι-

κός Υπεύθυνος ΚΕΠ Υγείας ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, Ελληνικό Κέντρο Ασφα-
λούς Διαδικτύου, Παναγιώτα Κυ-
ριαζή, Βιολόγος, Υπεύθυνη Αν-
θρώπινου Δυναμικού και Περιεχο-
μένου Athens Science Festival,
Ελευθερία Κωτσίδου, Χειρουργός
Οφθαλμίατρος, Αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορυ-
δαλλού, Νέλλη Λάβδα, Πρόεδρος
ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης – Ψυχι-
κού, Μέλος Διοικητικού Συμβουλί-
ου ΕΔΔΥΠΠΥ, Νίκος Λυκούδης,
Πρόεδρος ΔΣ ΠΥΡΑΜΙΣ Εφαρμο-
γές Πληροφορικής ΕΠΕ Πύλη Υγεί-
ας, Αγγελική Μοίρου, Προϊσταμέ-
νη Τμήματος Προαγωγής υγείας,
βλαπτικών παραγόντων, ασφάλειας
και Εργονομίας του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστα-
σία Μορφογιάννη, Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
Βόλου, Ηλίας Νικολάου, Εκπαι-
δευτής ΕΔΟΚ, Λίνα Νικολοπού-
λου, Ph.D Βιολόγος, Διευθύνουσα
Σύμβουλος MINDWORK BUSI-
NESS SOLUTIONS, Σοφία Ντού-
ση, Τμήμα Προαγωγής υγείας, βλα-
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πτικών παραγόντων, ασφάλειας και
Εργονομίας του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Αγγελική
Οικονομοπούλου, Ψυχολόγος
MSc, Διευθύντρια Κοινωνικής Πο-
λιτικής Δήμου Αγίων Αναργύρων-
Καματερού, Κυριακή Παναγιωτο-
πούλου, Δημοτική Σύμβουλος Δή-
μου Φαρσάλων, Πολιτική εκπρό-
σωπος του Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ,
Δήμητρα Παπαγεωργίου, Ψυχο-
λόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Μο-
σχάτου – Ταύρου, Συντονίστρια Δή-
μου στο ΕΔΔΥΠΠΥ, Νταίζη Παπα-
θανασοπούλου, Συντονίστρια
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του
Π.Ο.Υ στο ΕΔΔΥΠΠΥ, Πρόεδρος
Συμβουλευτικής Επιτροπής του
Π.Ο.Υ για τα Εθνικά Δίκτυα, Ιωάννα
Παπαλά, Συντονίστρια Εταιρικής
Επικοινωνίας ELPEN A.E, Σοφίκα
Παπανικολάου,  Γενική Διευθύν-
τρια Εν.Ε.Α.Π, Γιώργος Πατούλης,
Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ και ΚΕΔΕ, Δή-
μαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος
ΊΣΑ, Γεωργία Πίσπα, Πρόεδρος του
Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων

“Αργώ” των Δήμων Αγίας Παρα-
σκευής & Χολαργού- Παπάγου, Κα-
τερίνα Πλεξίδα, MSC TE Νοσηλευ-
τών-Λειτουργών Δημόσιας Υγείας,
Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγεί-
ας Δήμου Ηρακλείου Αττικής, Διο-
νυσία Πομώνη, Κοινωνική Λει-
τουργός, Προϊσταμένη Τμήματος
ΚΑΠΗ Δήμου Αγίων Αναργύρων
Καματερού, Ευστάθιος Ρεστέμης,
Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού &
Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης-Ψυ-
χικού, Αναστάσιος Σιδηράς, Ειδι-
κευόμενος Ιατρός Παθολογίας, Αν-
τιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κοζάνης, Μέλος Επιστημονικής
Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ,          Dr Jean
Simos, Head Division Environmen-
tal Health and Health Promotion,
Institute of Global Health, Universi-
ty of Geneva. President of S2D (for-
mer WHO Collaborating Centre for
Francophone Healthy Cities, Ren-
nes), Ανδρέας Σκούπουρας, Αντι-
δήμαρχος Πρόνοιας, Κοινωνικής
Πολιτικής, Αλληλεγγύης & Εθελον-
τισμού, Δήμου Κερκυραίων, Αθα-
νασία Σκουρτανιώτη, Αναπληρώ-

τρια Διευθύντρια των Παιδικών και
Βρεφικών Σταθμών του Δήμου
Καλλιθέας, Κυριάκος Σουλιώτης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτι-
κής Υγείας και Αναπληρωτής Πρύ-
τανης Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου, Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδή-
μαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Πρόνοιας και Ισότητας, Aναπλ. Κα-
θηγήτρια Κοινωνικής πολιτικής
Πάντειο, Ιωάννης Τούντας, Πρό-
εδρος Επιστημονικής Επιτροπής
ΕΔΔΥΠΠΥ, Καθηγητής Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική
Σχολή Παν/μίου Αθηνών, Σταμα-
τούλα Τράνακα, Msc Κοινωνιολό-
γος, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμή-
ματος Κοινωνικής Προστασίας  Παι-
δείας και Πολιτισμού Δήμου  Λυκό-
βρυσης- Πεύκης, Γραμματική Τρι-
τσινιώτου, Προϊσταμένη Τμήματος
Προστασίας & Προαγωγής της Δη-
μόσιας Υγείας & Συντονίστρια,  Δή-
μου Σάμου, Τριάδα Τσακιρούδη,
Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Τμή-
ματος Κοινωνικής Προστασίας
και Παιδείας Δήμου Αλεξανδρού-
πολης, Μέλος Επιστημονικής Επι-
τροπής ΕΔΔΥΠΠΥ, Ευαγγελία Τσα-
πατσάρη, Κοινωνιολόγος, MSc-
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Προ-
ϊσταμένη Κοινωνικής Πολιτικής &
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκη-
δόνας, Κατερίνα Τσεκούρα, Αντι-
πρόεδρος ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., Δημήτρης
Τσερπέλης, Κλινικός Ψυχολόγος,
Επιστ. Υπεύθυνος Κέντρου Ψυχο-
κοινωνικής Στήριξης και Πρόλη-
ψης, Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-
Ν.Χαλκηδόνας, Μαριάνθη Χατζη-
κωνσταντίνου, Υπεύθυνη Κεντρι-
κής Δομής ΚΕΠ Υγείας.

Παριστάμενοι:

Στις εργασίες του Συνεδρίου πα-
ρευρέθηκαν εκπρόσωποι από πλή-
θος φορέων αλλά και από την πλει-
οψηφία των 192 Δήμων-μελών του
Δικτύου και ειδικότερα οι Δήμαρ-
χοι: κ. Καπλάνης  Γεώργιος Δή-
μαρχος Αγίας Βαρβάρας, κ. Στα-
θόπουλος Ιωάννης Δήμαρχος
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Αγίας Παρασκευής, κα. Ανδρού-
τσου Μαρία Δήμαρχος Αγίου Δη-
μητρίου, κ. Κονδύλης Ανδρέας
Δήμαρχος Αλίμου,  κ. Μελίτος
Κωνσταντίνος Δήμαρχος Αμφίπο-
λης, κ. Κωσταντέλλος Γρηγόρης
Δήμαρχος Βάρης –Βούλας –Βου-
λιαγμένης, κ. Πατσουρίδης Παρα-
σκευάς Δήμαρχος Διδυμοτείχου,
κ. Δαλακάκης Δημήτριος Δήμαρ-
χος Δοξάτου, κ. Ζαμανίδης Σάββας
Δήμαρχος Εορδαίας, κ. Μπάμπα-
λος Νικόλαος Δήμαρχος Ηρακλεί-
ου Αττικής, κ. Νικολάου Σπυρίδων
Δήμαρχος Θήβας, κ. Σουλιώτης
Νίκος Δήμαρχος Καρπενησίου, κ.
Βεντούρης Κωνσταντίνος Δήμαρ-
χος Κιμώλου, κ. Λουκάς Δημή-
τριος Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ.
Λιόλιος Νικόλαος Δήμαρχος Λο-
κρών, κ. Σταμούλης Γρηγόρης Δή-
μαρχος Μεγαρέων, κ. Καρπέτας
Μιλτιάδης Δήμαρχος Μεταμόρ-
φωσης,  κ. Δαμουλάκης Γεράσιμος
Δήμαρχος Μήλου, κ. Ευθυμίου
Ανδρέας Δήμαρχος Μοσχάτου-
Ταύρου, κ. Καρράς Εμμανουήλ Δή-
μαρχος Νέας Προποντίδας, κ. Κα-
λαντζής Κωνσταντίνος Δήμαρχος
Νεμέας, κ. Τσομπανόπουλος Ευάγ-
γελος Δήμαρχος Νέστου, κ. Δη-
μαρχόπουλος Χαράλαμπος Δή-
μαρχος Ξάνθης, κ. Μαυρίδης Βα-
σίλειος Δήμαρχος Ορεστιάδας, κ.
Μαλανδράκης Ιωάννης Δήμαρχος
Πλατανιά, κ. Καϊτεζίδης Ιγνάτιος
Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, κ.
Νασίκας Δημήτριος Δήμαρχος Ρή-
γα Φερραίου, κ. Αγγελόπουλος
Μιχαήλ Δήμαρχος Σάμου, κ. Σω-
φρόνης Γεώργιος Δήμαρχος Σα-
ρωνικού, κ. Πρεβεζάνος Δημή-
τριος Δήμαρχος Σκιάθου, κ. Σκάρ-
λος Αθανάσιος Δήμαρχος Σοφά-
δων, κ. Βασιλόπουλος Άρης Δή-
μαρχος Φιλαδελφείας – Χαλκη-
δόνας,  κ. Καραχάλιος Άρης Δή-
μαρχος Φαρσάλων, κ. Βοσκόπου-
λος Ιωάννης Δήμαρχος Φλώρι-
νας, κ. Παππούς Χρήστος Δήμαρ-
χος Φυλής, κ. Σελέκος Μιχαήλ Δή-
μαρχος Χαλανδρίου, κ. Ρούσσης
Θωμάς, Δήμαρχος Ωρωπού. 
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Γ. Πατούλης: «Τα ΚΕΠ Υγείας
εξελίσσονται με τη συμμετοχή
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
σκοπό την προαγωγή της
Υγείας των πολιτών».

Σ το πλαίσιο του Ετήσιου Τακτι-
κού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ,
συμμετείχε το Ελληνικό Δια-

δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
στην ενότητα με θέμα «Κοινωνική
Πολιτική, Υγεία και Απασχόληση».
Εισήγηση πραγματοποίησε ο Πρό-
εδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων κ. Γιώργος
Πατούλης ο οποίος αναφέρθηκε
στο στρατηγικό σχεδιασμό μιας κοι-
νωνικής πολιτικής με επίκεντρο την
υγεία, μέσω της αξιοποίησης των
υπαρχουσών δημοτικών δομών,
για τη θωράκιση της υγείας των πο-
λιτών μέσω της πρόληψης πριν φτά-
σει κανείς στην ασθένεια. Ο κ. Πα-
τούλης μεταξύ άλλων σημείωσε:
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από
το θεσμικό της ρόλο συμβάλλει στη
διατήρηση της ποιότητας ζωής των
πολιτών».

Στη συνέχεια, με εισήγηση του Γε-
νικού Διευθυντή κ. Σωτήρη Πα-
πασπυρόπουλου, παρουσιάστη-
καν απολογιστικά στοιχεία από τη
μέχρι σήμερα πορεία όλων των
ΚΕΠ Υγείας των Δήμων-μελών του
Δικτύου. Συγκεκριμένα, έχουν συ-
σταθεί 82 ΚΕΠ Υγείας Πανελλαδι-
κά, έχουν ωφεληθεί 50.500 δημό-
τες από τις δράσεις προσυμπτωμα-
τικού ελέγχου και έχουν πραγμα-
τοποιηθεί 500 Ημερίδες ενημέρω-
σης του κοινού. Ο κ. Παπασπυρό-
πουλος μίλησε για τον ρόλο των
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ που είναι η δημιουρ-
γία ενός  Δικτύου Κοινωνικής Μέ-
ριμνας και Φροντίδας για τον Πολί-
τη που θα κάνει την Πρόληψη και
την Προαγωγή της Υγείας πράξη

και θα διασφαλίζει σε κάθε κοινω-
νία ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης
και ποιότητας ζωής. Με βασικό
άξονα την Πρόληψη και την Προ-
αγωγή της Υγείας, τα ΚΕΠ Υγείας
έχουν ως στόχο να παίξουν έναν
κυρίαρχο ρόλο τόσο στην ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού, όσο και στην προλη-
πτική ιατρική σε τοπικό επίπεδο,

αναλαμβάνοντας τον συντονισμό
εκστρατειών ενημέρωσης για τα 8
ακόλουθα νοσήματα: α) Καρκίνος
του παχέος εντέρου, β) Καρκίνος
του τραχήλου της μήτρας, γ) Καρ-
κίνος του μαστού, δ) Καρδιοαγγει-
ακός κίνδυνος, ε) Ανεύρυσμα κοι-
λιακής αορτής, στ) Καρκίνος του
προστάτη, ζ) Μελάνωμα, η) Κατά-
θλιψη.  

Ετήσιο Συνέδριο ΚΕΔΕ, Ιωάννινα
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Γ. Πατούλης: « Η διασφάλιση
της προστασίας της υγείας
των πολιτών είναι θέμα
ύψιστης προτεραιότητας για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα
συνεχίσουμε το ίδιο
οργανωμένα, συντονισμένα
και αποτελεσματικά».

Σ τη σημαντική συμβολή της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στη διαμόρφωση μιας

αποτελεσματικής εθνικής στρα-
τηγικής πρόληψης της υγείας
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΚΕ-
ΔΕ και του ΕΔΔΥΠΠΥ Γ. Πατού-
λης.

Κατά την ομιλία του στην εκδή-
λωση που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του 3ου forum Αυτοδιοίκη-
σης και Επιχειρηματικότητας «Mo-
ney Show» που διοργάνωσε η ΚΕ-
ΔΕ και το ΕΔΔΥΠΠΥ με επίκεντρο
την υγεία, την πρόληψη και την προ-
αγωγή της υγείας , παρουσίασε
τους στόχους αλλά και τα οφέλη
από τον καινοτόμο θεσμό των ΚΕΠ
Υγείας, τα οποία λειτουργούν σε 75
Δήμους της χώρας.

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως
σκοπός του προγράμματος είναι να
ενημερώνει συστηματικά και οργα-
νωμένα τους πολίτες σε θέματα
πρόληψης υγείας, να παρακολου-
θεί στόχους βελτίωσης των γνώσε-
ων και των συμπεριφορών του κοι-
νωνικού συνόλου αλλά και να ανα-
κοινώνει όλες τις νέες εξελίξεις και
τα δεδομένα σε βασικές ασθένειες.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στη σημα-
σία των προγραμμάτων πρόληψης
παιδικής παχυσαρκίας που εφαρ-
μόζονται σε δημοτικά σχολεία, προ-
ληπτικής μαστογραφίας, πρόληψης
οστεοπόρωσης αλλά και εκπαίδευ-
σης των πολιτών στην παροχή πρώ-
των βοηθειών.

Με τη συνεργασία εμπνευσμένων
Δημάρχων καταφέραμε να δρομο-

λογήσουμε σημαντικές δράσεις για
την ευαισθητοποίηση των πολιτών
σε θέματα πρόληψης υγείας ανέφε-
ρε και πρόσθεσε πως η προσπάθεια
θα συνεχιστεί με στόχο τη διεύρυν-
ση των ΚΕΠ Υγείας και σε άλλους
δήμους της χώρας.

«Η πρόληψη και η προαγωγή υγεί-
ας στους Δήμους αποτελεί ένα θέ-
μα ύψιστης σημασίας, δεδομένης

της έλλειψης πόρων  εξαιτίας της οι-
κονομικής κρίσης αλλά και της
απουσίας του κράτους από κρίσι-
μους τομείς, λόγω οικονομικής δυ-
σχέρειας», σημείωσε ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΕ και πρόσθεσε χαρακτηρι-
στικά ολοκληρώνοντας την παρέμ-
βαση του:

«Η διατήρηση της υγείας είναι στο
χέρι μας. Ο υγειονομικά ενημερω-

Money Show 2017
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μένος πολίτης μπορεί να είναι και
να παραμείνει υγιής πολίτης και ο
ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης
είναι καθοριστικός στην ενημέρω-
ση και προαγωγή της υγείας.

Εμείς βάλαμε τα θεμέλια, δουλέψα-
με σκληρά και έτσι θα συνεχίσουμε
γιατί ο στόχος μας είναι: να έχουμε
υγιείς συμπολίτες».

Στους εξειδικευμένους στόχους
του προγράμματος αναφέρθηκε ο
Γενικός Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ
κ. Σ. Παπασπυρόπουλος, ενώ Δή-

μαρχοι και  Αιρετοί εκπρόσωποι
των Δήμων που συμμετέχουν σε
προγράμματα υγείας και πρόλη-
ψης, αναφέρθηκαν στα ΚΕΠ Υγείας
και τις δράσεις τους ως καλές πρα-
κτικές για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα κατά την εκδήλωση κα-
τέθεσαν τις εμπειρίες τους ο Δή-
μαρχος Καλλιθέας Δ. Κάρναβος, ο
Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Γ. Στα-
θόπουλος, ο Δήμαρχος Μεταμόρ-
φωσης Μ. Καρπέτας, ο Δήμαρχος
Ιλίου Ν. Ζενέτος, ο εντεταλμένος
Δημοτικός σύμβουλος Περιστερί-

ου Γ. Μπεκιάρης, η Διευθύντρια
των κοινωνικών υπηρεσιών του
Δήμου Ηρακλείου Αττικής Κα.
Πλεξίδα, ο Αντιδήμαρχος Μονεμ-
βασίας κ. Μαυρομιχάλης. 

Χαιρετισμό απηύθυνε κατά την εκ-
δήλωση και ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ κ. Θ. Ρόζενμπεργκ καθώς
παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουρ-
γικής Ορθοπεδικής κ. Π. Ευσταθί-
ου και ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Καρδιολογικής εταιρείας κ.
Σ.Φούσας.
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Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε το 3ο
eHealth Forum με τη
συνδιοργάνωση του
Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων με
τίτλο «Προαγωγή της
Ολοκληρωμένης
Ηλεκτρονικής Υγείας για
ισότιμη πρόσβαση και ένα
βιώσιμο μέλλον».

Γ. Πατούλης: «Με την ανά-
πτυξη της ψηφιακής
υγείας ωφελείται ευρύ-

τερα η κοινωνία και η οικονομία,
ενώ επιτυγχάνεται καλύτερη ποι-
ότητα υγείας και φροντίδας για
τον πολίτη».

Στο 3ο eHealth Forum του οποίου
συνδιοργανωτής ήταν το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος
του Δικτύου και της ΚΕΔΕ, Δήμαρ-

χος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πα-
τούλης ο οποίος μεταξύ άλλων τό-
νισε ότι ο πολίτης/ασθενής μπαίνει
στο επίκεντρο μέσα από τις τελευ-
ταίες εξελίξεις της τεχνολογίας.
Όπως ανέφερε ο κ. Πατούλης : «Το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο εκ-
προσωπεί τις ανάγκες των μελών
του στη νέα ψηφιακή εποχή ανα-
λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στο με-
τασχηματισμό του παραγωγικού
προτύπου της υγείας. Επιδιώκουμε
την υιοθέτηση πρωτοποριακών και

e-Health Forum 2017
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καινοτόμων εφαρμογών με αποδέ-
κτη τον άνθρωπο». Στην ενότητα
Υγιείς Έξυπνες Πόλεις,  ο κ. Πατού-
λης συντόνισε συζήτηση με θέμα
«Οι ανάγκες των πολιτών συναν-
τούν τις υπηρεσίες της ψηφιακής
υγείας».

Στην ίδια ενότητα, ο Γενικός Διευ-
θυντής του Δικτύου κ. Σωτήρης
Παπασπυρόπουλος συντόνισε επί-
σης συζήτηση με θέμα «Από τα Ευ-
ρωπαϊκά σχέδια εργασίας στις ρεα-
λιστικές ανάγκες των υπηρεσιών
ψηφιακής υγείας για τον πολίτη».

Το θεσμικό πλαίσιο για την ηλε-
κτρονική υγεία εξελίσσεται και αλ-
ληλεπιδρά με τις εθνικές στρατηγι-
κές των ευρωπαϊκών χωρών, τόσο
της Ε.Ε. όσο και των Βαλκανίων και
της Μεσογείου. Το eHealth Forum
είχε σαν στόχο να προσφέρει ευκαι-
ρία για παρουσίαση καλών πρακτι-
κών των γειτονικών χωρών, για συ-
ζήτηση των ανεπίλυτων ζητημάτων
και για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των υπευθύνων, των παραγόντων
της αγοράς, της πληροφορικής και
της υγείας.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα διαμορφω-
μένο οικοσύστημα ψηφιακής υγεί-
ας με συμμέτοχους από το δημόσιο
αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, με δρα-
στηριότητα που ξεπερνά τα ελληνι-
κά σύνορα. Οι φορείς, επιβεβαί-
ωσαν για ακόμα μια φορά, την
ανάγκη για ένα forum για την ηλε-
κτρονική υγεία, που φέρνει κοντά
ειδικούς της πληροφορικής, ια-
τρούς, εκπροσώπους ασθενών,
επαγγελματίες της υγείας, εταιρεί-
ες, δήμους και περιφέρειες, καθώς
και διακεκριμένους επιστήμονες,
εμπειρογνώμονες και στελέχη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων, συμμετείχε με περί-
πτερο, στο οποίο υπήρχε παρουσία-
ση των ΚΕΠ Υγείας. Τη δυνατότητα
κάθε δημότη να έχει το δικό του Ια-

τρικό φάκελο επεσήμαναν τα στελέ-
χη της Κεντρικής Δομής των ΚΕΠ
Υγείας , μέσα από το λογισμικό των
ΚΕΠ Υγείας.  Μέσω του λογισμικού
παρέχεται η δυνατότητα στο δημότη
να ανεβάσει τα αποτελέσματα των
εξετάσεων του ώστε να έχει τον δι-
κό του ενημερωμένο φάκελο. Επί-
σης, μέσω του λογισμικού, ειδοποι-

ούνται αυτόματα οι δημότες για τις
προληπτικές  εξετάσεις που πρέπει
να κάνουν στο πλαίσιο του επανα-
ληπτικού ελέγχου τους. 

Στο eHealth forum παρευρέθηκαν
πολλοί εκπρόσωποι των Δήμων-με-
λών του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων.
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Γ. Πατούλης: « Ο Ιατρικός
Τουρισμός αποτελεί
σημαντικό πυλώνα
ανάπτυξης.»

Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε το ΔΥΟ
FORUM, ένα μεγάλο

επιστημονικό και εκθεσιακό φό-
ρουμ με στόχο την πρόληψη, την
ποιότητα ζωής και την έγκαιρη διά-
γνωση που διοργάνωσε με τη συμ-
μετοχή περισσότερων από 20 επι-
στημονικών εταιρειών το περιοδι-
κό ΔΥΟ και ο όμιλος ΖΙΤΑ στις 11 &
12 Φεβρουαρίου στο Ζάππειο Μέ-
γαρο.

Επιστημονικές ιατρικές εταιρείες,
έγκριτοι επιστήμονες, διαδραστι-
κά δρώμενα και μεγάλη ανταπό-
κριση του κοινού συνυπήρξαν σε
ένα μεγάλο επιστημονικό γεγο-
νός.  Παρουσιάστηκαν οι τελευταί-
ες εξελίξεις των προϊόντων και
υπηρεσιών σε χιλιάδες επιστήμο-
νες υγείας με διάθεση ενημέρω-
σης για την πρόληψη, την υγεία και
τη διατροφή.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δια-
δημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλε-
ων, της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ κ. Γ. Πα-
τούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου
απηύθυνε χαιρετισμό κατά την τε-
λετή έναρξης το Σάββατο 11 Φε-

βρουαρίου. Κατά τη διάρκεια του
φόρουμ ο κ. Πατούλης προ-
έδρευσε σε στρογγυλή τράπεζα
και πραγματοποίησε ομιλία για τον
ιατρικό τουρισμό. 

Όπως ο ίδιος σημείωσε «Η Ελλάδα
είναι ένας κορυφαίος, σε παγκό-
σμιο επίπεδο, τόπος διακοπών λό-
γω του διαφορετικού φυσικού της
περιβάλλοντος, της ιστορίας και
των μνημείων της, της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της, του ήπιου
κλίματός της, της θέσης της χώ-
ρας, των κοντινών αποστάσεων
στις νησιωτικές και ηπειρωτικές
περιοχές της, της ομορφιάς των
ανθρώπων της. Από την εποχή του

DYO Forum 2017
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Ιπποκράτη, μέχρι και σήμερα αυτό
που δεν άλλαξε είναι ότι  ο ήλιος
και η θάλασσα της Ελλάδας προ-
σφέρουν και την ευεξία και τη χα-
λάρωση και τη θεραπεία. 

Γι’ αυτό η Ελλάδα πρέπει να κατα-
στεί προορισμός, όχι απλώς για
medical travel αλλά για medical
tourism. Να συνδυάσουμε δηλα-
δή το ταξίδι αναψυχής στην Ελλά-
δα με την ιατρική φροντίδα. Επι-
πλέον, δημιουργούνται προϋπο-
θέσεις για την ενίσχυση της οικο-
νομίας και τη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας». 



Ετήσιος 
απολογισμός2017

126

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Γ. Πατούλης: «Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση έχει σαφείς
προτάσεις και υπεύθυνη
στάση για τη διαχείριση των
κρίσεων στον τομέα της
Υγείας»

Τ ο Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων
συμμετείχε στο 4ο Πανελ-

λήνιο Συνέδριο με θέμα «Διαχεί-
ριση Κρίσεων στον Τομέα της
Υγείας» που διοργάνωσε η Ελ-
ληνική Εταιρεία Διαχείρισης
Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών στο  ξενοδοχείο
Divani Caravel στις 3-5 Φε-
βρουαρίου.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδη-
μοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, της
ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ. κ. Γ. Πατούλης,
Δήμαρχος Αμαρουσίου, κατά την
τελετή έναρξης του Συνεδρίου την
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, προ-
σκεκλημένος, απηύθυνε χαιρετι-
σμό τονίζοντας την αναγκαιότητα
για μια ενιαία στρατηγική και άμε-
σες παρεμβάσεις. Δεδομένης της
αδυναμίας των κυβερνώντων στε-
λεχών να δώσουν λύσεις σε καίρια
ζητήματα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση
και ο ΙΣΑ έχουν καταθέσει συγκε-
κριμένες προτάσεις και έχουν επι-
σημάνει όλα τα κρίσιμα μέτωπα που
χρειάζονται άμεση παρέμβαση, ση-
μείωσε ο κ. Πατούλης.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του Συνε-
δρίου, σε ενότητα με θέμα «Νέες
Πολιτικές Υγείας, Δημόσιος - Ιδιωτι-

κός Τομέας, ο κ. Πατούλης εισηγή-
θηκε το θεσμό των ΚΕΠ Υγείας ως
εργαλείο στα χέρια της τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, με το οποίο οι δήμοι
μπορούν να συνεισφέρουν στον το-
μέα της Πρόληψης της υγείας των
δημοτών. Τα ΚΕΠ Υγείας κινούνται
με τα πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ και
ενημερώνουν τους δημότες για τον
προσυμπτωματικό έλεγχο που μπο-
ρούν να πραγματοποιήσουν σε 7
νοσήματα (ανεύρυσμα κοιλιακής
αορτής, μελάνωμα, καρδιαγγει-
ακός κίνδυνος, καρκίνος μαστού,
τραχήλου, μήτρας, παχέος εντέρου

και προστάτη) προκειμένου να
αποφύγουν να νοσήσουν.  

Στο Συνέδριο καταξιωμένοι επιστή-
μονες ανέλυσαν τις πλέον σημαντι-
κές εξελίξεις σε τομείς όπως η με-
ταρρύθμιση του ΕΣΥ, η αναδιοργά-
νωση της πρωτοβάθμιας υγείας, οι
επιπτώσεις στον Τομέα Υγείας από
την είσοδο παράτυπων μεταναστών
και προσφύγων (εφαρμογή Συνθή-
κης Γενεύης) και τις επιπτώσεις
χρόνιων και ειδικών νοσημάτων
στον πληθυσμό σε συνθήκες κρί-
σης.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
με θέμα «Διαχείριση Κρίσεων
στον Τομέα της Υγείας» 
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Γ. Πατούλης: «Ο εορτασμός
της ημέρας Ασφαλούς
Διαδικτύου αποτελεί
επισφράγιση της γόνιμης και
πολλά υποσχόμενης
συνεργασίας μας για ένα
καλύτερο, πιο ασφαλές
διαδίκτυο».

Τ ο Ελληνικό Κέντρο Ασφα-
λούς Διαδικτύου του Ιδρύμα-
τος Τεχνολογίας και Έρευνας

πραγματοποίησε στις 7 Φεβρουαρί-
ου 2017 κεντρική εκδήλωση στο
Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών με αφορμή
την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου
που γιορτάζεται ταυτόχρονα σε 160
χώρες σε όλο τον κόσμο με κεντρικό
σύνθημα: «Γίνε η αλλαγή: Όλοι μαζί
για ένα καλύτερο διαδίκτυο». Η
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διορ-
γανώνεται κάθε χρόνο από το δί-
κτυο Insafe/INHOPE με την υποστή-
ριξη της Κομισιόν, με σκοπό να προ-
ωθήσει την ασφαλή και θετική χρή-
ση της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαί-
τερα ανάμεσα σε παιδιά και νέους
ανθρώπους. Το 2016 περισσότερα
από 21.000 σχολεία και 19,5 εκα-
τομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν
στις δράσεις που είχαν προγραμμα-
τιστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα
ανά την Ευρώπη.

Στην εκδήλωση, η οποία τελεί υπό

την αιγίδα του Υπουργείου Παιδεί-
ας, συμμετείχαν αρχές, εμπλεκόμε-
νοι φορείς, εκπαιδευτικοί και μαθη-
τές. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρό-
εδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων και της ΚΕ-
ΔΕ  κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρ-
χος Αμαρουσίου, μέσω μαγνητο-
σκοπημένου υλικού λόγω έκτα-
κτων ανειλημμένων υποχρεώσεων
στο εξωτερικό. Ο κ. Πατούλης ανα-
φέρθηκε στην πολυετή συνεργασία
μεταξύ του Δικτύου και του Ελληνι-
κού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
με ημερίδες ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί και συνεχίζονται
μέσω των Δήμων - μελών, τόσο
στην εκπαιδευτική κοινότητα, όσο
και προς στους γονείς για την πλέον
σωστή και άρτια ενημέρωση σχετι-
κά με την ασφαλή πλοήγηση των
παιδιών. Χαιρετισμό απηύθυναν ο
Υπουργός Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων κ. Κώστας Γαβρό-
γλου και ο Υπουργός Μεταφορών
και Υποδομών κ. Χρήστος Σπίρ-
τζης. Το παρόν έδωσε και η Πρέ-
σβειρα του Ελληνικού Κέντρου

Ασφαλούς Διαδικτύου Νατάσσα
Μποφίλιου. Ιδιαίτερη έμφαση
στην ενημέρωση για την ασφάλεια
στο διαδίκτυο δόθηκε σε άτομα με
κώφωση, με την παρουσίαση των
ομιλιών της εκδήλωσης στη νοημα-
τική γλώσσα.  

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμή-
θηκαν τα βραβεία των πανελλή-
νιων μαθητικών διαγωνισμών
στους νικητές. Οι πανελλήνιοι μα-
θητικοί διαγωνισμοί διοργανώθη-
καν το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα από  το Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου με αφορμή
την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.
Συμμετείχαν περισσότερα από 300
σχολεία όλων των βαθμίδων από
ολόκληρη την επικράτεια και οι δη-
μιουργίες των παιδιών ξεπέρασαν
τις προσδοκίες, καθιστώντας τη ψη-
φοφορία για την ανάδειξη των νικη-
τών μια πολύ δύσκολη διαδικασία. (
Τα έργα των μαθητών  που βραβεύ-
τηκαν καθώς και όλες τις συμμετο-
χές μπορείτε να τις δείτε εδώ:
http://saferinternet4kids.gr/apotelesmata/

Εορτασμός της Ημέρας
Ασφαλούς Διαδικτύου 
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Athens Science Festival 2017
Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική,
Βιολογία; Ή Τεχνητή Νοημοσύνη,
Μεγάλα Δεδομένα,
Προγραμματισμός, Γενετική; Δεν
απέχουμε πολύ από την εποχή που
τα τελευταία θα αποτελούν κομμάτι
της βασικής μας εκπαίδευσης. Δεν
τα ακούμε για πρώτη φορά,
ωστόσο, από σύγχρονη τάση,
γίνονται πλέον κομμάτι της
καθημερινότητας και τρόπος ζωής.

Μ ε όπλο τη γνώση και την ανοιχτή
πρόσβαση σε καινοτόμα εργα-
λεία μπορούμε πια να εφεύρου-

με νέες τεχνολογίες, να δημιουργήσουμε
ευφάνταστες κατασκευές και να πάρουμε
την επιστήμη στα χέρια μας, «Διαμορφώ-
νοντας το μέλλον μας»! Με αυτό το σύν-
θημα, το Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτο-
μίας, Athens Science Festival, επέστρε-
ψε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων
από τις 29 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου
2017, για μια βουτιά στην τεχνολογία του
μέλλοντος: drones, ίντερνετ των πραγμά-
των, εικονική πραγματικότητα και αυτοκί-
νητα ρομπότ, μεταξύ πολλών άλλων.

Κατά τη διάρκεια του Athens Science Fe-
stival, μικροί και μεγάλοι, είχαν την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουν συναρπαστικές
συζητήσεις και ομιλίες από καταξιωμέ-
νους Έλληνες και ξένους επιστήμονες, εκ-
θέσεις, παρουσιάσεις και προβολές, κα-
θώς και να συμμετάσχουν σε εργαστήρια,
εκπαιδευτικά δρώμενα και επιμορφωτικά
παιχνίδια.

Το Athens Science Festival διοργανώνε-
ται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επι-
στήμη Επικοινωνία – SciCo», το Βρετανικό
Συμβούλιο, την Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων, το Σύνδεσμο Υποτρόφων του
Ιδρύματος Ωνάση και τη Γενική Γραμμα-
τεία Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνερ-
γασία με πολλούς ακαδημαϊκούς, ερευνη-
τικούς φορείς και εκπαιδευτικούς οργανι-
σμούς.
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Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2
& Κολπική Μαρμαρυγή 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε
για το 2017 το πρόγραμμα
ενημέρωσης του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), για το
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
και την Κολπική Μαρμαρυγή,
με την υλοποίηση
ενημερωτικών ημερίδων
στους Δήμους μέλη του.
Πρόκειται για παθήσεις οι
οποίες εγκυμονούν σοβαρούς
κινδύνους για την υγεία μας,
εμφανίζουν ανησυχητικά
μεγάλη αύξηση και χρήζουν
άμεσης προσφυγής στους
ειδικούς ιατρούς. 

Ο ι ημερίδες εντάσσονται στο
πλαίσιο προγραμμάτων
ενημέρωσης που υλοποιεί

το Δίκτυο με στόχο την Πρόληψη
Σοβαρών Νοσημάτων, την Προ-
αγωγή της Υγείας και την προστασία
του γενικού πληθυσμού, μέσω της
έγκυρης ενημέρωσης.

Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
ομιλίες στους Δήμους Καλλιθέας,
Παλαιού Φαλήρου, Κορυδαλλού,
Περιστερίου, Κηφισιάς και Αμαρου-
σίου. Στις ομιλίες προσήλθαν και
παρακολούθησαν περισσότεροι
από 620 πολίτες, μέλη των ΚΑΠΗ
των παραπάνω Δήμων. Οι συμμετέ-
χοντες είχαν την ευκαιρία να συζη-
τήσουν με τους έγκριτους ιατρούς
ομιλητές και να θέσουν τα ερωτή-
ματά τους. Ακόμη, κατέγραψαν ση-
μαντικές πληροφορίες αναφορικά
με όλα τα νεότερα δεδομένα για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση τόσο
του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
όσο και της κολπικής μαρμαρυγής. 

Το πρόγραμμα τέθηκε υπό την Αιγί-
δα της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ) και της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Σωματείων –
Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη
Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), εκπρόσω-
ποι των οποίων συμμετείχαν ενερ-
γά ως ομιλητές. Χορηγός του προ-
γράμματος ήταν η εταιρεία
Boehringer Ingelheim Ellas.

Αναφορικά με το Σακχαρώδη Δια-
βήτη τύπου 2, οι ομιλητές ανέλυ-
σαν τους παράγοντες κινδύνου, τα
συμπτώματα και τους τρόπους διά-
γνωσης της νόσου, τονίζοντας την
αύξηση που παρατηρείται τα τελευ-
ταία χρόνια. Αύξηση η οποία κατά
κύριο λόγο οφείλεται στην αλλαγή
του τρόπου ζωής του σύγχρονου
ανθρώπου. Επεσήμαναν δε, ότι η

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
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νόσος θα πρέπει να αντιμετωπίζε-
ται άμεσα με τη βοήθεια του ειδι-
κού ιατρού για την αποφυγή επικίν-
δυνων για την υγεία επιπλοκών.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γε-
γονός ότι τα άτομα με διαβήτη τύ-
που 2 διατρέχουν αυξημένο καρ-
διαγγειακό κίνδυνο. Περίπου το 50
τοις εκατό των θανάτων των ατό-
μων με διαβήτη τύπου 2 παγκο-
σμίως οφείλονται σε καρδιαγγει-
ακή νόσο. Εξαιτίας των σχετιζόμε-
νων με τον διαβήτη διαταραχών,
όπως τα υψηλά επίπεδα σακχάρου
στο αίμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση
και η παχυσαρκία, η καρδιαγγειακή
νόσος αποτελεί την σημαντικότερη
επιπλοκή και την κυριότερη αιτία
θανάτου που σχετίζεται με το δια-
βήτη. Τα άτομα που πάσχουν από
διαβήτη έχουν 2 έως 4 φορές με-
γαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώ-
σουν καρδιαγγειακή νόσο σε σχέ-
ση με τα άτομα χωρίς διαβήτη. Ο
διαβήτης μπορεί να μειώσει το
προσδόκιμο ζωής ενός ατόμου
έως έξι έτη σε σύγκριση με κάποι-
ον ο οποίος δεν πάσχει από διαβή-
τη. Στην περίπτωση ασθενών οι
οποίοι έχουν διαβήτη και ιστορικό
εμφράγματος του μυοκαρδίου ή
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδί-
ου το προσδόκιμο ζωής μειώνεται
έως και 12 έτη σε σύγκριση με τους
μη έχοντες παρόμοιο ιστορικό. Τα
δεδομένα αυτά θα πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη στην επιλογή της
θεραπευτικής αντιμετώπισης,
αφού πλέον διατίθενται θεραπείες
που έχουν αποδειχθεί ωφέλιμες
τόσο στη ρύθμιση του διαβήτη τύ-
που 2, όσο και στη μείωση του καρ-
διαγγειακού κινδύνου.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης
αφορούσε την Κολπική Μαρμαρυ-
γή. Πρόκειται-σύμφωνα με τα επι-
δημιολογικά στοιχεία - για την πιο
συχνή καρδιακή αρρυθμία που πα-
ρατηρείται στο 1-2% του πληθυ-
σμού. Φαίνεται όμως να είναι πολύ
πιο συχνή στους ηλικιωμένους, με
ποσοστό που φτάνει μέχρι και το

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
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10% του πληθυσμού στα άτομα ηλι-
κίας άνω των 80 ετών. 

Οι ομιλητές εξήγησαν στο κοινό τον
τρόπο με τον οποίο διαταράσσεται η
λειτουργία της καρδιάς σε έναν
ασθενή με κολπική μαρμαρυγή.
Έγινε αναφορά στις αίτιες που την
προκαλούν, και τα συμπτώματά της.
Οι ομιλητές  αναφέρθηκαν επίσης
στο πώς γίνεται η διάγνωση της νό-
σου, μιας και πολλές φορές οι
ασθενείς δεν παρουσιάζουν κάποια
ιδιαίτερα συμπτώματα. Στη συνέ-
χεια αναφέρθηκαν τρόποι αντιμε-
τώπισης της αρρυθμίας δίνοντας
έμφαση στην ανάγκη  προστασίας
των ασθενών από τις επιπλοκές της.
Η σημαντικότερη επιπλοκή είναι το
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
που προκαλείται από την απόφραξη
κάποιου αγγείου στον εγκέφαλο,
λόγω της εισόδου στην κυκλοφορία
θρόμβων που σχηματίστηκαν στην
καρδιά των ασθενών με κολπική
μαρμαρυγή. Σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία 1 στα 5 εγκεφαλικά
επεισόδια συμβαίνουν σε ασθενείς
με κολπική μαρμαρυγή. Ο κίνδυνος
για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
μάλιστα φαίνεται να αυξάνεται ακό-
μη περισσότερο από μια σειρά πα-
ραγόντων όπως η ηλικία, η υπέρτα-
ση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η καρ-
διακή ανεπάρκεια κ.ά. Για τους λό-
γους αυτούς, τονίστηκε η σημασία
της έγκαιρης αναγνώρισης της κολ-
πικής μαρμαρυγής και της έγκαιρης
αναζήτησης ιατρικής συμβουλής
ώστε να περιοριστούν οι επιπλοκές
της.

Το κοινό έθεσε ερωτήματα στους
ομιλητές σε σχέση με τη διαχείριση
της κολπικής μαρμαρυγής στην κα-
θημερινή τους ζωή. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον παρουσίασε το ζήτημα της
προσοχής στη διατροφή, καθώς
μπορεί να επηρεάσει την πορεία
των ασθενών που λαμβάνουν κλασ-
σική αντιπηκτική αγωγή, λόγω των
αλληλεπιδράσεων που μπορεί να
συμβούν με τα φάρμακα που λαμ-

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
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βάνουν. Απαντήθηκαν ερωτήσεις
που σχετίζονται με τα ζητήματα των
έκτακτων περιστατικών όπως για
παράδειγμα τα τροχαία δυστυχήμα-
τα καθώς οι ασθενείς που λαμβά-
νουν φάρμακα της κατηγορίας αυ-
τής βρίσκονται περισσότερο εκτε-
θειμένοι σε σχέση με τον υπόλοιπο
πληθυσμό στον κίνδυνο αιμορρα-
γιών, ιδιαίτερα εάν για τη διάσωση
τους απαιτείται άμεση χειρουργική
επέμβαση. Οι ομιλητές ανέφεραν
ότι σήμερα χάρις στην ύπαρξη αντι-
δότων είναι εφικτός ο άμεσος έλεγ-
χος της πηκτικότητας του αίματος
για τους ασθενείς αυτούς. Τόνισαν
ωστόσο  πόσο σημαντική είναι η έγ-
καιρη αναγνώριση της κολπικής
μαρμαρυγής  και η αναζήτηση ιατρι-
κής συμβουλής ώστε να περιορι-
στούν οι σημαντικές της επιπλοκές.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων,
πραγματοποιήθηκε για όσους από
τους παρευρισκόμενους το επιθυ-
μούσαν, δωρεάν προληπτική εξέτα-
ση για σακχαρώδη διαβήτη (μέτρη-
ση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρί-
νης), όπου εξετάστηκαν συνολικά
436 άτομα. 

Αναλυτικότερα εξετάστηκαν 143
άνδρες με ηλικίες από 27 έως 92
ετών και 293 γυναίκες με ηλικίες
από 28 έως 90 ετών. Ο μεγαλύτε-
ρος αριθμός των εξετασθέντων
άνηκε στην ηλικιακή ομάδα άνω
των 65 ετών, όπου εξετάστηκαν
110 άνδρες και 198 γυναίκες αντί-
στοιχα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
προληπτικού ελέγχου που διενερ-
γήθηκε, το μεγαλύτερο ποσοστό
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης
παρατηρήθηκε στους άνδρες με

ποσοστό 10,9%, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό στις γυναίκες ήταν 9,4%,
ενώ ο μέσος όρος των αποτελεσμά-
των κυμάνθηκε στα ίδια περίπου
επίπεδα με 5,7% στους άνδρες και
5,8% στις γυναίκες. 

Σημαντική παρατήρηση από τα απο-
τελέσματα των μετρήσεων είναι το
γεγονός ότι σχεδόν 45% των αν-
δρών (64 από τους 143), είχαν απο-
τελέσματα ως προς τη γλυκοζυλιω-
μένη αιμοσφαιρίνη άνω του 5,7%,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυ-
ναικών ήταν περίπου 32% (93 από
τις 293). 

Τέλος, το σημαντικότερο εύρημα
όλων είναι το γεγονός ότι εκ των
αποτελεσμάτων, από σύνολο 436
ατόμων, 61 άτομα, ήτοι 14% των
εξετασθέντων, ενώ είχαν δηλώσει
ότι δεν είναι διαβητικοί  βρέθηκε ότι
έχουν αυξημένους δείκτες γλυκο-
ζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Σημει-
ώνεται, ότι παρατηρήθηκε μια τάση
οι άνδρες (περίπου 1 στους 5) να
δηλώνουν λανθασμένα ότι δεν
έχουν αυξημένους δείκτες γλυκο-

ζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, έναντι
των γυναικών (περίπου 1 στις 10). 

Με τα παραπάνω συμπεραίνει κα-
νείς ότι η σωστή και έγκαιρη διά-
γνωση είναι εξαιρετικά σημαντική
για την πρόληψη αλλά και την έγκαι-
ρη αντιμετώπιση τόσο σοβαρών
προβλημάτων υγείας, όπως, εξίσου
σημαντικός είναι και ο τακτικός επα-
νέλεγχος και η σωστή διαχείριση
των προβλημάτων αυτών, ακολου-
θώντας πάντα τις συμβουλές των
θεραπόντων ιατρών. 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης Δή-
μαρχος Αμαρουσίου, δήλωσε:
«Συγχαρητήρια σε όλους τους Δή-
μους μέλη μας για τη συμμετοχή
τους, καθώς και στους συντελεστές
της σημαντικής αυτής πρωτοβου-
λίας του Δικτύου μας. Ευχαριστού-
με επίσης τους επιστημονικούς φο-
ρείς που ενεργά στηρίζουν το έργο
μας, καθώς και όλους τους έγκρι-
τους ιατρούς ομιλητές για τη συνει-
σφορά τους στην έγκυρη ενημέρω-
ση των συμπολιτών μας. Το Δίκτυό
μας στηρίζει τέτοιες δράσεις ευαι-
σθητοποίησης του κοινού και ενη-
μερώνει τόσο για τον απαραίτητο
προσυμπτωματικό έλεγχο όσο και
για τα νέα δεδομένα των θεραπει-
ών. Θα συνεχίσουμε την υλοποίηση
κι άλλων τέτοιων ενεργειών».

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
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Ορθή Κατανάλωση Αλκοόλ 
Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ), με την
αποκλειστική υποστήριξη της
DIAGEO Hellas διοργάνωσε
την 5η Πανελλαδική
Εκστρατεία 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.

Σ κοπός της εκστρατείας αυ-
τής, ήταν η διανομή των ενη-
μερωτικών φυλλαδίων σε

άνδρες και γυναίκες άνω των 18
ετών καθώς και σε υποψήφιους
οδηγούς με σκοπό την έγκαιρη και
πληρέστερη ενημέρωση τους για τις
επιπτώσεις της μη ορθής κατανάλω-
σης αλκοόλ. Η διάρκεια της εκστρα-
τείας ορίστηκε για 2 μήνες από την
έναρξη της που ήταν τα τέλη Απριλί-
ου.

Στόχοι της εκστρατείας αυτής
ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητο-
ποίηση των νεαρών Ελλήνων κατα-
ναλωτών σε θέματα που αφορούν
την κατανάλωση αλκοόλ, μέσα από
πληροφορίες που θα επιτρέψουν
στο κοινό να κατανοήσει τι περιέχει
το ποτό του. Η καλύτερη κατανόηση
των συνεπειών της αλόγιστης κατα-
νάλωσης αλκοόλ και η αλλαγή νοο-
τροπίας σχετικά με το αλκοόλ και
την οδήγηση, με απώτερο στόχο τη
μείωση των ατυχημάτων. Για την
υλοποίηση της προσπάθειας αυτής,
είχαμε ως αποκλειστικό υποστηρι-

κτή την DIAGEO Hellas.

Μέσω της Εκστρατείας, διανεί-
μαμε 50.000 ενημερωτικά φυλ-
λάδια σε 26 Δήμους της μέλη. Η
επιλογή των Δήμων αυτών έγινε
βάσει ερευνών και στατιστικών
στοιχείων της Ελληνικής Αστυνο-
μίας και του ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς
για τους Δήμους με τα περισσότε-

ρα τροχαία ατυχήματα. Η διανομή
των φυλλαδίων προς τους δημότες
πραγματοποιήθηκε από τα Δημαρ-
χεία προς τις δημοτικές δομές των
Δήμων, Δημαρχείο, ΚΕΠ, Πολιτι-
στικά Κέντρα, Δημοτικά Θέατρα,
Πανεπιστήμια-ΤΕΙ, κέντρα εξέτα-
σης υποψηφίων οδηγών, λιμάνια,
Τοπικά ΜΜΕ, ιστοσελίδες δήμων
κλπ.
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Συμμετοχή Δήμων μελών ΕΔΔΥΠΠΥ
Οι Δήμοι μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ που ενημερώθηκαν για να

συμμετέχουν στην Εκστρατεία Ενημέρωσης του Κοινού για την
ορθή κατανάλωση Αλκοόλ μέσω της ανάρτησης των 2 link-ban-
ners ήταν συνολικά 192.

Παρακολούθηση Εκστρατείας
Στόχος μας, ήταν η ανάρτηση των 2 links σε όσο το δυνατό

περισσότερους Δήμους-μέλη και παραμονή των banner αυτών
για τουλάχιστον 2 μήνες. Για το λόγο αυτό έγιναν επανειλημμέ-
νες τηλεφωνικές επικοινωνίες στους 192 Δήμους μέλη.

Ανταπόκριση Δήμων-Στατιστικά
Από το σύνολο των 192 Δήμων-μελών που ενημερώθηκαν

για να συμμετάσχουν στην εκστρατεία ανταποκρίθηκαν συνολι-
κά 124 Δήμοι-μέλη. Επιπλέον 6 Δήμοι μέλη (Λειψοί, Μεγίστης,
Οροπέδιο Λασιθίου, Σίφνος, Σέριφος, Φούρνοι-Κορσεών) δεν
έχουν καθόλου ιστοσελίδα.

Α/Α ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ 192 ΔΗΜΟΥΣ-ΜΕΛΗ 
1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ 2 BANNER 

124 ΔΗΜΟΙ
2 ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΚΟΜΑ

62 ΔΗΜΟΙ 
3 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ SITE 

6 ΔΗΜΟΙ

Στατιστικά
Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων από 26 Δή-

μους σε σύνολο 26 Δήμων από όλη την Ελλάδα και με
δείγμα από τη διασπορά 50.000 φυλλαδίων, ποσοστό
100% του συνόλου σας παραθέτουμε τα παρακάτω
συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν.

Παράλληλα η δράση συνεχίστηκε με την ανάρτηση των link DRINK IQ και αλκοόλ μετά τα 18
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Αλεξανδρούπολη Βέροια
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Βόλος

Ηγουμενίτσα

Μαρούσι Μονεμβασιά Περιστέρι

Καλλιθέα
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Χερσόνησος

Πόρος Σάμος
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Σ τόχος της Εκστρατείας ήταν η
ενημέρωση του πληθυσμού
της χώρας μας για την ΟΡΘΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ και για τη
διαφύλαξη των φαρμάκων αυτών, τα
οποία έσωσαν και εξακολουθούν να
σώζουν εκατομμύρια ζωές μέχρι σή-
μερα. 

Η Εκστρατεία περιλάμβανε μία τουλά-
χιστον ενημερωτική ομιλία με προβο-
λή διαφανειών σε κάθε Δήμο, ενώ
πραγματοποιήθηκε διανομή έντυπου
ενημερωτικού υλικού στο κοινό, το
οποίο διέθεσε ο ΕΟΦ.

Τις ομιλίες πραγματοποίησαν διακε-
κριμένοι ιατροί λοιμωξιολόγοι, μέλη
και συνεργάτες της Ελληνικής Εται-
ρείας Χημειοθεραπείας και της Ελλη-

νικής Εταιρείας Λοιμώξεων που συμ-
μετείχαν εθελοντικά στο Πρόγραμμα. 

Κατά την ενημέρωση τονίστηκε και
έγινε σαφές στο κοινό, το πόσο ση-
μαντικά είναι τα αντιβιοτικά για την
υγεία μας, καθώς σώζουν εκατομμύ-
ρια ζωές από τις λοιμώξεις που προ-
καλούν τα μικρόβια, αλλά και πόσο

καταστροφική είναι η υπερκατανάλω-
σή τους, καθώς αυτή οδηγεί σε ανά-
πτυξη αντοχής των μικροβίων στα αν-
τιβιοτικά, με συνέπεια όταν θα τα χρει-
αζόμαστε πραγματικά να μην μπορού-
με να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί δεν
θα είναι πλέον δραστικά. 

Ακόμη, οι ομιλητές παρέθεσαν ση-

Δήμος Ίλιου

Δήμος Κεφαλλονιάς

Μύθοι και Αλήθειες για 
τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια 

Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη

Με μεγάλη επιτυχία και
ανταπόκριση από τους
Δημότες των Δήμων - μελών
του Δικτύου συνεχίστηκε και
το 2017, αριθμώντας συνολικά
84 εκδηλώσεις, η Εκστρατεία
Ενημέρωσης με θέμα: «Μύθοι
και Αλήθειες για τα
Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»
που διοργάνωσε το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), υπό την
Αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και με
τη συνεργασία της Ελληνικής
Εταιρείας Χημειοθεραπείας
και της Ελληνικής Εταιρείας
Λοιμώξεων και την ευγενική
υποστήριξη των εταιρειών
Pfizer (χρυσός χορηγός) MSD
(χάλκινος χορηγός) και Demo
(χορηγός). .
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μαντικά στοιχεία σχετικά με τους τρό-
πους μετάδοσης των μικροβίων και
των ιών και το πώς μπορούμε να δια-
κρίνουμε πότε πρέπει να πάρουμε αν-
τιβιοτικό και πότε όχι, πάντα σε συνεν-
νόηση με το γιατρό μας. Επισημάνθη-
κε δε, ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη
θέση στην Ευρώπη στην κατανάλωση
αντιβιοτικών με αποτέλεσμα και την
πρώτη θέση στην αντοχή των μικρο-
βίων στα αντιβιοτικά, γεγονός εξαιρε-
τικά επικίνδυνο για την υγεία μας.

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

Κεντρικό μήνυμα των εκδηλώσεων
ήταν ότι είναι ευθύνη όλων μας να
διαφυλάξουμε τα αντιβιοτικά, βά-
ζοντας τέλος στην άσκοπη κατανά-
λωσή τους.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, του ΕΔΔΥΠΠΥ
και του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δή-
λωσε: «Χαιρετίζω τη σημαντική συμ-
μετοχή των Δήμων-μελών του Δι-
κτύου μας στην Πανελλαδική μας Εκ-
στρατεία. Για τέταρτη συνεχή χρονιά
εξειδικευμένοι ιατροί λοιμωξιολόγοι
διατρέχουν όλη την Ελλάδα με στόχο
να ενημερώσουν τους συμπολίτες
μας, με τον πιο έγκυρο τρόπο, για το
πόσο σημαντικό είναι να αποφεύγουν
την υπερκατανάλωση των αντιβιοτι-
κών αλλά και να προστατεύουν την
υγεία τους με όλα τα εγκεκριμένα για
τους ενήλικες εμβόλια. Ευχαριστού-
με, λοιπόν τους συντελεστές της ση-
μαντικής αυτής πρωτοβουλίας του Δι-
κτύου μας αλλά και τους επιστημονι-
κούς φορείς που ενεργά στηρίζουν το
έργο μας. Θα συνεχίσουμε την κοινή
μας προσπάθεια προς όφελος των πο-
λιτών σε κάθε σημείο της χώρας μας».

Για το 2017 η Εκστρατεία υλοποιήθη-
κε κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμ-
βριο και Δεκέμβριο. Πραγματοποι-
ήθηκαν συνολικά 10 ενημερωτικές

εκδηλώσεις σε Δήμους ανά την Ελλά-
δα.

Σημειώνεται ότι η Πανελλαδική Εκ-
στρατεία Ενημέρωσης, είναι εξ ολο-
κλήρου εθελοντική, χωρίς τη χρημα-
τοδότηση Ευρωπαϊκών ή άλλων πό-
ρων και αποτελεί κοινή προσπάθεια
των ανωτέρω φορέων σε ένα εθνικό
θέμα υψηλού υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος.

Οι στόχοι της κατατείνουν στο να
διαλύσουν τους μύθους και να ανα-

δείξουν τις αλήθειες σχετικά με τις
συνέπειες της άσκοπης χρήσης αν-
τιβιοτικών, τη διάκριση ανάμεσα σε
ιογενείς και μικροβιακές λοιμώξεις,
τη διασπορά των ανθεκτικών μικρο-
βίων στο περιβάλλον, την αξία της
πρόληψης των λοιμώξεων μέσω του
εμβολιασμού και τελικά την επίγνω-
ση ότι η υπερκατανάλωση, μπορεί
να στερήσει από τον ασθενή τον πο-
λυτιμότερο σύμμαχό του, το ίδιο το
αντιβιοτικό.

Η Εκστρατεία συνεχίζεται και το 2018.

Δήμος Λάρισας

Δήμος Ρόδου

Δήμος Ξυλόκαστρου 
- Ευρωστίνης
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Eπειτα από πρωτοβουλία του
Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων και
στο πλαίσιο της πανελλαδικής
εκστρατείας ενημέρωσης για
τη ορθή  χρήση των
αντιβιοτικών, ολοκληρώθηκε
η συγγραφή και η έκδοση του
βιβλίου παιδικής λογοτεχνίας
με θέμα ‘’Ποιος παγίδεψε την
Πένυ Κιλλίνη’’.  

Τ ο παιδικό βιβλίο με πλοκή
αστυνομικού μυθιστορήμα-
τος απευθύνεται σε παιδιά

ηλικίας 7 έως 11 ετών και διαθέτει
την επιστημονική έγκριση της Ελλη-
νικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας,
με Πρόεδρο Δ.Σ. την κυρία Ελένη
Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολο-
γίας - Λοιμώξεων ΕΚΠΑ και της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, με
μέλος Δ.Σ. τον κύριο Αθανάσιο
Σκουτέλη, Καθηγητή Παθολογίας –
Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Πα-
τρών.  

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πολύτι-
μο εργαλείο προαγωγής της υγείας,
το οποίο απευθύνεται εκεί ακριβώς
όπου επιτυγχάνονται τα πιο ασφαλή
και μόνιμα αποτελέσματα, στα παι-

διά μας. Ευελπιστούμε ότι το όλο
εγχείρημα θα αποτελέσει μια ασπί-
δα προστασίας, ένα εφαλτήριο για
τη διαμόρφωση αυριανών πολιτών,
συνειδητοποιημένων ως προς την
ποιότητα ζωής και το επίπεδο υγεί-
ας τους.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
& Θρησκευμάτων με απόφαση
του Φ14/226374/ΕΚ/1670/Δ1,
ενέκρινε τη διάθεση του παιδι-
κού βιβλίου με θέμα ̈ Ποιος παγί-
δεψε την Πένυ Κιλλίνη, ως παιδα-
γωγικά κατάλληλο υλικό για τις
βιβλιοθήκες των Δημοτικών Σχο-
λείων.
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Στο πλαίσιο της Εκστρατείας
πραγματοποιήθηκαν 2
ιδιαίτερα επιτυχημένες
ημερίδες ευαισθητοποίησης
για τους Εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και Προσχολικής Αγωγής της
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
Πειραιά & Μαγνησίας.

Εκπαιδευτική Περιφέρεια
Πειραιά, Μάρτιος 2017

Η ημερίδα απευθυνόταν στους εκ-
παιδευτικούς των Δημοτικών Σχο-
λείων καθώς και στους νηπιαγω-
γούς των Παιδικών Σταθμών της
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας των
Δήμων Αγκιστρίου, Κερατσινίου-
Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Κυθή-
ρων, Πειραιά, Περάματος, Πόρου,
Σαλαμίνας και Ύδρας και πραγματο-
ποιήθηκε στο Ράλλειο Γυμνάσιο
Θηλέων στον Πειραιά. Σκοπός της
Ημερίδας ήταν η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτι-
κών σε θέματα χρήσης αντιβιοτικών
και εμβολίων. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρό-
εδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων και της ΚΕ-
ΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρ-
χος Αμαρουσίου, ο κ. Αθανάσιος
Σκουτέλης, Καθηγητής Παθολο-
γίας-Λοιμώξεων Παν/μίου Πατρών
και Πρόεδρος της Ελληνικής Εται-
ρείας Λοιμώξεων, η Καθηγήτρια
Παθολογίας και Γ.Γ. της Ελληνικής
Εταιρείας Χημειοθεραπείας κα. Κυ-
ριακή Κανελλακοπούλου και ο
Δ/ντής Εκπαίδευσης της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πειραιά κ. Λεωνίδας Νίκας. 

Ομιλήτρια ήταν η κα. Ελένη Για-
μαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολο-
γίας-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Πρό-
εδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημει-
οθεραπείας, η οποία μίλησε για τα
αντιβιοτικά και τον Έλληνα πολίτη
ενώ τόνισε την ευθύνη όλων μας

για τη διάσωσή τους. Στην εκδή-
λωση συμμετείχε και ο υπεύθυ-
νος Αγωγής Υγείας της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πειραιά, κ. Πέτρος Χρυσοστομί-
δης ο οποίος μίλησε για τη συμβο-
λή των Προγραμμάτων Υγείας

στην ευεξία των παιδιών και της
σχολικής κοινότητας. 
Στη συνέχεια η κα. Δήμητρα Γεν-
νηματά, Φαρμακοποιός, Διευθύν-
τρια στο ΕΣΥ, παρουσίασε στους εκ-
παιδευτικούς «Το Παιδαγωγικό υλι-
κό της Ευρώπης: e-bug» (το οποίο

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πειραιά

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πειραιά
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έχει και σελίδα στα Ελληνικά e-bug
Greece) καθώς και τρόπους ώστε οι
εκπαιδευτικοί να το χρησιμοποι-
ήσουν με  βιωματικό τρόπο προκει-
μένου να καταφέρουν να μεταφέ-
ρουν την πληροφορία στους μαθη-
τές τους με στόχο την αλλαγή νοο-
τροπίας στη χρήση των αντιβιοτι-
κών. 

Τέλος, η κα. Γιαμαρέλλου παρου-
σίασε στους εκπαιδευτικούς το παι-
δικό παραμύθι που δημιουργήθηκε
αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκ-
στρατείας «Μύθοι και Αλήθειες για
τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» από
τη συγγραφέα κα. Ι. Μπουλντού-
μη. 

Ακολούθησε συζήτηση με τους εκ-
παιδευτικούς την οποία συντόνισε ο
Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλε-
ων κ. Σωτήρης Παπασπυρόπου-
λος. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο
Αντιπρόεδρος Β΄ του Δ.Σ. του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ κ. Γ. Μακρυνός, Δημοτικός
Σύμβουλος Κορυδαλλού καθώς και
πλήθος εκπαιδευτικών από τη συγ-
κεκριμένη Εκπαιδευτική Περιφέ-
ρεια.

Εκπαιδευτική 
Περιφέρεια Μαγνησίας,
Οκτώβριος 2017

Η ημερίδα απευθυνόταν στους εκ-
παιδευτικούς των Δημοτικών Σχο-
λείων, στους παιδαγωγούς των Παι-
δικών Σταθμών των Δήμων καθώς
και στους νηπιαγωγούς της   Εκπαι-
δευτικής Περιφέρειας  των Δήμων
Ρήγα Φεραίου, Σκιάθου, Αλοννή-
σου, Σκοπέλου, Αλμυρού, Νοτίου
Πηλίου και Ζαγοράς-Μουρεσίου
και πραγματοποιήθηκε στο Δημαρ-
χείο Βόλου. Σκοπός της Ημερίδας
ήταν η ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση των εκπαιδευτικών σε θέμα-

τα χρήσης αντιβιοτικών. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο ασκών
χρέη Δημάρχου Βόλου κ. Θάνος
Θεοδώρου, ο αιρετός Δήμαρχος
Βόλου κ. Αχιλλέας Μπέος, ο Πρό-
εδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων και της ΚΕ-
ΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρ-
χος Αμαρουσίου και  η Καθηγήτρια
Παθολογίας-Λοιμώξεων, Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Γ.Γ. της Ελληνικής Εται-
ρείας Χημειοθεραπείας κα. Κυρια-
κή Κανελλακοπούλου.

Η ομιλήτρια κα. Ελένη Γιαμαρέλ-
λου, Καθηγήτρια Παθολογίας,
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Λοιμωξιολόγος
και Πρόεδρος της Ελληνικής Εται-
ρείας Χημειοθεραπείας, εξήγησε τη
σημασία των αντιβιοτικών για την
υγεία μας τονίζοντας ότι η άσκοπη
κατανάλωσή τους, όπως για παρά-

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πειραιά
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δειγμα σε περιπτώσεις κοινών
κρυολογημάτων, τα καθιστά λιγότε-
ρο αποτελεσματικά καθώς μειώνε-
ται η δραστικότητά τους. Επιπρό-
σθετα, η κα. Γιαμαρέλλου, με τη
συμβολή της κυρίας Κανελλακο-
πούλου, παρουσίασε στους εκπαι-
δευτικούς έναν οδηγό εργασίας για
τα παιδιά, με τίτλο «Το Παιδαγωγικό
υλικό της Ευρώπης: e-bug».  Οι εκ-
παιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να
επιμορφωθούν με βιωματικό τρό-
πο, ώστε να μπορούν να μεταφέ-
ρουν την πληροφορία στους μαθη-
τές τους με στόχο την αλλαγή νοο-
τροπίας στη χρήση των αντιβιοτι-
κών. Τέλος, η κα. Γιαμαρέλλου
παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς
το παιδικό παραμύθι που δημιουρ-
γήθηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο
της εκστρατείας «Μύθοι και Αλή-
θειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβό-
λια» από τη συγγραφέα κα. Ι.
Μπουλντούμη. Επίσης, η κα. Για-
μαρέλλου μετέφερε χαιρετισμό εκ
μέρους της κυρίας Νταίζης Παπα-
θανασοπούλου, η οποία είναι Συν-
τονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πό-
λεις  στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ και
Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα
Εθνικά Δίκτυα.

Ο Υπεύθυνος Τμήματος Σχολικών
Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνη-
σίας, κ. Αντώνης Αντωνίου αρχικά
μετέφερε το χαιρετισμό του κ.
Γιώργου Πολύζου, Διευθυντή της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μα-
γνησίας. Στη συνέχεια, μίλησε για
την εφαρμογή και υλοποίηση Προ-
γραμμάτων Αγωγής Υγείας στη
σχολική κοινότητα η οποία είναι κα-
θοριστικής σημασίας και καινοτόμα
τόσο στα εκπαιδευτικά χρόνια όσο
και στην εν γένει κοινωνική ζωή.

Ακολούθησε συζήτηση με τους εκ-
παιδευτικούς, την οποία συντόνισε ο
Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλε-

ων κ. Σωτήρης Παπασπυρόπου-
λος, ο οποίος μετέφερε και χαιρετι-
σμό εκ μέρους του κ. Μπουκώρου
Χρήστου, Βουλευτή Μαγνησίας.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο

Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Να-
σίκας, η κα. Μορφογιάννη Αν-
τιδήμαρχος Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και πλήθος εκπαιδευτι-
κών.

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Μαγνησίας

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Μαγνησίας

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Μαγνησίας
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Εκπαίδευση 
στις Α’ Βοήθειες 
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.

Γ ια την επίτευξη του στόχου
διοργανώνουμε στον κάθε
Δήμο που το επιθυμεί,  δια-

δραστικές εκδηλώσεις θεωρητικής
και πρακτικής προσέγγισης του θέ-
ματος.

Θέματα που 
αναπτύσσονται 

l Καρδιοαναπνευστική Ανάνηψη
l Ξένο σώμα στο λάρυγγα- πνιγ-

μονή
l Λιποθυμία
l Δηλητηρίαση από οινόπνευμα

(μέθη)
l Τραύμα
l Αιμορραγία
l Ρινορραγία
l Εγκαυμα
l Τσίμπημα σφήκας – μέλισσας
l Ηλίαση
l Υποθερμία
l Διάσειση
l Διάστρεμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται  στο
Γενικό πληθυσμό, σε Εκπαιδευτι-
κούς όλων των βαθμίδων, Γονείς,
Ηλικιωμένους, Δημοτικούς Υπαλ-
λήλους (συνεργεία, τεχνικά έργα,
καθαριότητα, πράσινο, αθλητικά
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κέντρα, παιδικούς σταθμούς, κοι-
νωνική πρόνοια), Συλλόγους αθλη-
τικούς, φυσιολατρικούς, περιηγητι-
κούς, ορειβατικούς κλπ. , Σωματεία
και συλλόγους εργαζομένων,επαγ-
γελματίες βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελμάτων, επαγγελματίες
αγρότες, κτηνοτρόφους, ψαράδες,
επαγγελματικούς φορείς του Δή-
μου, Προσκόπους και Φορείς ιδιω-
τικούς ή δημόσιους που ασχολούν-
ται με ειδικές μορφές τουρισμού.

Τρόπος Συμμετοχής 
Δήμου
Αρκεί η συμπλήρωση και αποστο-
λή της αίτησης συμμετοχής του
Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ, για να προ-
γραμματίσουμε άμεσα την ημερο-
μηνία της εκδήλωσης. H αίτηση
συμμετοχής βρίσκεται στο site μας 
www.eddyppy.gr μαζί με τις υπο-
χρεώσεις του Δήμου για την υλο-
ποίηση της δράσης.

l Δήμος Αγ. Παρασκευής

21/10/17

l Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων

13/5/17

l Δήμος Δεσκάτης 4/11/17

l Δήμος Ελευσίνας 4/3/17

l Δήμος Ελληνικού-Αργυρού-

πολης 9/12/17

l Δήμος Ηρακλείου 29/4/17

l Δήμος Ιλίου 22/10/17

l Δήμος Καλλιθέας 18/11/17

l Δήμος Μεσσήνης 2/12/17

l Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν.

Χαλκηδόνας 19/11/17

l Δήμος Ορεστιάδας 28/5/17

l Δήμος Σκύδρας 15/10/17

l Δήμος Ωρωπού 8-9/4/17 &

14/5/17

Αγ. Παρασκευή

Δεσκάτη

Ελευσίνα

Αλίαρτος
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Σκύδρα Ωρωπός

Νέα Φιλαδέλφεια - Χαλκηδόνα Ορεστιάδα

Καλλιθέα

Ηράκλειο
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Καμπάνια ενημέρωσης για 
τον HIV “Βγάλε την ετικέτα” 
Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ

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

Σκοπός της καμπάνιας αυτής,
ήταν η διανομή των ενημε-
ρωτικών φυλλαδίων και αφι-

σών σε κεντρικά σημεία των Δήμων
και η προώθηση των video spot της
δράσης, ώστε οι δημότες να λάβουν
τις σημαντικές πληροφορίες σχετι-
κά με τον HIV. Η διάρκεια της εκ-
στρατείας ορίστηκε για 4 μήνες από
την έναρξη της που ήταν στα μέσα
Νοεμβρίου.

Στόχος της εκστρατείας αυτής ήταν
η ενημέρωση και η ευαισθητοποί-
ηση των Ελλήνων πολιτών σε θέμα-
τα που αφορούν τον HIV/AIDS μέσα
από πληροφορίες που θα επιτρέ-
ψουν στο κοινό να κατανοήσει τι ση-
μαίνει HIV, τι σημαίνει AIDS καθώς
και τρόπους πρόληψης καθώς «η
άγνοια είναι μεταδοτική». Η άγνοια
είναι ο κύριος λόγος που οδηγεί
τους ανθρώπους σε παρανοήσεις
που προκαλούν ή ενισχύουν τον
φόβο και τις προκαταλήψεις απέ-
ναντι στους ανθρώπους που ζουν
με τον HIV ή και το AIDS. 
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Μέσω της Εκστρατείας, διανείμα-
με 100.000 ενημερωτικά φυλ-
λάδια και 4.000 αφίσες σε 41 Δή-
μους μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ. Η δια-
νομή των φυλλαδίων προς τους
δημότες πραγματοποιήθηκε από
τα Δημαρχεία προς τις δημοτικές
δομές των Δήμων, όπως ΚΕΠ, Δη-
μοτικά Καταστήματα, Κοινωνικές
Υπηρεσίες, ΚΕΠ Υγείας, Δημοτικά
Ιατρεία, Πολιτιστικά Κέντρα, Πα-
νεπιστήμια, ΑΤΕΙ, κλπ. 

1ο Στάδιο
Η συντονισμένη αυτή εκστρατεία,
στο πρώτο στάδιο, ξεκίνησε μέσω
της επίσημης Facebook σελίδας
του Κέντρου Ζωής όπου οι επι-
σκέπτες μπορούσαν να δηλώ-
σουν τη εναντίωσή τους, πατών-
τας “angry” (reaction) και όχι
“like”, στη φωτογραφία ενός άν-
τρα που ήταν  γεμάτη ετικέτες και
στερεότυπα, που συχνά αποδί-
δονται στους ανθρώπους που
ζουν με HIV/AIDS. Ο κόσμος με τη
συμμετοχή του, κατάφερε να βγά-
λει τις ετικέτες,  απαλλάσσοντας
τον άντρα της φωτογραφίας από
όλες εκείνες τις ταμπέλες, δίνον-
τας του το δικαίωμα να ζήσει μία
φυσιολογική ζωή μακριά από ρα-

τσισμό και στερεότυπα. 

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

Στα παρακάτω links μπορείτε να
βρείτε τα videos της κ. Μπαλατσι-
νού και του κ. Μαραντίνη: 
https://youtu.be/DmO2qyvPuj0

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=2vAOvDRNh9w&spfrelo-
ad=5

2ο Στάδιο Αποστολή 
των ενημερωτικών 
φυλλαδίων-αφισών
Τα ενημερωτικά φυλλάδια και οι

αφίσες ήρθαν στα κεντρικά μας
γραφεία στα μέσα Ιανουαρίου
2017 και εκεί συσκευάστηκαν ανά
δομή και ανά Δήμο με τη συνδρομή
εθελοντών από το ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ
και στη συνέχεια τα παρέλαβαν τα
ΕΛΤΑ και τα προώθησαν στους Δή-
μους. Λίγες ημέρες μετά, πραγμα-
τοποιήθηκε η επιβεβαίωση παρα-
λαβής των δεμάτων και η προώθη-
ση του υλικού στους αρμόδιους για
τη διανομή στα επιλεγμένα σημεία.
Μαζί με τα φυλλάδια και τις αφίσες
για την πληρέστερη ενημέρωση
του Δημάρχου και του πολιτικού
εκπροσώπου, στείλαμε επιστολή
καθώς και ένα πινακάκι με τα προ-
τεινόμενα σημεία διανομής του
ενημερωτικού υλικού.
Η διάθεση των φυλλαδίων διήρκη-
σε περίπου 2 μήνες. 

Στατιστικά 

Μετά τη συγκέντρωση των στοιχεί-
ων από 40 Δήμους σε σύνολο 41
Δήμων από όλη την Ελλάδα και με
δείγμα από τη διασπορά 98.500
φυλλαδίων, ποσοστό 98,5% του
συνόλου, σας παραθέτουμε τα πα-
ρακάτω συγκεντρωτικά στατιστικά
στοιχεία που προκύπτουν. 
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Α/Α ΔΗΜΟΙ Α/Α ΔΗΜΟΙ
1 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ 22 ΜΑΡΟΥΣΙ
2 ΒΟΛΒΗ 23 Ν. ΙΩΝΙΑ
3 ΔΕΛΤΑ 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
4 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 25 Π. ΦΑΛΗΡΟ
5 ΘΕΡΜΗ 26 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
6 ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ 27 ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ
7 ΛΑΓΚΑΔΑΣ 28 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
8 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 29 ΑΓΡΙΝΙΟ
9 ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 30 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
10 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 31 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ
11 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ 32 ΒΕΡΟΙΑ
12 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 33 ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ
13 ΑΘΗΝΑ 34 ΕΡΕΤΡΙΑ
14 ΑΙΓΑΛΕΩ 35 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
15 ΑΛΙΜΟΣ 36 ΚΑΒΑΛΑ
16 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 37 ΚΟΖΑΝΗ
17 ΓΛΥΦΑΔΑ 38 ΛΑΡΙΣΑ
18 ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ 39 ΞΑΝΘΗ
19 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 40 ΣΥΡΟΣ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
20 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 41 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
21 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Αφίσες Προγράμματος

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ 40 ΔΗΜΟΥΣ
ΔΟΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ
ΚΕΠ 19330
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12580
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 13905
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΘΕΑΤΡΑ 10955
AΛΛΕΣ ΔΟΜΕΣ 27030
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΑΤΕΙ 14700
ΣΥΝΟΛΟ 98500
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Εισαγωγή: Το θέμα της βλαπτικής
επίδρασης της ηλιακής ακτινοβο-
λίας κατέχει σημαντική θέση στην
διεθνή βιβλιογραφία. Οι κλιματολο-
γικές συνθήκες, με βασικότερο πα-
ράγοντα την μείωση του στρώματος
του όζοντος στην ατμόσφαιρα της
γης, επιτρέπουν στην υπεριώδη
ακτινοβολία του ήλιου (UVR) να δι-
εισδύει στο δέρμα και τους οφθαλ-
μούς και έτσι να αυξάνεται ο κίνδυ-
νος εμφάνισης σοβαρών προβλη-
μάτων υγείας όπως ο καρκίνος του
δέρματος, καταρράκτης, δερματο-
πάθειες, γήρανση του δέρματος,
κ.λπ. Η  παρατεταμένη έκθεση του
ατόμου στον ήλιο κατά τη διάρκεια
της παιδικής και εφηβικής ζωής
αποτελεί έναν από τους σημαντικό-
τερους παράγοντες κινδύνου εμ-
φάνισης καρκίνου του δέρματος.

Μελέτες δείχνουν πως ποσοστό
50% - 80% του συνολικού ποσού
της UVR προσλαμβάνεται κατά
την παιδική και την εφηβική ηλι-
κία. Περισσότερα από 130.000
νέα κρούσματα κακοήθους μελα-
νώματος εμφανίζονται ετησίως σε
όλον τον κόσμο και περίπου
37.000 άτομα χάνουν τη ζωή
τους. Επιδημιολογικές μελέτες τα
τελευταία είκοσι χρόνια  αναφέ-
ρουν ότι τα 2/3 των περιπτώσεων
Κακοήθους Μελανώματος σε
όλον τον κόσμο, οφείλονται στην
ηλιακή ακτινοβολία. Στην Ευρώπη
υπάρχει αύξηση 3-7% το χρόνο
στις νέες διαγνώσεις κακοήθους
μελανώματος. Στην Ελλάδα υπο-
λογίζεται ότι έχουμε περίπου 500
νέα περιστατικά κακοήθους  με-
λανώματος κάθε χρόνο.

Σκοπός: Σκοπός του προγράμμα-
τος ήταν η ευαισθητοποίηση των
παιδιών, των γονέων και των εκπαι-
δευτικών αναφορικά με τα μέτρα
αντηλιακής προστασίας και η κατα-
γραφή των γνώσεων και στάσεων
των γονέων ως προς τα ανωτέρω
μέτρα. 

Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη έλα-
βε χώρα τους μήνες Ιούνιο και Ιού-
λιο του 2016 και το follow-up πραγ-
ματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του
2016. 

Διενεργήθηκε έρευνα με ανώνυμο
ερωτηματολόγιο σε γονείς των
οποίων τα παιδιά ήταν εγγεγραμμέ-
να στους παιδικούς σταθμούς του
δήμου Αμαρουσίου, καθώς και
στους εκπαιδευτικούς που εργά-
ζονταν στους συγκεκριμένους χώ-
ρους. Τα ερωτηματολόγια συμπλή-
ρωσαν 146 γονείς και εργαζόμενοι
στους  παιδικούς σταθμούς και 117

στο follow-up.

Επισημαίνεται ότι  οι γονείς που
συμπεριελήφθησαν στο follow-up
ήταν ίδιοι με εκείνους που είχαν
συμμετάσχει στην αρχική μελέτη
(μελέτη κοόρτης). Το μειωμένο
δείγμα του follow-up οφείλεται
στην αποφοίτηση αρκετών παιδιών
από το νηπιαγωγείο.

Σχεδιάστηκε φυλλάδιο με πληρο-
φορίες σχετικές με τους κινδύνους
και τα οφέλη της ηλιακής ακτινοβο-
λίας καθώς και τα μέτρα αντηλιακής
προστασίας, το οποίο διανεμήθηκε
στους γονείς, μετά τη λήψη των
ερωτηματολογίων. Επίσης σχεδιά-
στηκε και παρουσιάστηκε στα παι-
διά ειδικό βίντεο κινουμένων σχε-
δίων με τις ανωτέρω πληροφορίες,
προσαρμοσμένες στο ηλικιακό τους
προφίλ. Η μελέτη έλαβε χώρα τους
μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2016.

Προστασία των παιδιών 
από την ηλιακή ακτινοβολία 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κόρινθος
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Αποτελέσματα: Τα ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν 146 γονείς, με μέση ηλι-
κία τα 40 έτη και με το 51,4% αυτών να δηλώνει ότι έχει 2 παιδιά. 

Η πλειοψηφία του δείγματος
(95,2% p= 0,557) ανέφερε ότι
γνωρίζει τι είναι το Κακόηθες Με-
λάνωμα, το 11,7% ανέφεραν ότι
έχουν κάποιο περιστατικό με καρ-
κίνο του δέρματος ή κακόηθες με-
λάνωμα στο κοντινό τους οικογε-
νειακό περιβάλλον, ενώ το 72,4%
γνωρίζει τι είναι ο δείκτης αντηλια-
κής προστασίας. Μόνο το 50% των
ατόμων που διέμεναν σε αγροτική
περιοχή γνώριζαν τι είναι το Κα-
κόηθες Μελάνωμα. Το 21% των
συμμετεχόντων δήλωσε ότι το παι-
δί του έχει 5-10 σπίλους στο σώμα
του, ενώ μόνο το 23,2% έχει επι-
σκεφθεί γιατρό για τον έλεγχο αυ-
τών των σπίλων ενώ το 78,9%
απλά τις παρακολουθεί για τυχόν
αλλαγές. Το 51,9% των γονέων
αναφέρει ότι έχει κάνει μαζί με τα
παιδιά του 20-50 θαλάσσια μπάνια
κατά το τελευταίο καλοκαίρι και το
87,9% ότι χρησιμοποιούσε πάντα
αντηλιακό, αλλά μόνο το 49,6%
χρησιμοποιούσε αντηλιακό με δεί-
κτη προστασίας μεγαλύτερο του
40. Το 10,7% δήλωσε ότι  το παιδί
του υπέστη τουλάχιστον ένα ηλια-
κό έγκαυμα. 

Μετά το πρόγραμμα παρέμβασης
διερευνήθηκαν οι στάσεις των γο-
νέων, απ’ όπου προέκυψε βελτίω-
ση σε συνήθειες όπως η παραμονή
σε σκιά (13% vs 20,7%), η εφαρ-
μογή αντηλιακού με δείκτη>40
(61% vs 84%) και η μείωση στην
εμφάνιση ηλιακού εγκαύματος στα
παιδιά (80,2% vs 77,4%), ενώ σε
άλλες συμπεριφορές η αλλαγή
ήταν μικρή και χωρίς στατιστική ση-
μαντικότητα. Συγκεκριμένα με στα-
τιστικά σημαντική διαφορά (Ρ
<0,001) φάνηκε ότι μετά την πα-
ρέμβαση αυξήθηκε το ποσοστό
των γονέων που δήλωσαν ότι
χρησιμοποίησαν αντηλιακό με
το σωστό δείκτη προστασίας
(από 50% σε 78,4%), αύξηση δη-
λαδή του ποσοστού κατά 28,4%.
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Επίσης σε ό,τι αφορά στην παραμονή σε σκιά, μετά την παρέμβαση φαίνεται ότι το
ποσοστό που λαμβάνει αυτό το μέτρο προστασίας είναι μεγαλύτερο από αυτό πριν
την παρέμβαση.
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Δεν υπήρξε αλλαγή στάσης στη
χρήση καπέλου ως μέσο αντηλια-
κής προστασίας τόσο στους γο-
νείς όσο και στα παιδιά.

Συμπεράσματα: Το πρόγραμμα
αυτό αποτελεί μια μικρή προσπά-
θεια στον τομέα της αγωγής και
προαγωγής υγείας. Στόχος του
ήταν η ευαισθητοποίηση του πλη-
θυσμού σε θέματα αντηλιακής
προστασίας. Η αλλαγή στάσεων
των γονέων (από τους οποίους και
δύναται να υιοθετηθούν τα μέτρα
προστασίας) ειδικά σε παιδιά αυ-
τής της ηλικιακής ομάδας, ήταν
και παραμένει το ζητούμενο.
Η ενεργοποίηση του ρόλου του
σχολείου στην αύξηση των
γνώσεων αποτελεί κομβικό πα-
ράγοντα στην προσπάθεια αλ-
λαγής της επικίνδυνης συμπε-
ριφοράς των εφήβων, καθώς
και ο σχεδιασμός και η εφαρμο-
γή ενημερωτικών προγραμμά-
των με βάση την διεθνή εμπει-
ρία. 

Τα στοχευμένα προγράμματα πα-
ρέμβασης επιδρούν άμεσα στην
τροποποίηση των στάσεων σε θέ-
ματα υγείας, ωστόσο, ουσιαστικά
αποτελέσματα προκύπτουν εφό-
σον αυτά είναι συστηματικά και
διαρκή.

Σε ό,τι αφορά δε στην επίπτωση ηλιακού εγκαύματος των παιδιών μετά την παρέμβαση φαίνεται ότι υπήρξε
σημαντική αλλαγή δεδομένου του ότι τα ποσοστά παιδιών που έπαθαν ηλιακό έγκαυμα ήταν μικρότερα.
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Κοινότητες φιλικές προς την άνοια. 
Δημιουργία δικτύου Συμβουλευτικών
Σταθμών για την άνοια 
στους Δήμους της Ελλάδας

Γ. Πατούλης: «Με τη
δημιουργία Συμβουλευτικών
Σταθμών για την Άνοια στους
Δήμους έμπρακτα στηρίζουμε
την πρόληψη για τη νόσο
Alzheimer».

Π αρουσία 85 εκπροσώπων
από 32 Δήμους της Αττικής
πραγματοποιήθηκε στο Δη-

μαρχείο Αμαρουσίου Ημερίδα με
θέμα: «Κοινότητες φιλικές προς

την άνοια. Δημιουργία δικτύου
Συμβουλευτικών Σταθμών για
την άνοια στους Δήμους της Ελ-
λάδας» που διοργανώθηκε από την
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων και σήμανε την
έναρξη του Προγράμματος. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρό-
εδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων και της ΚΕ-
ΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρ-

χος Αμαρουσίου, ο οποίος δήλωσε
ιδιαίτερα ικανοποιημένος που στο
πλαίσιο της πρόληψης, δημιουρ-
γούνται σταθμοί υποδοχής ασθε-
νών με άνοια αλλά και των φροντι-
στών τους, σε  Δήμους-μέλη του Δι-
κτύου. «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση,
ανταποκρίθηκε σε ένα ακόμη κάλε-
σμα για την προαγωγή της υγείας
των δημοτών. Οι κατευθύνσεις του
Π.Ο.Υ προβλέπουν τη δημιουργία
κοινοτήτων φιλικών προς τα άτομα
με Άνοια, και το Δίκτυο συνδράμει
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με στοχευμένη χάραξη πολιτικής
και με την επιστημονική υποστήριξη
της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών
και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Νόσου Alzheimer».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Πρό-
εδρος του Εθνικού Παρατηρητηρί-
ου για την Άνοια Δρ. Παρασκευή
Σακκά, Νευρολόγος-Ψυχίατρος,
Επίτιμη Πρόεδρος της Εταιρείας
Alzheimer Αθηνών η οποία δήλω-
σε: «Το έργο Κοινότητες Φιλικές
προς την Άνοια- Δημιουργία Δι-
κτύου Συμβουλευτικών Σταθμών
για την Άνοια στους Δήμους της Ελ-
λάδας υλοποιείται με τη συνεργα-
σία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων και της Εται-
ρείας Alzheimer Αθηνών. Στοχεύει
στην ίδρυση υπηρεσιών για την
Άνοια μέσα στις Δομές Υγείας και
Κοινωνικής Φροντίδας 80 Δήμων
της χώρας μας (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ) και
την εκπαίδευση των επαγγελματιών
υγείας που υπηρετούν στις Δομές
αυτές των ΟΤΑ ώστε να ανταποκρι-
θούν στις ανάγκες των ατόμων με
Άνοια που ολοένα αυξάνονται. Έτσι
ελαχιστοποιείται το κόστος φροντί-

δας του μεγάλου αριθμού των ατό-
μων με Άνοια και παρέχονται απο-
κεντρωμένες υπηρεσίες ακόμη και
σε απομονωμένα γεωγραφικά τμή-
ματα της Ελλάδας». Η κα. Σακκά κα-
τά την εισήγησή της, μίλησε για τη
νόσο Alzheimer και τα σημερινά δε-
δομένα  και παρουσίασε το σκοπό
των Κοινοτήτων φιλικών προς την
Άνοια.

Εκ μέρους της Εταιρείας Alzheimer
Αθηνών, ο κ. Μιχάλης Λάβδας
Ψυχολόγος και Συντονιστής του έρ-
γου αναφέρθηκε στην εκπαίδευση
των επαγγελματιών υγείας και τις
προϋποθέσεις που θα πρέπει να
διασφαλίζονται από πλευράς δή-
μων για την υλοποίηση του Προ-
γράμματος.

Τέλος, η κα. Ελένη Μαργιώτη,
νευροψυχολόγος, Συντονίστρια του
Κέντρου Ημέρας στο Μαρούσι ει-
σηγήθηκε σχετικά με τις μη-φαρμα-
κευτικές θεραπείες για τα άτομα με
άνοια και τις υπηρεσίες υποστήρι-
ξης των οικογενειών τους.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ της

Συντονιστικής ομάδας του έργου
και των επαγγελματιών υγείας και
κοινωνικής φροντίδας των Δήμων-
μελών του Δικτύου σχετικά με τις
λεπτομέρειες υλοποίησης του έρ-
γου.

Παρόμοια εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε παρουσία 85 εκπροσώπων
από 21 Δήμους της Βορείου Ελλά-
δας  στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορ-
τιάτη, η οποία διοργανώθηκε από
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νό-
σου Alzheimer και Συναφών Διατα-
ραχών και το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων.

Την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτι-
σε ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη κ.
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. «Ένα μεγάλο
ευχαριστώ στον πρόεδρο του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δή-
μαρχο Αμαρουσίου  και φίλο Γιώργο
Πατούλη  για τη μεγάλη προσπάθεια
που κάνει εδώ και χρόνια να δημι-
ουργήσει ένα δίχτυ προστασίας των
κοινωνιών. Η πρόταση για τη δημι-
ουργία συμβουλευτικών σταθμών
για την άνοια και το Alzheimer στους
δήμους που είναι μέλη του Διαδη-
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μοτικού Δικτύου Υγείας, όπως και ο
δικός μας, αποτελεί άλλη μια από-
δειξη για τη σημαντική κοινωνική
στήριξη που παρέχει η τοπική αυτο-
διοίκηση στους δημότες και τελικά
στην κοινωνία», επισήμανε ο κ. Καϊ-
τεζίδης, ενώ καταλήγοντας σημεί-
ωσε: «Στηρίζοντας πολλούς ασθε-
νείς, αλλά και τους ανθρώπους τους
που δίνουν με αγάπη τη δική τους
μάχη. Ως δήμος έχουμε άριστες
υποδομές, εξαιρετικούς επιστήμο-
νες και εθελοντές και λειτουργούμε
με μεγάλη επιτυχία το δημοτικό ια-
τρείο. Είμαστε στην πρώτη γραμμή
κάθε πρωτοβουλίας του Διαδημοτι-
κού Δικτύου Υγείας και έτσι γινόμα-
στε ακόμη πιο χρήσιμοι στους συμ-
πολίτες μας».   

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Νόσου Alzheimer και Συνα-
φών Διαταραχών Δρ. Μαγδαληνή
Τσολάκη, Νευρολόγος-Ψυχίατρος,
η οποία δήλωσε: «Είναι πολύ ση-

μαντικό για κάθε ασθενή και για κά-
θε περιθάλποντα και οικογένεια
ασθενούς με άνοια στην Ελλάδα να
παρέχεται η καλύτερη δυνατή
φροντίδα. Το πρόγραμμα αυτό απο-
τελεί την αρχή αυτού του ανηφορι-
κού δρόμου που στόχος του είναι η
εκπαίδευση όλων των επαγγελμα-
τιών υγείας για την έγκαιρη διάγνω-
ση και την καλύτερη φροντίδα των
ασθενών. Ευχή μας είναι σήμερα να
φτιάξουμε αύριο μια Ελλάδα χωρίς
άνοια». Η κα. Τσολάκη μίλησε για τα
σημερινά δεδομένα της νόσου.

Εκ μέρους της Εταιρείας Alzheimer
Αθηνών, ο κ. Μιχάλης Λάβδας
Ψυχολόγος και Συντονιστής του έρ-
γου αναφέρθηκε στην εκπαίδευση
των επαγγελματιών υγείας και τις
προϋποθέσεις που θα πρέπει να
διασφαλίζονται από πλευράς δή-
μων για την υλοποίηση του Προ-
γράμματος.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα.

Ελένη Πόπτση Ψυχολόγος στο
Κέντρο Ημέρας «Αγία Ελένη» η
οποία μίλησε για τη νευροψυχολο-
γική εκτίμηση ασθενών με νοητικές
διαταραχές.

Εισήγηση για τις μη-φαρμακευτικές
θεραπείες για άτομα με άνοια και τις
υπηρεσίες υποστήριξης των οικο-
γενειών τους πραγματοποίησε η
κα. Χριστίνα Αγωγιάτου, Ψυχολό-
γος, Συντονίστρια του Κέντρου
Ημέρας για άτομα με άνοια «Αγία
Ελένη».
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ της
Συντονιστικής ομάδας του έργου
και των επαγγελματιών υγείας και
κοινωνικής φροντίδας των Δήμων-
μελών του Δικτύου σχετικά με τις
λεπτομέρειες υλοποίησης του έρ-
γου. 
Κατά τη διάρκεια του Προγράμμα-
τος  της άνοιας θα πραγματοποι-
ηθούν Ημερίδες ευαισθητοποίησης
για το κοινό στους Δήμους που θα
το υλοποιήσουν.
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων με
πρωτοβουλία του Προέδρου
του και Προέδρου της ΚΕΔΕ κ.
Γιώργου Πατούλη, Δημάρχου
Αμαρουσίου, σε συνεργασία
με την Εθελοντική Διασωστική
Ομάδα Κρίσεων «ΕΔΟΚ», δίνει
στους δήμους-μέλη τη
δυνατότητα να
δημιουργήσουν Δημοτικές
Εθελοντικές Ομάδες
Προστασίας του Πολίτη. 

Σ ε μια περίοδο όπου η χώρα
μας δοκιμάζεται, η συμβολή
των εκπαιδευμένων δημο-

τών εθελοντών, μπορεί να συμβά-
λει καθοριστικά σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης με σκοπό την πε-
ραιτέρω βοήθεια της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, στην αντιμετώπιση κατα-
στροφών, όπου υπάρχει πιθανότη-
τα τραυματισμών.

Το ΕΔΔΥΠΠΥ, προτείνει στους Δή-
μους-μέλη να δημιουργήσουν Εθε-
λοντική Ομάδα δημοτών ή να εκπαι-
δεύσουν ήδη υπάρχουσες εθελον-
τικές οργανώσεις, που δραστηριο-
ποιούνται στα όρια του Δήμου.

Τρόπος συμμετοχής

Ο Δήμος πρέπει να στείλει γραπτώς
την εκδήλωση ενδιαφέροντός του,

(email: info@eddyppy.gr ή fax:
2106105641) και στη συνέχεια να
ακολουθήσει τρία στάδια: 

Πρώτο στάδιο: εξασφάλιση χώρου
στέγασης της ομάδος (τρείς αίθου-
σες συνολικού εμβαδού 80τ.μ.) και
να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του-
λάχιστον είκοσι εθελοντών.

Δεύτερο στάδιο: συνεννόηση με το
ΕΔΔΥΠΠΥ για προγραμματισμό συ-
νάντησης με την ΕΔΟΚ, για την ορ-
γάνωση του τρόπου λειτουργίας και
εκπαίδευσης της Δημοτικής Εθε-
λοντικής Ομάδας Προστασίας του
Πολίτη (Η εκπαίδευση θα πραγμα-
τοποιηθεί δωρεάν από την ΕΔΟΚ).

Δημιουργία Δημοτικής 
Εθελοντικής Ομάδας Προστασίας
του Πολίτη από τους Δήμους 
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Τρίτο στάδιο: αγορά στολών και
ατομικού εξοπλισμού για τους εθε-
λοντές της Δημοτικής Ομάδας και
μέριμνα εξόδων για τους εκπαιδευ-
τές της ΕΔΟΚ (διαμονή-σίτιση για
τους Δήμους εκτός Αττικής).

Ειδικότητες Εθελοντών 

Ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, οι
ομάδες μπορούν να έχουν μια η πε-
ρισσότερες ειδικότητες.
Σε μια εθελοντική διασωστική ομά-
δα, μπορούν να δημιουργηθούν οι
εξής ειδικότητες:
l ‘Α Βοηθειών
l Ορεινής διάσωσης
l Αστικής διάσωσης 

(τροχαίο – σεισμός)
l Διάσωση από υγρό στοιχείο

(Θάλασσα – ποτάμι – λίμνη)
l Πυρόσβεση

Η μόνη ειδικότητα που θα πρέπει
να υπάρχει σε κάθε ομάδα και μά-
λιστα να θεωρείται προϋπόθεση
για τις άλλες, είναι αυτή των Α’
Βοηθειών.

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δυο
στάδια, το βασικό και το προχωρη-
μένο για κάθε ειδικότητα.

Το βασικό στάδιο κάθε ειδικότητας
πλην των Α’ Βοηθειών πραγματο-
ποιείται με τριήμερα 5ωρων ανά
ημέρα εκπαιδεύσεων (στην αστι-
κή διάσωση είναι χωριστό τριήμερο
για το τροχαίο και χωριστό για το
σεισμό κ.ο.κ.).

Οι Α’ Βοήθειες πραγματοποιούνται
σε 5 ημέρες και θα πρέπει να προ-
ηγούνται των υπολοίπων. Οι μισές
εκπαιδευτικές ώρες είναι θεωρία
και οι υπόλοιπες πρακτική εξάσκη-
ση. Αναλόγως είναι και το προχω-
ρημένο στάδιο.

Εκπαιδευτικό εξοπλισμό θα διαθέ-
τει η ομάδα της ΕΔΟΚ πλην ορισμέ-
νων υλικών που θα είναι ευκολότε-
ρο να βρεθούν επί τόπου ( π.χ. Πα-
λιά αυτοκίνητα).

Πριν την έναρξη των μαθημάτων,
θα έχει αποσταλεί η ύλη της κάθε
ενότητας, ώστε να υπάρξει μια
πρώτη επαφή εκ μέρους των εκπαι-
δευομένων.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την κάλυψη
των εξόδων διαμονής-διατροφής
των εκπαιδευτών της ΕΔΟΚ, ενώ το
ΕΔΔΥΠΠΥ καλύπτει τα μεταφορικά
έξοδα των εκπαιδευτών της ΕΔΟΚ.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται
δωρεάν από την ΕΔΟΚ. 

Λειτουργία εθελοντικής ομάδας
Όσον αφορά τη λειτουργία της εθε-
λοντικής ομάδας, εξαρτάται από το
καταστατικό και τον εσωτερικό κα-
νονισμό λειτουργίας της κάθε μιας.
Σε γενικές γραμμές, υπάρχει το αι-
ρετό διοικητικό συμβούλιο και τα
μέλη της ομάδας. Μέσω του Δ.Σ η
ομάδα είναι σε επαφή με τις αρχές
του τόπου και τους συλλόγους με
τους οποίους συνεργάζεται (π.χ. με
την πυροσβεστική αν έχει τμήμα
πυρόσβεσης, με το Δήμο για την
υγειονομική κάλυψη αθλητικών ή
πολιτιστικών εκδηλώσεων, μαθή-
ματα σε σχολεία κ.α.). Υπάρχουν
εβδομαδιαίες συνήθως συναντή-
σεις, για συνεχιζόμενη εκπαίδευ-
ση, εξάσκηση και ενημέρωση για
τυχόν προγραμματισμένες δραστη-
ριότητες. Επιπλέον υπάρχει δυνα-
τότητα να ενταχθεί στην ΕΔΟΚ ως
παράρτημα της. 
Σε έκτακτα γεγονότα (π.χ. φωτιά, ή
αγνοούμενος) υπάρχει προσυμφω-
νημένος τρόπος επικοινωνίας και
ειδοποίησης.

Για χώρους στέγασης και απόκτηση
εξοπλισμού οι ομάδες στηρίζονται
στους Δήμους και σε χορηγίες από
ιδιώτες.

Συνοπτική ύλη 
κάθε ειδικότητας

Στις Α’ βοήθειες περιέχεται:
l Ασφαλής Προσέγγιση ασθενούς

– έλεγχος ζωτικών οργάνων 
l Αναγνώριση και αντιμετώπιση

τραύματος ή πάθησης
l Ακινητοποίηση και μεταφορά

τραυματία
l Αντιμετώπιση πνιγμονής
l Καρδιοπνευμονική αναζωογό-

νηση
l Triage
Στην Ορεινή Διάσωση περιέχεται:
l Ανάγνωση χάρτη – Προσανατο-

λισμός
l Κίνηση στην ύπαιθρο
l Τεχνικές Έρευνας και εντοπι-

σμού αγνοούμενου 
l Εκμάθηση Βασικών κόμπων και

συνδεσμολογίας
l Καταρρίχηση και Αναρρίχηση με

τη βοήθεια ορειβατικού εξοπλι-
σμού

Πυρόσβεση :
l Η Πυροπροστασία – Πυρόσβεση,

προβλέπεται να γίνεται από τους
κατά τόπους πυροσβεστικούς
σταθμούς.

Η Διάσωση σε Υγρό Στοιχείο πε-
ριέχει:
l Τεχνικές Έρευνας και Εντοπι-

σμού Αγνοούμενου 
l Διάσωση Αγνοούμενου με χρή-

ση διασωστικού εξοπλισμού
l Ναυαγοσωστική
Η Αστική Διάσωση χωρίζεται σε 2
μέρη: 
1.Τροχαίο Ατύχημα το οποίο περιέ-

χει:
l Ασφάλεια σκηνής τροχαίου ατυ-

χήματος
l Απεγκλωβισμός θύματος με

χρήση διασωστικού εξοπλισμού
2. Σεισμό ο οποίος περιέχει:
l Ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια

και μετά το σεισμό 
l Έρευνα κατεστραμμένου κτιρίου
l Εντοπισμός θύματος
l Τρόποι απεγκλωβισμού με χρή-

ση διασωστικού εξοπλισμού
l Οργάνωση και λειτουργία  χώ-

ρων καταφυγής
l Οργάνωση και λειτουργία καταυ-

λισμών
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Responsibility 
Alliance 

Η Συμμαχία για την υπεύθυνη
πώληση οινοπνευματωδών πο-
τών “Responsibility Alliance”
ιδρύθηκε το 2016 και το Ελλη-
νικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας είναι
μέλος με συμβουλευτική ιδιό-
τητα. Η συμμαχία το 2017 ξεκί-
νησε τις δράσεις της.

Οι δράσεις αυτές έχουν ως στόχο:

Την προαγωγή προτύπων
υπεύθυνης κατανάλωσης 
Το αλκοόλ είναι αλκοόλ. Μία μονά-
δα αλκοόλ περιέχεται σε ένα μικρό
ποτήρι μπύρας, ένα ποτήρι ουίσκι,
βότκα ή ρούμι και ένα ποτήρι κρασί.

Τη διασφάλιση της 
υπεύθυνης πώλησης
Συνεργασία με διεθνείς αλυσίδες
λιανεμπορίου, τοπικά μικροκατα-
στήματα και επιχειρήσεις εστία-
σης/φιλοξενίας.
Υπεύθυνο σερβίρισμα. Ενημέρωση
και εκπαίδευση bartenders.

Την προστασία ανηλίκων
Εφαρμογή του νόμου σχετικά με
την απαγόρευση κατανάλωσης και
αγοράς αλκοόλ σε νέους κάτω των
18 ετών.
Παροχή βοήθειας στους νέους για
να αναπτύξουν δεξιότητες αντίστα-
σης στην κοινωνική πίεση που τους
ασκείται από συνομηλίκους.
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
γονέων και εκπαιδευτικών λειτουρ-
γών.

Δράσεις που
υλοποιήθηκαν
μέσα στο 2017
Ανάπτυξη της ιστοσελίδας
www.responsibility-alliance.gr
Η ιστοσελίδα προσφέρει χρήσιμες
πληροφορίες για το τί είναι αλκοόλ,
τους λόγους που οι ανήλικοι δεν
πρέπει να καταναλώνουν αλκοόλ,
καθώς και τις δεσμεύσεις που
έχουν υπογράψει οι συμμετέχοντες
σε αυτήν.
Η ιστοσελίδα έχει επικοινωνηθεί
μέσα από τις ιστοσελίδες των μελών
της Συμμαχίας καθώς και στα κοι-
νωνικά τους δίκτυα. Έχει αναρτηθεί
στις ιστοσελίδες των περισσοτέρων
Δήμων που μετέχουν στο ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ.

Συμμετοχή σε Επιστημονικά
Συνέδρια και Ημερίδες
Παρουσίαση της Συμμαχίας και των
Δράσεων της στο 29o Πανελλήνιο
Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής
και Προαγωγής της Υγείας στην Κα-
βάλα.

Σήμανση στα Σημεία 
Κατανάλωσης
Δημιουργήθηκε ειδικό αυτοκόλλη-
το με το λογότυπο της “Responsibi-
lity Alliance” που αναρτήθηκε στα
ξενοδοχεία της αλυσίδας GRECO-
TEL, που συμμετέχει στη Συμμαχία.

Ανάπτυξη υλικού 
Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός εντύ-
που καθώς και ηλεκτρονικό ενημε-

ρωτικό υλικό με επεξήγηση της
πρωτοβουλίας και χρηστικές πλη-
ροφορίες για τον καταναλωτή και
τους εργαζόμενους στον κλάδο της
εστίασης.
Το υλικό αυτό θα διανεμηθεί σε όλα
τα μέλη της Συμμαχίας το 2018.

Προστασία ανηλίκων
Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός με-
γάλης καμπάνιας με στόχο την ευαι-
σθητοποίηση των ανηλίκων σε θέ-
ματα υπευθυνότητας γενικότερα
και ειδικότερα σε σχέση με το αλ-
κοόλ, με στόχο να αναπτύξουν δε-
ξιότητες αντίστασης στην κοινωνική
πίεση που τους ασκείται προκειμέ-
νου να πιούν.
Η καμπάνια αυτή θα υλοποιηθεί μέ-
σα στο 2018.
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Συνεργασίες

Θ. Ρόζενμπεργκ: 
«Η σύμπραξη με τους φορείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αποτελεί πρωταρχική επιλογή
του ΚΕΕΛΠΝΟ».

Γ. Πατούλης: «Μια σημαντική
συνεργασία με γνώμονα τη
διασφάλιση της δημόσιας
υγείας ξεκινάει με
ευαισθητοποίηση και
προσυμπτωματικό έλεγχο».

Τ ην Τετάρτη 11 Οκτωβρίου
2017 υπεγράφη το Σύμφωνο
συνεργασίας για την επιτυχή

υλοποίηση του προγράμματος
«Προστασία της Υγείας των Πολι-
τών», στα γραφεία του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ), μεταξύ του Προέδρου
του ΚΕΕΛΠΝΟ, αν. καθηγητή χει-
ρουργικής κ. Θεόφιλου Ρόζενμ-
περγκ και του Προέδρου του Εθνι-
κού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ) και της ΚΕΔΕ κ. Γεώργιο
Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου.
Στόχος του προγράμματος είναι η
διαρκής προάσπιση και προαγωγή
υγείας όλων των κατοίκων της χώ-
ρας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την ανά-
πτυξη συνεργατικών δράσεων επι-
μόρφωσης, ευαισθητοποίησης και
πρόληψης στους τομείς της δημό-
σιας υγείας, της διαχείρισης κινδύ-
νων, της παροχής πρώτων βοηθει-
ών, της εμβολιαστικής κάλυψης και
του προσυμπτωματικού ελέγχου
των πληθυσμών. 

Μετά από την υπογραφή του συμ-
φώνου συνεργασίας ο Πρόεδρος

Υπογραφή Συμφώνου 
Συνεργασίας με το ΚΕΕΛΠΝΟ 
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του ΚΕΕΛΠΝΟ, κ. Θεόφιλος Ρό-
ζενμπεργκ δήλωσε: «Σήμερα πήρε
και τυπική μορφή η συνεργασία με-
ταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ, μια συνεργασία που συζητείται
και προετοιμάζεται εδώ και καιρό,
με στόχο τη συντονισμένη και συνε-
πώς πιο αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση κρίσιμων ζητημάτων δημόσιας
υγείας. Η δημόσια υγεία υπήρξε
πάντοτε ένα σύνθετο πεδίο, τα τε-
λευταία χρόνια όμως έχει γίνει ακό-
μη πιο περίπλοκη όχι μόνο σε εθνι-
κό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η οικονομική ύφεση και οι ελλιπείς
πόροι, το μεταναστευτικό-προσφυ-
γικό, η παγκοσμιοποίηση και η κλι-
ματική αλλαγή με τις επιπτώσεις
τους στις κοινωνικές και περιβαλ-

λοντικές παραμέτρους που καθορί-
ζουν την υγεία των πληθυσμών δια-
μορφώνουν μια δύσκολη πραγματι-
κότητα. Υπό το πρίσμα αυτό, η σύμ-
πραξη με τους φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης αποτελεί πρωταρχι-
κή επιλογή του ΚΕΕΛΠΝΟ. Στην
προσπάθειά μας να ενδυναμώσου-
με την ανθρωποκεντρική διάσταση
της δημόσιας υγείας, αναμένουμε
το ΕΔΔΥΠΠΥ, ως εκπρόσωπο του
πολιτειακού θεσμού της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, να αναδειχθεί σε
πολύτιμο σύμμαχο».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & της
ΚΕΔΕ, κ. Γεώργιος Πατούλης δή-
λωσε σχετικά: «Με κοινό γνώμονα
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας
των πολιτών, με την υιοθέτηση

υγιών συμπεριφορών, επιθυμία
μας είναι να εφαρμόσουμε μέτρα
προληπτικής ιατρικής. Οφείλουμε
να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυ-
σμό, και ιδιαίτερα τις ομάδες υψη-
λού κινδύνου,  για την προσωπική
διαφύλαξη της υγείας τους. Εξίσου
σημαντική είναι και η πρόβλεψη μέ-
τρων για την εμβολιαστική κάλυψη
καθώς και η διενέργεια διαγνωστι-
κών εξετάσεων στο πλαίσιο του
προσυμπτωματικού ελέγχου. Το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων που αριθμεί 192 Δή-
μους-μέλη μπορεί να συμβάλλει
καθοριστικά με αυτήν την σύμπρα-
ξη για την κάλυψη των αναγκών του
πληθυσμού τόσο κατά τόπους όσο
και ευρύτερα».
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ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ EΔΔΥΠΠΥ 
www.eddyppy.gr

Η Δικτυακή Πύλη του
Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων
(www.eddyppy.gr) αποτελεί
ένα σημαντικό εργαλείο
επικοινωνίας και
ενημέρωσης των
εκπροσώπων των Δήμων
μελών του Δικτύου. 

Σ την ιστοσελίδα μας, αναρτών-
ται όλες οι δράσεις, τα τρέχον-
τα προγράμματα, οι εκστρα-

τείες, οι εκδηλώσεις και τα νέα του
Δικτύου. Στην αρχική σελίδα βρί-
σκονται οι πρόσφατες εκδηλώσεις
και τα νέα του Δικτύου, ενώ υπάρχει
αρχείο Δελτίων Τύπου & Newsletter. 

Οι εκπρόσωποι των Δήμων με-
λών του Δικτύου, επισκέπτονται κα-
θημερινά την ιστοσελίδα για να δη-
λώσουν συμμετοχή στα τρέχοντα
προγράμματα, μέσω της νέας ηλε-
κτρονικής αίτησης συμμετοχής
που συμπληρώνεται και αποστέλλε-
ται αυτόματα από τον υπεύθυνο του
Δήμου-μέλους στον εκάστοτε
υπεύθυνο προγράμματος στο ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, προκειμένου να υλοποι-
ηθεί η δράση. 

Στην ενότητα ΠΟΥ - Πρόγραμμα
Υγιείς Πόλεις, αναρτώνται όλα τα
ΝΕΑ του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας καθώς και χρήσιμο υλικό από
τις Συναντήσεις Εργασίας του Δι-
κτύου (παρουσιάσεις, βίντεο κλπ.)
καθώς και από τις Συναντήσεις και τα
Συνέδρια στα οποία συμμετέχει το
Δίκτυο στο εξωτερικό.

Τους ετήσιους απολογισμούς
του Δικτύου, κάθε χρόνο τους μοι-
ράζουμε στους εκπροσώπους των
Δήμων μελών και παράλληλα τους
αναρτούμε σε ειδική ενότητα στην
ιστοσελίδα. Ακόμα, οι  εκδόσεις
του Δικτύου, όπως οι Πολιτικές και
το Προφίλ Υγείας, βρίσκονται στην
ενότητα Πολιτικές - Εκδόσεις ώστε
να έχουν όλοι άμεση πρόσβαση. 

Τέλος στην ιστοσελίδα του Δι-
κτύου υπάρχει ο χάρτης πόλεων

του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας όπου
μπορείτε να δείτε όλους τους Δή-
μους που συμμετέχουν στο Δίκτυο. 

Προτείνουμε λοιπόν σε όλους
τους εκπροσώπους των Δήμων
μελών να επισκέπτονται συχνά τη
σελίδα μας καθώς τους παρέχει
πολλές χρήσιμες πληροφορίες.
Ευχόμαστε σε όλους καλή περιή-
γηση. 
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ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
www.kepygeias.gr

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

Χ ρησιμοποιώντας τη Δικτυακή
Πύλη των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, ο δη-
μότης 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 μπο-
ρεί να βρει στοιχεία επικοινωνίας
των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ καθώς και όλων
των παρόχων υγείας (ιατρούς, δια-
γνωστικά / μικροβιολογικά κέντρα,
δομές υγείας, νοσοκομεία, ιδιωτι-
κές κλινικές, ιατρικές εταιρείες, μη
κερδοσκοπικές – μη κυβερνητικές
εταιρείες στήριξης). Επιπλέον, μπο-
ρεί κανείς να ενημερωθεί για τις εκ-
δηλώσεις των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ μέσα
από δελτία τύπου που αναρτώνται
στην Δικτυακή Πύλη των ΚΕΠ ΥΓΕΙ-
ΑΣ.

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

Τέλος, η Δικτυακή Πύλη των
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ φιλοξενεί και το λογι-
σμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, μέσω του

οποίου, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου,
έχει τη δυνατότητα για:

1. Καταχώρηση Δημοτών στο
ηλεκτρονικό σύστημα - δημι-
ουργία ξεχωριστού ηλεκτρο-
νικού ιατρικού φακέλου ανά
δημότη.

2. Ενημέρωση των Δημοτών για
τα 8 νοσήματα που χρήζουν
δια βίου έλεγχο αυτόματα από
το σύστημα και υπενθύμιση σε
προκαθορισμένους χρόνους
εκ νέου αν δεν έχουν προχω-
ρήσει στις απαραίτητες εξετά-
σεις που τους έχουν προταθεί
βάσει των πρωτοκόλλων του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας.

3. Οργάνωση προληπτικών εξε-
τάσεων στους δημότες.

4. Παροχή Υπηρεσιών συμβου-
λευτικής υποστήριξης βάσει

των πρωτοκόλλων υγείας για
τα 8 νοσήματα.

5. Διαχείριση αιτημάτων των δη-
μοτών με σκοπό τη βελτίωση
των υπηρεσιών του δήμου.

6. Ανάπτυξη προγραμμάτων
αγωγής και προαγωγής της
υγείας.

7. Συστήματα παρόχων - ιατρών,
εγγεγραμμένων συνεργατών
στο ΚΕΠ Υγείας, όπου μπο-
ρούν εύκολα να απευθύνον-
ται οι δημότες που δεν έχουν
προσωπικό θεράποντα ιατρό
της κατάλληλης ειδικότητας.

Βάσει των ανωτέρω αυξάνεται η
αποτελεσματική λειτουργία των
υπηρεσιών των ΚΕΠ Υγείας, ο τρό-
πος επικοινωνίας με τους δημότες
γίνεται απλός και με περισσότερη
ποιότητα.
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Το Newsletter μας αποτελείται
από ενημερώσεις, ειδήσεις και
ανακοινώσεις του Δικτύου
σχετικά με τις πρόσφατες δράσεις
και αποστέλλεται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε
όλους τους εγγεγραμμένους
χρήστες. 

Η αποστολή του γίνεται σε μηνιαία
βάση κάθε τέλος του μήνα. Υπολο-
γίζεται ότι το Newsletter  το λαμβά-
νουν πάνω από 2500 χρήστες.

Για να μπορείτε να λαμβάνετε το
Newsletter του Δικτύου, πρέπει
να κάνετε εγγραφή πληκτρολο-
γώντας το όνομα χρήστη (userna-
me) και τον κωδικό πρόσβασης
(password) στη φόρμα εγγρα-
φής που βρίσκεται στο κάτω μέ-
ρος της αρχικής σελίδας του site 
www.eddyppy.gr.

Newsletter 
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DONORwiz
Το ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετέχει στο DONORwiz
Το DONORwiz είναι η νέα πλατφόρμα που διασυνδέει μη κερδοσκοπικά σωματεία και οργανισμούς με εθελοντές σε 3
επίπεδα προσφοράς.

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

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

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

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Οι υπογεγραμμένοι: Ζήκου Αγγελική Πρόεδρος, Λεωτσάκος Ανδρέας και Προυντζοπούλου Παναγιώτα, Μέλη  που

αποτελούμε την Εξελεγκτική Επιτροπή του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας υποβάλ-
λουμε την έκθεσή μας για την διαχείριση από 1-1-2017 μέχρι και την   31-12-2017 έτους, ύστερα από έλεγχο που πραγ-
ματοποιήσαμε στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο λογιστικά – οικονομικά βιβλία και στα δικαιολο-
γητικά των δαπανών.

Τα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 242.553,01€ η ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Έσοδα από Συνδρομές χρήσης 121.284,34
Έσοδα από Συνδρομές  προηγ. χρήσης 27.715,66
Λοιπά Έσοδα παρ. σε τρίτους 360,00
ΤΙΜΟΛ.ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 59.313,01
Έσοδα από Δωρεές - Χορηγίες 33.880,00

Οι δαπάνες της χρήσης ανήλθαν σε 290.017,88 € , οι οποίες αναλύονται ως εξής:
Αμοιβές προσωπικού: 60.674,04€
Αμοιβές Τρίτων (Μελ/τες, Λογιστές, Μηχανογράφοι κτλ.): 148.189,17€
Παροχές Τρίτων (Ταχυδρομικά, Τηλεπικοινωνίες κτλ.): 4.751,61€
Φόροι – Τέλη (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος): 26,635,42€
Διάφορα Έξοδα (Μετ/κά, ταξιδίων, συνδρομές, γραφική ύλη): 31.665,82€
Τραπεζικά Έξοδα: 608,35€
Αποσβέσεις 450,00€
Έκτακτες Δαπάνες: 17.043,47€ 

Οι εισπράξεις για το παραπάνω έτος, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που μας δόθηκαν και ελέγξαμε,  έφτασαν στο
ποσό των 260.284,33€ ενώ οι πληρωμές ανήλθαν σε 220.912,42€.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της 31/12/2017 είναι 39.371,91€

Το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης δηλαδή της 31/12/2016 ήταν 63.865,14€.

Το παραπάνω ποσό είναι κατατεθειμένο
• Λογαριασμός όψεως Eurobank 222367 38.921,09€
• Ταμείο 450,82€

----------------
Άθροισμα 39.371,91ευρώ

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 1-1-2017έως 31-12-2017 που

αναγράφονται στα σχετικά λογιστικά βιβλία  πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΖΗΚΟΥ Α.     ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Α. ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Π.
Πρόεδρος Επιτροπής Μέλος Μέλος
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Ευρετήριο Δικτυακών 
Διευθύνσεων Συνεργατών 
Α 
ΑγκαλιάΖΩ
www.oekk.gr
Ανοιχτή Αγκαλιά
www.fkpanoixtiagalia.gr
ΑΤΕΝΙΣΤΑΣ
www.atenistas.gr/
Abbott
www.abbott.gr
Advocate
www.advocate-bm.gr
APLS
www.aplshellas.gr
APOLLO SA
www.apollo.gr
ASTELLAS
www.astellas.gr/gr
Astra Zeneca
www.astrazeneca.gr

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

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

Γραμμή Ζωής
www.lifelinehellas.gr

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

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

D
DIAGEO
www.diageo.com

Ε
ΕΔΟΚ
www.edok.gr
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
www.ekpizo.gr
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία
www.cancer-society.gr
Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού
www.digestiveoncology.org.gr
Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας
Προνοσοκομειακής Φροντίδας
www.eeepf.gr
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
www.loimoxeis.gr
Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας
www.eex.org.gr
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία
www.ene.gr
Ελληνική Ουρολογική Εταιρία
www.huanet.gr
167
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία
www.e-child.gr
Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας
www.elikar.gr
Εθνική Ασφαλιστική
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www.ethniki-asfalistiki.gr
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
www.uoa.gr
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
www.eof.gr
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
www.nsph.gr
ELPEN
www.elpen.gr

F
Fitness
www.fitness.com

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

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

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

L

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

Μ

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

Ν

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

Ο

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

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

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

Σ
ΣΠΕΝΤΖΟΣ και delicatessen
www.spessen.gr
Σύλλογος  Όραμα Ελπίδας 
http://www.oramaelpidas.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.c



ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Πλατεία Εργατικών κατοικιών
151 24 Μαρούσι, Ισόγειο
Κεντρική Δομή ΕΔΔΥΠΠΥ
Τ. 210 8067888
F. 210 6105641
E. info@eddyppy.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Τ. 210 6105649
F. 210 6105641
E. kepygeias@eddyppy.gr

www.eddyppy.gr
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
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