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Χαιρετισμός προέδρου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Φίλες και φίλοι,

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
διανύει μια νέα περίοδο με
προοπτικές ανάπτυξης,
συνέργειες, κοινωνική
συνοχή με σκοπό την
προαγωγή της Υγείας των
πολιτών. Είναι σημαντικό και
ελπιδοφόρο το γεγονός ότι
πλέον η χώρα μας δεν είναι
υπό καθεστώς επιτήρησης.
Έπειτα από πολλά χρόνια
προσπάθειας, πέρσι μόνο
καταφέραμε να
απαλλαγούμε, αν και αυτό
μπορούσε και έπρεπε να
συμβεί αρκετά χρόνια
νωρίτερα.

Μ ε την πρόσφατη εκλογή
μου ως Περιφερειάρχης
Αττικής, επισφραγίζεται

μια μακρά πορεία προσφοράς στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, που πάντα εί-
χε ως επίκεντρο τον πολίτη και έτσι
θα συνεχίσει. Από το Μαρούσι που
με τίμησε και υπηρέτησα, σήμερα
καλούμαι, μέσα από τα νέα μου κα-
θήκοντα στην Περιφέρεια Αττικής,
να αντιμετωπίσω μεγαλύτερες
ανάγκες τόσο στον τομέα της Υγείας
όσο και ευρύτερα στην ανάπτυξη
Υγιών Πόλεων, όπως αυτές σχεδιά-
ζονται και υποστηρίζονται από το Δί-
κτυό μας. Έτσι, με διάθεση ουσια-
στικού διαλόγου, ενότητα, συναίνε-
ση και συνεργασία, σκοπεύουμε ως
νέα διοίκηση να συνδράμουμε ώστε
να αποτελέσει η Αττική ελκυστικό
προορισμό για την ανάπτυξη νέων
Προγραμμάτων, να αναδειχθούν τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα του τό-
που μας, να αξιοποιηθεί το επιστη-
μονικό δυναμικό και η νέα γενιά
ώστε να επιστρέψει πίσω στην πα-
τρίδα. 

Το Δίκτυο εστιάζει στην πρωτο-
βάθμια πρόληψη με καινούρια ερ-
γαλεία εξατομικεύοντας το μήνυμα
της πρόληψης με στόχο να υιοθετή-
σει ο κάθε πολίτης υγιείς συμπερι-
φορές. Στη δευτερογενή πρόληψη,
δίνουμε έμφαση να προλάβουμε τα
νοσήματα πριν να εκδηλωθούν
συμπτώματα  και κινούμαστε σύμ-
φωνα με τα Πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ.
Θεωρούμε επιτακτικό το συντονι-
σμό Κεντρικής Κυβέρνησης και Πε-

ριφέρειας για την επίτευξη των στό-
χων μας. Επιπλέον, μας απασχο-
λούν μεγάλα ζητήματα, όπως η δια-
κοπή του καπνίσματος, η ασφαλής
οδήγηση, η ορθή κατανάλωση αλ-
κοόλ, η σεξουαλική αγωγή, οι σύγ-
χρονες μορφές εξάρτησης όπως εί-
ναι ο εθισμός στο διαδίκτυο και μά-
λιστα σε μικρές ηλικίες. 

Θα αξιοποιήσουμε στο έπακρον
το Διεθνές περιβάλλον στο οποίο
βρίσκεται η Χώρα μας προκειμένου
να επωφεληθούν οι πολίτες μας
από όλες τις σύγχρονες εξελίξεις,
τις προοπτικές, τις διεθνείς συνερ-
γασίες, τις χρηματοδοτήσεις και τις
επενδύσεις. Θεωρούμε αυτονόητη
την αξιοποίηση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας και την ένταξή
μας σε αυτόν, ως τον πλέον αρμό-
διο φορέα υπεράσπισης Δημόσιας
Υγείας Παγκοσμίως. Το Δίκτυο, μέ-
χρι σήμερα υποστηρίζει με συνέ-
πεια τους Δήμους-μέλη του και  εί-
μαστε βέβαιοι ότι θα θα σταθεί αρω-
γός στο έργο της Περιφέρειας με τε-
χνογνωσία και σχεδιασμό και για
αυτό καλούμε και τις διοικήσεις των
άλλων Περιφερειών της χώρας, να
συμπορευτούμε και μαζί να δημι-
ουργήσουμε Υγιείς Πόλεις σε όλη
τη χώρα.

Με τους θερμότερους 
χαιρετισμούς μου,

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γιώργος Πατούλης

Περιφερειάρχης Αττικής
Πρόεδρος ΙΣΑ
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Χαιρετισμός προέδρου 
Επιστημονικής Επιτροπής

Αγαπητοί φίλοι,

Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ) υποστηρίζει και
αναλαμβάνει δράση για την
προάσπιση της υγείας,
ενθαρρύνοντας τη
δημιουργία συνεργασιών και
συνεργειών σε όλα τα
επίπεδα και κυρίως την
ενεργό συμμετοχή των
τοπικών αρχών και των
πολιτών δίνοντας
προτεραιότητα στην βελτίωση
της ποιότητας ζωής και της
προαγωγής της υγείας των
πολιτών.

Η Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.)
συνεπικουρεί τη δράση του Δι-
κτύου, συνεδριάζει τακτικά, γνωμο-
δοτεί επί των προτεινόμενων από το

Δ.Σ. προγραμμάτων, σχεδιάζει και
εισηγείται τις δράσεις που θα απο-
τελέσουν προτεραιότητα για κάθε
έτος. Ο ρόλος της είναι να παρέχει
την επαρκή επιστημονική υποστήρι-
ξη για την τεκμηρίωση των προτει-
νόμενων πολιτικών, αναδεικνύον-
τας μέσα από τη διεπιστημονική
προσέγγιση των προτεινόμενων πο-
λιτικών την ανάγκη για τη διατομεα-
κή συνεργασία που θα διευκολύνει
την εφαρμογή τους στις πόλεις και
την προσαρμογή σε τοπικό επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια του 2018 η Ε.Ε.
του Δικτύου συνέστησε διεπιστημο-
νικές ομάδες εργασίας και ολοκλή-
ρωσε τις προτάσεις για τη διαμόρ-
φωση των πολιτικών που αφορούν
στην  «Ανεργία και τις επιπτώσεις
στην υγεία», στη «Δημιουργία φιλι-
κών πόλεων για τα άτομα με άνοια»
και στην «Αντικαπνιστική εκστρα-
τεία στην Τοπική  Αυτοδιοίκηση».

Στις προτεραιότητες των δράσε-
ων της Ε.Ε. του ΕΔΔΥΠΠΥ τέθηκε η
διαμόρφωση προγράμματος εκπαί-
δευσης στην παροχή πρώτων βοη-
θειών, το οποίο έχει ως απώτερο
στόχο να ενεργοποιηθούν οι φορείς
που μπορούν να συμβάλλουν στην
εκπαίδευση των πολιτών και οι εθε-
λοντικές ομάδες των δήμων.

Η διαμόρφωση των πολιτικών
είναι εναρμονισμένη τόσο με την
πολιτική του Π.Ο.Υ., όσο και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται
στους παράγοντες για τους οποίους
έχει αρμοδιότητα και μπορεί να επη-
ρεάσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην

χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν συστα-
θεί από την Ε.Ε. ομάδες εργασίας
για την επεξεργασία προτάσεων
που αφορούν στις πολιτικές και στις
δράσεις με βάση τους Στόχους Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί υιο-
θετούνται από τον Ο.Η.Ε.  και τον
Π.Ο.Υ. 

Η πορεία εργασιών των ομάδων
της Ε.Ε. για τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης παρουσιάζεται κάθε φο-
ρά στις συναντήσεις εργασίας του
Δικτύου. 

Κατά τη διάρκεια του έτους
πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία
και  η παρουσίαση πολιτικών που
αφορούν τους στόχους 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, οι οποίοι αφορούν τη μηδενική
φτώχεια, τη μηδενική πείνα, την
ποιοτική εκπαίδευση, την ισότητα
των φύλων, το καθαρό νερό, τη
φθηνή και καθαρή ενέργεια, την
αξιοπρεπή εργασία και την οικονο-
μική ανάπτυξη, αντίστοιχα.

Επίσης, μέλη της Ε.Ε. συμμετέ-
χουν μέσω τηλεδιάσκεψης στις
ομάδες εργασίας, του Π.Ο.Υ. με
στόχο να ενημερώνονται και να συ-
νεργάζονται σε θέματα όπως η
ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορύ-
πανση, ο αστικός σχεδιασμός, το νε-
ρό, τα σχετικά εργαλεία και τις  κα-
τευθυντήριες οδηγίες για τις ευρω-
παϊκές πόλεις.

Στο ετήσιο συνέδριο του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ που πραγματοποιήθηκε 20-
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21 Απριλίου 2018 στο Διδυμότειχο,
η Ε.Ε. κατέθεσε στο ΔΣ τις προτά-
σεις της για τη θεματολογία, ενώ  τα
μέλη της παρουσίασαν τις πολιτικές
του Δικτύου που αφορούν στην
Υγιή Γήρανση, την Ψυχική Υγεία, τη
Διατροφή, τη Φυσική Άσκηση, την
Πρόληψη Ατυχημάτων, το Εργασια-
κό Στρες, την Ανεργία και τις επι-
πτώσεις στην Υγεία και τις Α΄ Βοή-
θειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο
πλαίσιο του συνεδρίου ακολούθησε
η βράβευση των μελών της Επιστη-
μονικής Επιτροπής από το ΔΣ του
ΕΔΔΥΠΠΥ.

Από τις κύριες προτεραιότητες
της Ε.Ε. για τις δράσεις του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ, παραμένει η καταγραφή του
Προφίλ Υγείας κάθε δήμου-μέλους
του Δικτύου. Το ΕΔΔΥΠΠΥ, ως ο
φορέας υποστήριξης των Δήμων-
μελών σε επιστημονικά θέματα που
άπτονται της εφαρμογής του Προ-
γράμματος Υγιείς Πόλεις, σε συνερ-
γασία με το ΙΚΠΙ και την εταιρεία Ci-
ty & Region Planning, έχει οργανώ-
σει τη 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.

Με δεδομένο ότι η αναγκαιότη-
τα της υλοποίησης του προφίλ υγεί-
ας στους δήμους είναι πρωταρχικής
σημασίας, αφού σχετίζεται με την
ανάπτυξη των κατάλληλων προ-
γραμμάτων για κάθε πόλη, η Ε.Ε. ει-
σηγήθηκε τη διοργάνωση ενημε-
ρωτικής ημερίδας για τους δημάρ-

χους των Δήμων – μελών του Δι-
κτύου, με στόχο να υπογραμμιστεί η
σημασία του Προφίλ Υγείας και τα
οφέλη που μπορεί να αποκομίσει
μια σύγχρονη Πόλη μέσα από την
υλοποίησή του. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε
στον Δήμο Ηρακλείου, 22 Φε-
βρουαρίου 2018, με τίτλο: «Η σημα-
σία του Προφίλ Υγείας για τη σύγ-
χρονη πόλη» και περιελάμβανε ει-
σηγήσεις με την περιγραφή του
σχεδιασμού της Πολιτικής υγείας με
βάση τις ανάγκες του πληθυσμού,
των τεχνικών χαρακτηριστικών του
προφίλ υγείας ως εργαλείου, αλλά
και την εμπειρία των πόλεων που το
υλοποίησαν. Αποτέλεσμα της ενη-
μέρωσης αυτής ήταν η ευαισθητο-
ποίηση και η εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος από πολλούς Δήμους για να
ξεκινήσουν το προφίλ υγείας, το
οποίο άλλωστε αποτελεί ένα από τα
κριτήρια του Π.Ο.Υ. για τις Υγιείς
Πόλεις. Ήδη ολοκληρώθηκε το
προφίλ υγείας του Δήμου Σάμου και
σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμόρφωση
του προφίλ υγείας των Δήμων Πυ-
λαίας-Χορτιάτη, Αμαρουσίου, Ηρα-
κλείου Αττικής, ενώ αρκετοί δήμοι
επεξεργάζονται την πρόταση.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί
πως, το έτος 2018 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 δομές των ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ, όπου μέσω της αξιολόγη-
σης 4 βασικών παραγόντων κινδύ-
νου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα,
όπως το κάπνισμα, η αρτηριακή πίε-
ση, η ολική χοληστερόλη και η ηλι-
κία, οι συμμετέχοντες -ηλικίας 40-
65 ετών και χωρίς διαγνωσμένη
καρδιαγγειακή νόσο- έχουν τη δυ-
νατότητα να ενημερωθούν για την
πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγει-
ακού επεισοδίου τα επόμενα 10 έτη. 

Ειδικότερα, για το έτος 2018
συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνο-
λικά 197 άτομα, από τα οποία 45 άν-
δρες και 152 γυναίκες. Οι εκπρό-
σωποι των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ που υλοποι-
ούν το πρόγραμμα συλλέγουν και
αποστέλλουν σε τακτά χρονικά δια-
στήματα τα δεδομένα στο ΙΚΠΙ,
όπου στη συνέχεια γίνεται αξιολό-
γηση και κατηγοριοποίηση του καρ-
διαγγειακού κινδύνου με βάση το
φύλο και την ηλικία.

Όλα τα παραπάνω μπόρεσαν να
υλοποιηθούν χάρις στην πολύτιμη
συμβολή των μελών της Επιστημο-
νικής Επιτροπής του Δικτύου, η
οποία απαρτίζεται από 30 εκπροσώ-
πους δραστήριων Δήμων.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Γιάννης Τούντας

Καθηγητής Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής

Πρόεδρος της Ε.Ε. ΕΔΔΥΠΠΥ
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Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή

Διανύσαμε μια ακόμη
δημιουργική χρονιά κατά την
οποία τα Προγράμματα του
Δικτύου υλοποιήθηκαν από
πολλούς Δήμους-μέλη μας και,
μέσω αυτών, οι Δημοτικές Αρχές
προσέφεραν σημαντικές
υπηρεσίες Πρόληψης για την
υγεία των δημοτών τους. 

Τ α Προγράμματα του Δικτύου και
των ΚΕΠ Υγείας έχουν σχεδιαστεί
με γνώμονα τον προσυμπτωματικό

έλεγχο και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τ ο Δίκτυό μας (Hellenic Healthy Cities
Network), αποτελεί το Εθνικό μέλος για τη
χώρα μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας από το 2011. Από τότε συμμετέχει
σε όλες τις 5ετείς φάσεις ανάπτυξης των
Προγραμμάτων του Π.Ο.Υ και έχουμε υπο-
βάλλει υποψηφιότητες για την επόμενη
φάση 2019-2024.

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί ο θεσμός
των ΚΕΠ Υγείας που στοχεύει στην Πρό-
ληψη και την Προαγωγή της Υγείας, ο
οποίος επεκτάθηκε και φέτος με τη δημι-
ουργία συνολικά 97 ΚΕΠ Υγείας, από τα

οποία διοργανώθηκαν πάνω από 1.300
Δράσεις και 33.000 δωρεάν εξετάσεις
και ωφελήθηκαν περισσότεροι από
114.000 Δημότες.

Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει ημερίδες για
την αγωγή Υγείας στην Εφηβική ηλικία, την
αγωγή Υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα,
πληθυσμιακός έλεγχος για την έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου του μαστού και
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας,
πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, δω-
ρεάν διάγνωση για την πρόληψη του μελα-
νώματος, χορήγηση ανιχνευτικού εργα-
λείου για τη διάγνωση της κατάθλιψης. 

Στα θέματα της Πρόληψης, θεωρούμε το
ζήτημα του εμβολιασμού και της εγκλημα-
τικής δράσης του αντιεμβολιαστικού κινή-
ματος, ύψιστης προτεραιότητας.  Η συλλο-
γική ανοσία είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως
για όσους έχουν ανεπαρκές ανοσοποιητι-
κό σύστημα και δεν μπορούν να εμβολια-
στούν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει
την παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμ-
βόλια έναν από τους 10 σημαντικότερους
κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Είναι
απαράδεκτο στον 21ο αιώνα να σημει-
ώνονται θάνατοι ανεμβολίαστων αν-
θρώπων από ασθένειες για τις οποίες
υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια,
όπως η γρίπη ή η ιλαρά. Ως Δίκτυο, οργα-
νώσαμε πανελλαδική εκστρατεία για την
Ορθή χρήση των εμβολίων και των αντι-
βιοτικών με συμμετοχή σε περισσότερους
από 100 Δήμους.  

Όλα τα Προγράμματα του Δικτύου εξελίσ-
σονται κανονικά, όπως αυτό της οστεοπό-
ρωσης, της ορθής κατανάλωσης αλκοόλ,
της εκπαίδευσης Α’ Βοηθειών και δημι-
ουργίας δημοτικών εθελοντικών διασω-
στικών ομάδων προστασίας του πολίτη,
διαχείριση αποθήκης κοινωνικών φαρμα-
κείων, πρόγραμμα νοητικής και σωματικής
ενδυνάμωσης στην Γ΄ ηλικία και πρόγραμ-
μα εκμάθησης αγγλικών με τη μέθοδο της
LINGUAPHONE. 

Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο συ-
νεργασίες που έχουμε ως Δίκτυο με την
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και το Σύλλο-
γο Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ. Με το Σύλλογο Όρα-
μα ΕΛΠΙΔΑΣ και την Πρόεδρο κυρία Μα-
ριάννα Β. Βαρδινογιάννη, έχουμε υπο-
γράψει Σύμφωνο Συνεργασίας στο οποίο
προβλέπεται η δημιουργία τοπικών κέν-
τρων εγγραφής και ενημέρωσης εθελον-
τών δοτών μυελού των οστών στα ΚΕΠ
Υγείας και στις κοινωνικές υπηρεσίες των
Δήμων. Μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει τη
λειτουργία τους 24 Δήμοι και διαρκώς αυ-
ξάνονται. Στόχος είναι να ενισχυθεί η τρά-
πεζα εθελοντών δοτών στη χώρα μας και
να ξεπεράσουμε τους 100.000 ώστε να μη
χρειάζεται να αναζητούμε δότες στο εξω-
τερικό χάνοντας σημαντικό χρόνο αλλά και
αυξάνοντας τα κόστη. 

Ενώ, με την εταιρεία Alzheimer Αθηνών
και συγκεκριμένα την Πρόεδρό της Δρ.
Παρασκευή Σακκά, έχουμε ξεκινήσει μια
συνεργασία για τη δημιουργία Φιλικών
Κοινοτήτων για την Άνοια που σκοπό έχει
την ίδρυση δομών-Συμβουλευτικών Σταθ-
μών για την Άνοια στους Δήμους της χώ-
ρας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των
ασθενών χωρίς να χρειάζεται να απομα-
κρύνονται από το σπίτι τους. Μέχρι σήμερα
έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 150
επαγγελματίες υγείας από 72 Δήμους-μέ-
λη του Δικτύου πανελλαδικά. Αισιοδοξού-
με ότι όλοι οι Δήμοι θα είναι αρωγοί και
συμπαραστάτες και σε αυτά τα μεγάλα εγ-
χειρήματά μας που αποσκοπούν στο όφε-
λος των πολιτών σε επίπεδο Πρόληψης.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί, ότι το Δί-
κτυο στο Καταστατικό του εντάσσει πλέον
και τις Περιφέρειες στα μέλη του, δημιουρ-
γώντας νέες, μεγαλύτερες προοπτικές
στην Προαγωγή της Υγείας, ακολουθών-
τας τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος

Γενικός Διευθυντής
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Στο Δήμο Διδυμοτείχου, την 21η Απριλίου
2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ και
συγκεκριμένα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο,
πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την
επωνυμία «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Πατούλης Γεώρ-
γιος καλωσόρισε όλους τους παρόντες – εκ-
προσώπους των Δήμων-μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ

ενώ ευχαρίστησε για άλλη μια φορά το Δήμαρχο Διδυ-
μοτείχου για τη θερμή φιλοξενία του.

Αναλυτικά, στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν οι
εξής Δήμαρχοι: Δήμαρχοι: κ. Αθανάσιος Μπίρμπας  Δή-
μαρχος Αιγάλεω, κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος Δήμαρ-
χος Γορτυνίας, κ. Δημήτριος Κάρναβος Δήμαρχος
Καλλιθέας, Αντιπρόεδρος Β΄ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Γιάννης Στα-
θόπουλος Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής, Αναπλ. Γεν.
Γραμματέας Δ.Σ. ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Νικόλαος Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  κ.
Γιώργος Ψαθάς Δήμαρχος Διρφύων Μεσαπίων, κ. Νι-
κόλαος Ευαγγέλου Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Σάββας
Ζαμανίδης Δήμαρχος Εορδαίας, κ. Νίκος Μπάμπαλος
Δήμαρχος Νέου Ηρακλείου, κ. Γιάννης Μαυρομάτης
Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Σπυρίδων Νικολάου Δήμαρ-
χος Θηβαίων, κ. Νικόλαος Ζενέτος Δήμαρχος Ιλίου,  κ.
Γεράσιμος Δαμουλάκης Δήμαρχος Μήλου, κ. Ευάγγε-
λος Τσοπανόπουλος Δήμαρχος Νέστου, κ. Χαράλαμ-
πος Δημαρχόπουλος Δήμαρχος Ξάνθης, κ. Βασίλειος
Μαυρίδης, Δήμαρχος Ορεστιάδας, κ. Δημήτριος Δε-
μουρτζίδης Δήμαρχος Παύλου Μελά, κ. Δημήτριος
Νασίκας Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου και επιπλέον εκ-
πρόσωποι από  65 Δήμους μέλη.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προ-
χωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάτα-
ξης, ως ακολούθως:

Θέμα 1ο:  
Απολογισμός 2017 
και Προγραμματισμός Δράσης 2018 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος
Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής παρουσίασε τις
δράσεις του Δικτύου που έχει αναλάβει το ΕΔΔΥΠΠΥ κα-
τά το έτος 2017, κάνοντας μία σύντομη παρουσίαση στα
προγράμματα πρόληψης που έχουν υλοποιηθεί στους
Δήμους μέλη και τις Εκστρατείες ενημέρωσης. Ακόμη,
τους ενημέρωσε ότι μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευ-
σης μπορούν να παραλάβουν το CD του απολογισμού το
οποίο περιλαμβάνει όλες τις δράσεις και εκστρατείες
που έχουν υλοποιηθεί εντός του 2017ι.

Στη συνέχεια εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Γενι-
κής 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. Παπασπυρό-
πουλος παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό 2017
και τον προϋπολογισμό για το έτος 2018 (Βλέπε παράρ-
τημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ).

Επίσης ανέφερε ότι πυρήνας των οικονομικών είναι οι
συνδρομές των Δήμων μελών και τόνισε τη σημαντικό-
τητα της καταβολής της ετήσιας συνδρομής, προκειμέ-
νου το Δίκτυο να συνεχίσει το έργο του. 

Ακόμη, ο κ. Παπασπυρόπουλος ανέγνωσε την Έκθεση
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία έχει συνταχθεί νο-
μίμως από τα μέλη αυτής. 

Στη συνέχεια, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Γενι-
κής Συνέλευσης ο οικονομικός απολογισμός και προ-
ϋπολογισμός του ΕΔΔΥΠΠΥ για το έτος 2018 από το σύ-
νολο των μελών της Γενικής Συνέλευσης, όπως παρου-
σιάστηκε από τον κ. Παπασπυρόπουλο.

Γενική Συνέλευση
Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
Δημοτικό Αμφιθέατρο Διδυμοτείχου 
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Θέμα 3ο: 
Τροποποιήσεις Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Παπασπυρό-
πουλος παρουσίασε τις τροποποιήσεις κανονισμού λει-
τουργίας του Δικτύου 2018. Συγκεκριμένα, τους ενημέ-
ρωσε ότι προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές:

Αφαίρεση του Υπευθύνου Διαχειριστικής
Επάρκειας από το οργανόγραμμα 

Ο λόγος που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί αυτή η αλ-
λαγή είναι ότι πλέον για την διαχείριση προγραμμάτων
ΕΣΠΑ απαραίτητη είναι η πιστοποίηση κατά ISO9001 για
την παροχή υπηρεσιών με αυτεπιστασία καθώς και την
ανάθεση έργων που αφορούν σε υπηρεσίες και το Δί-
κτυο μας έχει προσαρμοστεί στα νέα αυτά δεδομένα.

Προσθήκη Εσωτερικής Πολιτικής 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα εσωτερική πολιτική προστασίας προσωπι-
κών δεδομένων  απευθύνεται και αφορά στο μόνιμο
προσωπικό της εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και της Γενικής Συνέλευσης αυτής καθώς και
τους εξωτερικούς συνεργάτες της. 

Η παρούσα εσωτερική πολιτική προστασίας προσωπι-
κών δεδομένων  αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμή-
μα του υπάρχοντος εσωτερικού κανονισμού εσωτερικής
οργάνωσης και λειτουργίας – κώδικας δεοντολογίας

του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ σέβεται και εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον
γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων
και σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας προσω-
πικών δεδομένων είναι αφενός μεν η προστασία της
ιδιωτικότητας των υπαλλήλων και εξωτερικών συνεργα-
τών του καθώς και προμηθευτών και συνεργαζόμενων
επιστημόνων υγείας αφετέρου δε η διασφάλιση της τή-
ρησης των αρχών της ιδιωτικότητας από τους υπαλλή-
λους του και τους εξωτερικούς συνεργάτες αυτού. 

Με την παρούσα εσωτερική πολιτική προστασίας προ-
σωπικών δεδομένων  επιδιώκεται η δημιουργία μίας νέ-
ας νοοτροπίας για την προστασία των προσωπικών δε-
δομένων που επεξεργάζεται το ΕΔΔΥΠΠΥ,  η τήρηση
στο έπακρο των νομικών του υποχρεώσεων όσον αφο-
ρά τη νομική του συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό,
η ενημέρωση των υποκειμένων των προσωπικών δεδο-
μένων των δικαιωμάτων για τα δικαιώματά τους όσον
αφορά την επεξεργασία που τελείται από το ΕΔΔΥΠΠΥ
και ο καθορισμός κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά την
προστασία της ιδιωτικότητας. 

Η παρούσα οφείλει να εφαρμόζεται  κατόπιν ενημέρω-
σης του προσωπικού και εκπαίδευσής του όσον αφορά
τις διατάξεις της προστασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων και κατόπιν πραγματοποίησης της διαδικασίας της
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νομικής συμμόρφωσης με τον γενικό κανονισμό προ-
στασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η παρούσα υπερισχύει κάθε προγενέστερης πολιτικής,
κανονισμού και διαδικασίας είχε εφαρμοστεί αναφορικά
με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και βασί-
ζεται στην πλήρη τήρηση των αρχών περί συλλογής και
επεξεργασίας και αποθήκευσης προσωπικών δεδομέ-
νων, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην (εξωτερι-
κή) πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες
κατηγορίες προσωπικών δεδομένων : 
n Όνομα 
n Επώνυμο 
n Πατρώνυμο
n Στοιχεία φορολογικού μητρώου 
n Στοιχεία δημόσιας οικονομικής Υπηρεσίας
n Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
n Ταχυδρομική Διεύθυνση 
n Τηλέφωνο 
n Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας 
n Οικογενειακή κατάσταση
n Ονοματεπώνυμο συζύγου/τέκνων 
n Ημερομηνία Γέννησης
n Τίτλοι σπουδών 
n Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ δεν επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγο-
ρίες προσωπικών δεδομένων : 

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, δεδομένα που αποκα-
λύπτουν φυλετική, ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθή-
σεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις,
γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα
υγείας ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή
το γενετήσιο προσανατολισμό. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα
για σκοπούς άλλους πλην των ρητά αναφερόμενων
στην πολιτική προστασίας του , ήτοι κατά την εκτέλεση
της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης (πώληση /παροχή
υπηρεσιών προς το ΕΔΔΥΠΠΥ) για την  κατηγορία των
εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών και η επί-
τευξη των σκοπών της πρόληψης και της προαγωγής
της υγείας των δημοτών για την κατηγορία  των επιστη-
μόνων υγείας. 
Το ΕΔΔΥΠΠΥ σεβόμενο την ιδιωτικότητα των προσωπι-
κών δεδομένων εφαρμόζει τις αρχές της διαφάνειας,
της ενημέρωσης των υποκειμένων των δικαιωμάτων και
έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε όλα τα υποκεί-

μενα των δικαιωμάτων (υπάλληλοι/εξωτερικοι συνερ-
γάτες κλπ) να είναι πάντοτε αποδεδειγμένα ενήμεροι για
τα παρακάτω δικαιώματά τους, ήτοι της πρόσβασης,
διόρθωσης ή διαγραφής των παραπάνω αναλυτικά ανα-
φερόμενων προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επί-
σης για περιορισμό, εναντίωση στην επεξεργασία και
άσκηση του δικαιώματος φορητότητας και το δικαίωμα
υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

Το ΕΔΔΥΠΥ διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων
των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα και συγκεκριμένα οφείλει να παράσχει πληροφο-
ρίες σε κάθε έγγραφο αίτημα του υποκειμένου χωρίς
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από
την παραλαβή του αιτήματος. 

Επίσης το ΕΔΔΥΠΠΥ ενημερώνει τα υποκείμενα των δι-
καιωμάτων για τους σκοπούς της επεξεργασίας και τη
νομική βάση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή την
κοινοποίηση σε κατάλληλα πιστοποιημένους εκτελούν-
τες, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπι-
κών δεδομένων. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ οφείλει να τηρεί την παρούσα πολιτική
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να
διασφαλίζει ότι αυτή εφαρμόζεται τόσο όσο προς το προ-
σωπικό του ΕΔΔΥΠΠΥ όσο και ως προς τις συναλλαγές
με εξωτερικούς συνεργάτες/προμηθευτές και ότι εφαρ-
μόζονται – χρησιμοποιούνται όλα τα απαραίτητα νομικά
έγγραφα και διαδικασίες ανά περίπτωση, οι οποίες είναι
σύμφωνες με τον γενικό κανονισμό προστασίας προσω-
πικών δεδομένων. Ότι το προσωπικό δεσμεύεται συμ-
βατικά για την ορθή και σύννομη επεξεργασία των προ-
σωπικών δεδομένων, ότι εγγυάται τη νόμιμη επεξεργα-
σία με τη βάση που του έχει γνωστοποιηθεί και ότι σε πε-
ρίπτωση που χειριστεί προσωπικά δεδομένα τα οποία
δεν εμπίπτουν σε μια από τις γνωστοποιηθείσες σε αυτό
νομικές βάσεις θα ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο
επεξεργασίας για την επικαιροποίηση των διαδικασιών
και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Σε περίπτωση που το προσωπικό αντιληφθεί περιστατικό
παραβίασης οφείλει να ενημερώσει αμελητί τον υπεύ-
θυνο επεξεργασίας για τη λήψη των κατάλληλων μέ-
τρων. 

Ειδικότερα το ΕΔΔΥΠΠΥ οφείλει να διασφαλίζει ότι όλα
τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων που επε-
ξεργάζεται το ΕΔΔΥΠΠΥ, απολαμβάνουν των αρχών της
διαφάνειας, αναλογικότητας,  προσφορότητας και εμπι-
στευτικότητας. Ότι υπάρχει επαρκής προστασία και
ασφάλεια από φυσικές καταστροφές στα γραφεία, ότι τα
αρχεία των προσωπικών δεδομένων τόσο σε ηλεκτρονι-
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κή όσο και σε έγγραφη μορφή τηρούνται με όλους τους
κανόνες της ασφάλειας από κάθε περιστατικό εισβολής,
απώλειας τροποποίησης ή κοινοποίησής τους σε μη αρ-
μόδια εξουσιοδοτημένο τρίτο. Στα αρχεία που τηρούνται
σε ηλεκτρονική μορφή έχουν πρόσβαση μόνον οι εντε-
ταλμένοι προς τούτο υπάλληλοι. 

Αντίστοιχα τα αρχεία που τηρούνται σε έγγραφη μορφή
αποθηκεύονται σε ερμάρια που κλειδώνουν με ευθύνη
όλων των εργαζομένων που τα χρησιμοποιούν.

Ότι οι εκτελούντες που χρησιμοποιούνται, οι προμηθευ-
τές και εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται συμβατικά
έτσι ώστε να πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που θέτει ο
κανονισμός για την ασφάλεια και την προστασία των
προσωπικών δεδομένων και για την λήψη κατάλληλων
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Ότι σε περίπτωση
αλλαγής των σκοπών επεξεργασίας και διεύρυνσης των
κατηγοριών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που επεξεργάζονται οφείλουν τα επικαιροποιηθούν τα
κατάλληλα έγγραφα και η παρούσα πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων. 

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ρητή συγκατάθεση
του υποκειμένου των δεδομένων για επεξεργασία των
προσωπικών του δεδομένων, το ΕΔΔΥΠΠΥ οφείλει να
ενημερώνει τα υποκείμενα κατά πόσον η παροχή δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμ-
βατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης
καθώς και το χρονικό διάστημα που το υποκείμενο υπο-
χρεούται να παράσχει τα δεδομένα αυτά και ποιες συνέ-
πειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών. 

Σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης προσωπικών
δεδομένων το ΕΔΔΥΠΠΥ οφείλει να ενημερώσει την Αρ-
χή Προστασίας Δεδομένων άμεσα και δίχως καθυστέρη-
ση και εντός 72 ωρών από την επέλευση του συμβάν-
τος/λήψης υπόψιν του περιστατικού. 

Το ΕΔΔΥΠΥ δεν διενεργεί επεξεργασία με αυτοματοποι-
ημένα μέσα. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ δεν πραγματοποιεί διασυνοριακές μεταβι-
βάσεις προσωπικών δεδομένων. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ κατά την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων τηρεί πάντοτε την αρχή της αναλογικότητας
και του περιορισμού της χρήσης. Για το λόγγο αυτό οι
υπάλληλοί του οφείλουν πάντοτε να ελέγχουν και να
διασφαλίζουν ότι τηρούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα
προσωπικά δεδομένα και δη τα ενήμερα και ακριβή. Το
μέγιστο χρονικό διάστημα που αποθηκεύονται προσωπι-
κά δεδομένα είναι 10 έτη από την τελευταία συναλλαγή

για λόγους φορολογικούς. Σε περίπτωση απόλυσης, οι-
κειοθελούς αποχώρησης ή παύσης της συνεργασίας
βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού τα προσωπικά δεδομένα
διατηρούνται για χρονικό διάστημα 10 ετών από την σχε-
τική ημερομηνία. 

Κατόπιν της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας είτε σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί ότι προσωπικά δε-
δομένα δεν χρειάζεται να αποθηκεύονται περαιτέρω
(έλλειψη νόμιμης βάσης επεξεργασίας) οφείλει να
πραγματοποιείται καταστροφή αυτών με ειδικό κατα-
στροφέα εγγράφων είτε διαγραφή εάν πρόκειται για
ηλεκτρονική μορφή και να συντάσσεται το αντίστοιχο
πρωτόκολλο καταστροφής. το οποίο στη συνέχεια οφεί-
λει να αρχειοθετείται σε κατάλληλο φάκελο. 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει
το ΕΔΔΥΠΥ είναι οι αρμόδιες οικονομικές και διοικητι-
κές υπηρεσίες και οι ασφαλιστικοί φορείς. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ χρησιμοποιεί εκτελούντες για την επεξερ-
γασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων με
βάση υψηλά κριτήρια παροχής ασφάλειας και ποιότητας
όπου αυτό χρειάζεται και ελέγχει και  δεσμεύει τον εκά-
στοτε εκτελούντα , είτε πρόκειται για εξωτερικό συνερ-
γάτη παρέχοντα λογιστικές είτε λογισμικές και πληρο-
φορικές υπηρεσίες,  ότι διαθέτει επαρκείς διαβεβαι-
ώσεις ότι παρέχει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά
μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπι-
κών δεδομένων και καταρτίζει την ανάλογη σύμβαση. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ εγγυάται την ασφαλή επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων από τους υπαλλήλους – εξω-
τερικούς του συνεργάτες και για το λόγο αυτό καταρτίζει
συμβάσεις εμπιστευτικότητας με το προσωπικό του. Μέ-
σω αυτής της συμβατικώς αναληφθείσας υποχρέωσης
διασφαλίζει τη σωστή και ενδεδειγμένη επεξεργασία
από τους υπαλλήλους του σύμφωνη προς τις αρχές του
κανονισμού, όπου σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται
η κοινοποίηση και χρήση εκτός υπηρεσίας προσωπικών
δεδομένων για ιδιωτική χρήση ή εκτός των σκοπών του
ΕΔΔΥΠΠΥ. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ δεν υποχρεούται να διορίσει υπεύθυνο
προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Στη συνέχεια, όλα τα παρόντα μέλη της Γενικής Συνέ-
λευσης, ενέκριναν ομόφωνα τις τροποποιήσεις κανονι-
σμού λειτουργίας του Δικτύου 2018 που πρότεινε ο κ.
Παπασπυρόπουλος

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κ. Πατού-
λης κήρυξε τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης. 
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53 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
54 ΔΙΟΝΥΣΟΥ
55 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
56 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
57 ΔΟΞΑΤΟΥ
58 ΔΡΑΜΑΣ
59 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
60 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
61 ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
62 ΔΩΡΙΔΟΣ
63 ΕΔΕΣΣΑΣ
64 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
65 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
66 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
67 ΕΟΡΔΑΙΑΣ
68 ΕΡΕΤΡΙΑΣ
69 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
70 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
71 ΕΥΡΩΤΑ
72 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
73 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
74 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
75 ΗΛΙΔΑΣ
76 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

77 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
78 ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
79 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
80 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ
81 ΘΑΣΟΥ
82 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
83 ΘΕΡΜΗΣ
84 ΘΗΒΑΣ
85 ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
86 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
87 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
88 ΙΛΙΟΥ
89 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
90 ΚΑΒΑΛΑΣ
91 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
92 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
93 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
94 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
95 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
96 ΚΑΡΠΑΘΟΥ
97 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
98 ΚΑΡΥΣΤΟΥ
99 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
100 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
101 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
102 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
103 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
104 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
105 ΚΙΛΕΛΕΡ
106 ΚΙΜΩΛΟΥ
107 ΚΟΖΑΝΗΣ
108 ΚΟΝΙΤΣΑΣ
109 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
110 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
111 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
112 ΚΡΩΠΙΑΣ
113 ΚΥΘΗΡΩΝ
114 ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
115 ΚΩ
116 ΛΑΓΚΑΔΑ
117 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
118 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
119 ΛΕΙΨΩΝ
120 ΛΕΡΟΥ
121 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
122 ΛΗΜΝΟΥ
123 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
124 ΛΟΚΡΩΝ
125 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
126 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
127 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
128 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
129 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
130 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
131 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
132 ΜΕΓΑΡΕΩΝ
133 ΜΕΓΙΣΤΗΣ(ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)
134 ΜΕΣΣΗΝΗΣ
135 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
136 ΜΕΤΕΩΡΩΝ
137 ΜΗΛΟΥ
138 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
139 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
140 ΜΥΚΟΝΟΥ
141 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
142 ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
143 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
144 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
145 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
146 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
147 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΣΥΚΕΩΝ
148 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
149 ΝΕΜΕΑΣ
150 ΝΕΣΤΟΥ
151 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
152 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

153 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
154 ΞΑΝΘΗΣ
155 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
156 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
157 ΟΙΧΑΛΙΑΣ
158 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
159 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
160 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
161 ΠΑΓΓΑΙΟΥ
162 ΠΑΙΟΝΙΑΣ
163 ΠΑΛΑΜΑ
164 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
165 ΠΑΞΩΝ
166 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
167 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
168 ΠΑΡΓΑΣ
169 ΠΑΡΟΥ
170 ΠΑΤΜΟΥ
171 ΠΑΤΡΕΩΝ
172 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
173 ΠΕΙΡΑΙΑ
174 ΠΕΛΛΑΣ
175 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
176 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
177 ΠΗΝΕΙΟΥ
178 ΠΟΡΟΥ
179 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
180 ΠΡΕΣΠΩΝ
181 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
182 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
183 ΠΥΛΗΣ
184 ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
185 ΠΩΓΩΝΙΟΥ
186 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
187 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
188 ΡΟΔΟΥ
189 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
190 ΣΑΜΗΣ
191 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
192 ΣΕΡBΙΩΝ
193 ΣΕΡΙΦΟΥ
194 ΣΕΡΡΩΝ
195 ΣΗΤΕΙΑΣ
196 ΣΙΘΩΝΙΑΣ
197 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
198 ΣΙΦΝΟΥ
199 ΣΚΙΑΘΟΥ
200 ΣΚΥΔΡΑΣ
201 ΣΟΥΦΛΙΟΥ
202 ΣΟΦΑΔΩΝ
203 ΣΠΑΡΤΗΣ
204 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
205 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
206 ΤΕΜΠΩΝ
207 ΤΗΛΟΥ
208 ΤΗΝΟΥ
209 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
210 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
211 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
212 ΤΥΡΝΑΒΟΥ
213 ΥΔΡΑΣ
214 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
215 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
216 ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
217 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
219 ΦΟΥΡΝΩΝ-ΚΟΡΣΕΩΝ
220 ΦΥΛΗΣ
221 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
222 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
223 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
224 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
225 ΧΙΟΥ
226 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
227 ΩΡΩΠΟΥ
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ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Γιώργος Πατούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. 

Περιφερειάρχης Αττικής, 
τ. Δήμαρχος Αμαρουσίου

Δημήτρης Κάρναβος
Αντιπρόεδρος Α’ Δ.Σ.
Δήμαρχος Καλλιθέας

Παναγιώτης Ζητάκης
Ειδικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένων 
& Παραμεθόριων 

Περιοχών
τ. Δημ. Σύμβουλος
Αλεξανδρούπολης

Ιωάννης
Φωστηρόπουλος

Ταμίας
Δήμαρχος Παλαιού 

Φαλήρου, 
τ. Αντιδήμαρχος 

Παλαιού Φαλήρου

Νέλλη Λάβδα
Αναπλ. Ταμίας

Μέλος Συμβουλίου 
Δημοτικής Κοινότητας

Ψυχικού, 
τ. Δημ. Σύμβουλος 
Φιλόθεης–Ψυχικού

Ελπινίκη Ανδρεάδου
Μέλος Δ.Σ.

Δημοτική Σύμβουλος
Δήμου Λαγκαδά

Γιώργος Μακρυνός
Αντιπρόεδρος Β’ Δ.Σ.

τ. Δημ. Σύμβουλος 
Κορυδαλλού

Ιωάννης Λαδόπουλος
Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Χαλανδρίου

Ιωάννης Σταθόπουλος
Αναπλ.

Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
τ. Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής
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ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Παντελιάς
Μέλος Δ.Σ.

Δημοτικός Σύμβουλος
Αγ. Αναργύρων 

Καματερού
τ. Αντιδήμαρχος

Ηρακλής Τιτόπουλος
Μέλος Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Πυλαίας-Χορτιάτη

Aνδρέας Λεωτσάκος
Μέλος Ε.Ε.

Αντιπεριφερειάρχης 
Δυτικού Τομέα Αττικής,

τ.Αντιδήμαρχος 
Αγ. Βαρβάρας

Παναγιώτα
Προυντζοπούλου

Μέλος Ε.Ε.
τ. Δημοτική Σύμβουλος 

Αλίμου

Σπηλιοπούλου
Χρυσάγη 

Κωνσταντίνα
Πρόεδρος 

Εξελεγκτικής 
Επιτροπής 

Δημοτική Σύμβουλος
Γαλατσίου 

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

Μακρυνός Γεώργιος
Τέως Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορυδαλλού. 
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΔΔΥΠΠΥ.

Παπασπυρόπουλος Σωτήριος
Ιατρός Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος
Γενικός Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ

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

Αβραμίδου Μαρία
Διπλωματούχος Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής, 
MSc στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά

Ασίκης Κωνσταντίνος 
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Χωροταξίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Φαρκαδόνας.
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Ιατράκη Ελίζα 
Ψυχολόγος και Κοινωνική Λειτουργός, 
Συντονίστρια Δήμου Χερσονήσου

Βλάχου Όλγα 
Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ., MSc 
στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου, 
Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρολογικού-Μηχανολογικού 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Γαλάνη Ευαγγελία 
Διπλωματούχος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., 
MSc & PhD Γενετική, Βελτίωση και Γεωργία Φυτών, Γεωπονικής Α.Π.Θ. 
Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου.

Δρίζη Ειρήνη 
Διπλωματούχος Φυσικοθεραπείας της Σχολής επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
Αθήνας, MSc στην Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας, 
Φυσικοθεραπεύτρια στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

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

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



Ετήσιος 
απολογισμός2018

18

ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καραμπέτσου Μαίρη 
Eργοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Κεντεποζίδου Αναστασία 
Κοινωνιολόγος Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Κοφινά Σταυρούλα  
Κοινωνική Λειτουργός,  Πτυχιούχος Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
MSc στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Μαρασλή Αναστασία 
Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχολόγος Δήμου Ορεστιάδας

Μάρκου Αικατερίνη 
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός, Msc Δημόσια Υγεία, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 
Τεχνικών Θεμάτων & Συντήρησης Υποδομών, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Μίχα Αθανασία 
Κοινωνική Λειτουργός Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λοκρών.
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Ράππου Μαριάννα 
Πτυχιούχος Γεωπόνος (Msc) του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, Αρχιτέκτων 
Τοπίου (MA),  Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου

Μπότου Αναστασία 
Δημοτική Σύμβουλος, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ζωγράφου

Μυγδάκη Αθανασία 
Πτυχιούχος Κοινωνική Λειτουργός, Υπάλληλος Τμήματος Άσκησης Κοινωνικής 
Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Οικονομοπούλου Αγγελική 
Ψυχολόγος, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Παπαγεωργίου Δήμητρα 
Ψυχολόγος, MSc στη Σχολική Ψυχολογία, D.E.S.S. στη Διαπολιτισμική Ψυχολογία, 
Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Παπαναγιώτου-Λιόλου Άννα 
Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Λοκρών, 
Κοινωνική Λειτουργός και Π.Ε. Ψυχολόγος
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ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ρεντούμης Αναστάσιος 
Manager Υπηρεσιών Υγείας, Επιστημονικός Συνεργάτης Γραφείου 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Π. Φαλήρου

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

Σαββάκης Ηλίας 
Χημικός Μηχανικός, ΜΒΑ, MSc
Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγίου Δημητρίου,
Εμπειρογνώμονας Συμβουλίου της Ευρώπης και Expertise France

Σαμαρά Κυπαρισσένια 
Επισκέπτρια Υγείας, Δ/τρια Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αιγάλεω

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

Τζεμπελίκος Δημήτριος 
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας 
& Ανακύκλωσης Δήμου Αιγάλεω



Ετήσιος 
απολογισμός 2018

21

Τσακιρούδη Τριάδα 
Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας Δήμου Αλεξανδρούπολης

Τσάμτσας Γεώργιος 
Φυσικοθεραπευτής Δήμου Σκιάθου, Διεύθυνση Αθλητισμού, Πολιτισμού 
& Κοινωνικής Πρόνοιας, Συντονιστής ΕΔΔΥΠΠΥ Δήμου Σκιάθου

Τσαπατσάρη Ευαγγελία 
Κοινωνιολόγος-Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Συντονίστρια Προγράμματος Υγιών Πόλεων,
Κοινωνική Πολιτική Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας. 

Φερεκύδου Ελίζα
Δρ Βιολόγος - Coach
Γραμματεία Επιστημονικής Επιτροπής  του ΕΔΔΥΠΠΥ
Επιστημονική Συνεργάτης Ινστιτούτου Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)
και Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 2018 ήταν 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 (ΠΟΥ), και ως προς την
ανάπτυξη και λειτουργία του
σε επίπεδο χώρας και σε
επίπεδο Δήμων μελών. 

Τ ο Ελληνικό Δίκτυο συνεχίζει
και αυτήν την χρονιά την
ανοδική του πορεία. Ο αριθ-

μός των μελών του αυξήθηκε, νέα
προγράμματα, συνεργασίες και
συμμαχίες πραγματοποιήθηκαν και
αυξήθηκε περαιτέρω η αναγνωρισι-
μότητά του εντός της Χώρας αλλά
και Διεθνώς. 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο εί-
ναι σήμερα ένα μεγάλο και ισχυρό
Δίκτυο με 227 Δήμους μέλη. 

Διαθέτει ένα Επιστημονικό Συμβού-
λιο που εργάζεται για την επεξεργα-
σία των Πολιτικών του Π.Ο.Υ. για τις
Υγιείς Πόλεις, έχει πλέον δημιουρ-
γήσει τις προϋποθέσεις Δήμοι του
Δικτύου να μετέχουν στις Συναντή-
σεις και τις Ομάδες Εργασίας του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλε-

ων. Για πρώτη φορά στην μακρό-
χρονη ιστορία του Δικτύου, η Ελλά-
δα έχει τρεις πιστοποιημένες πόλεις
στο Ευρωπαϊκό Δικτυο του ΠΟΥ.

Σε επίπεδο Ευρώπης αυτή ήταν η
τελευταία χρονιά της 6ης Φάσης του
προγράμματος (2014-2019) και τί-
θεται σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα
συναντήσεων εργασίας και επιμορ-
φώσεων για την περαιτέρω ανάπτυ-
ξη του προγράμματος. Η Περιφε-
ρειακή Διευθύντρια του ΠΟΥ Ευρώ-
πης , δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο
πρόγραμμα και στην περαιτέρω
ανάπτυξη και ισχυροποίηση του ρό-
λου των Εθνικών Δικτύων.

Το 2018, Δήμοι μέλη του Δικτύου,
εκτός των πιστοποιημένων, λαμβά-
νουν μέρος σε Συναντήσεις του Ευ-
ρωπαϊκού Δικτύου καθώς και σε
Ομάδες Εργασίας που οργανώνει
με τηλεδιασκέψεις ο ΠΟΥ όπως εί-
ναι η Ομάδα Εργασίας για την Υγεία
και το Περιβάλλον και η Ομάδα
Εργασίας που επεξεργάζεται την
Πολιτική για τον Χωρικό Σχεδια-
σμό.

Η Συντονίστρια του Ελληνικού Δι-
κτύου, μετέχει επίσης στις μηνιαίες
Συναντήσεις Εργασίας του ΠΟΥ
που γίνονται διαδικτυακά καθώς και

σε όλες τις Ομάδες Εργασίας που
οργανώνονται για την επεξεργασία
των θεμάτων υλοποίησης του Προ-
γράμματος από τα Εθνικά Δίκτυα
της Ευρώπης. Ως Πρόεδρος της
Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΟΥ
για τα Εθνικά Δίκτυα, συντόνισε και
όλες τις αντίστοιχες ομάδες εργα-
σίας που έλαβαν χώρα τόσο μεταξύ
των Εθνικών Συντονιστών, όσο και
επί της διαμόρφωσης της πολιτικής
που θα ισχύσει.

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

Νταίζη Παπαθανασοπούλου
Συντονίστρια Προγράμματος 

Υγιείς Πόλεις στο Εθνικό Δίκτυο
Πρόεδρος Συμβουλευτικής 

Επιτροπής ΠΟΥ Ευρώπης
για τα Εθνικά Δίκτυα 
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Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Συναντήσεις Εργασίας 
- Συνέδριο Υγιών Πόλεων 

43 Δήμαρχοι και 87
Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί
Σύμβουλοι παρευρέθηκαν στη
Σύνοδο που οργανώθηκε από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας στην Κοπεγχάγη στις
12-13 Φεβρουαρίου,
αντιπροσωπεύοντας περίπου
125 εκατομμύρια κόσμου.

Π αρόντες Δήμαρχοι και Αντι-
δήμαρχοι από τις πιστοποι-
ημένες πόλεις του Ευρω-

παϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων, Πο-
λιτικοί εκπρόσωποι των Εθνικών Δι-
κτύων της Ευρώπης, Δήμαρχοι και
Αντιδήμαρχοι πόλεων μελών των
Εθνικών Δικτύων καθώς και Αντι-
πρόσωποι Υγιών Πόλεων και Περι-
φερειών από άλλες Ηπείρους,
όπως π.χ. ο Αντιδήμαρχος Υγείας
Νέας Υόρκης. 

Η ιδιαίτερα σημαντική αυτή Σύνο-
δος ολοκληρώθηκε με την υπογρα-
φή της Διακήρυξης των Δημάρχων
οι οποίοι δεσμεύθηκαν να εργα-
στούν με σκοπό την επίτευξη συγ-
κεκριμένων στόχων για την περαι-
τέρω εξασφάλιση της Υγείας και της
ευημερίας των κατοίκων και των
πόλεών τους.Θα είναι το πολιτικό
καταστατικό κείμενο που θα καθο-
ρίζει την πολιτική βούληση και δέ-
σμευση για την προαγωγή της υγεί-
ας και την βελτίωση της ποιότητας
ζωής, τα επόμενα χρόνια.

Σκοπός της Συνόδου ήταν να εξετα-
στεί κατά πόσο η υγεία και η ευημε-
ρία μπορούν να οδηγήσουν στην
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

αστική ανάπτυξη με δίκαιο και βιώ-
σιμο τρόπο.

Κατά την διάρκεια των εργασιών της
Συνόδου, έλαβε χώρα και παράλ-
ληλη συνεδρίαση με θέμα Πρόσφυ-
γες και Υγεία, την οποία συντόνιζε ο
Διευθυντής του ΠΟΥ για το προ-
σφυγικό, Stefano Severoni, και
στην οποία έκαναν παρουσίαση Δή-
μαρχοι από την Ιταλία, την Τουρκία
και την Φινλανδία. Κατά την συν-
δρίαση αυτή έλαβε τον λόγο και ο
Αντιδήμαρχος Αμαρουσίου κ. Στέ-
φανος Τσιπουράκης, θέτοντας θέ-
ματα που απασχολούν τις ελληνικές
πόλεις, πρότεινε μάλιστα να γίνει
στην Αθήνα μια συνάντηση των πό-
λεων μελών του ΠΟΥ και ένα συνέ-
δριο με αυτό το θέμα.

Η Σύνοδος των Δημάρχων των
Υγιών Πόλεων του WHO στην Κο-
πεγχάγη, τελείωσε με την ομόφωνη
αποδοχή μιας καινούριας πολιτικής
ατζέντας δέσμευσης σε βασικούς
τομείς της πολιτικής των Υγιών Πό-
λεων για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών και την προαγω-
γή της Υγείας.

Στο τέλος του Συνεδρίου, τα μέλη
της ελληνικής αποστολής γνωρί-
στηκαν με την Περιφερειακή Διευ-
θύντρια, Σουζάνα Γιάκαμπ. Από το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων συμμετείχαν:

Ο κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δή-
μαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, ο κ.
Γιώργος Μακρυνός, Δημοτικός
Σύμβουλος Κορυδαλλού και Αν-
τιπρόεδρος Β΄ του Δ.Σ. του Δι-
κτύου, ο κ. Ηρακλής Τιτόπουλος
Πρόεδρος ΚΕ.Κ.Π.Α.Π  Δήμου
Πυλαίας Χορτιάτη και μέλος του
Δ.Σ. του Δικτύου, ο κ. Στέφανος
Τσιπουράκης Δημοτικός Σύμ-
βουλος, Πολιτικός Εκπρόσωπος
του Δ. Αμαρουσίου στο Δίκτυο, η
κα. Κυριακή Παναγιωτοπού-
λου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, Πολι-
τική Εκπρόσωπος του Δ. Φαρσά-

λων στο Δίκτυο,και η κα. Νταίζη
Παπαθανασοπούλου Πρόεδρος
της Συμβουλευτικής Επιτροπής
του ΠΟΥ Ευρώπης για τα Εθνικά

Δίκτυα και Συντονίστρια Προ-
γράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελ-
ληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων του ΠΟΥ. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΏΝ 
ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ 25-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Στις 25- 27 Απριλίου,
πραγματοποιήθηκε στην
Αττάλεια της Τουρκίας, η
Τακτική Ετήσια Συνάντηση
Εργασίας των Συντονιστών
των Εθνικών Δικτύων. 

Τ α υπό επεξεργασία θέματα
ήταν αρκετά, συζητήθηκε
και αναλύθηκε εκτενώς ο

ρόλος, η συνεισφορά και η συμμε-
τοχή των Εθνικών Δικτύων στην
υλοποίηση της Συμφωνίας των
Δημάρχων της Κοπεγχάγης, της
Ατζέντα 2030, της ολιστικής προ-
σέγγισης της διοίκησης της πό-
λης,καθώς και την ανάπτυξη της
εθνικής πολιτικής για την Υγεία
κατά την διάρκεια της 7ης Φάσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον
ενεργό ρόλο των Εθνικών Δι-
κτύων στην διαμόρφωση και υλο-
ποίηση των συμφωνιών της Ευρω-
παϊκής Ενωσης και των μεγάλων
Διεθνών Οργανισμών καθώς και
των επιπέδων διοίκησης εντός
των χωρών.

Εγινε εκτενής ανάλυση των 6 Πυ-
λώνων Πολτικής για τις Υγιείς Πό-
λεις, όπως αυτοί εκφράστηκαν μέ-
σα από την Συμφωνία της Κοπεγ-
χάγης και την αναγκαιότητα να
υλοποιηθούν από τα Εθνικά Δί-
κτυα σε συνδυασμό με τους 17
Στόχους της Ατζέντα 2030.

Συζητήθηκε εκτενώς το μοντέλο
διοίκησης για τα Εθνικά Δίκτυα
στην Ευρώπη καθώς και ο μελλον-
τικός ρόλος των Εθνικών Δικτύων
ως Διεθνών παικτών. 

Τέλος, σε ειδική συνεδρίαση που
οργάνωσε η Πρόεδρος της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής του ΠΟΥ
κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου

και τα μέλη, συζητήθηκαν τα κρι-
τήρια που θα αφορούν τα Εθνικά
Δίκτυα για την πιστοποίησή τους

στην 7η Φάση καθώς και τα κριτή-
ρια για τις πόλεις μέλη καθώς επί-
σης και η μέθοδος αξιολόγησης. 
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΣΤΟ ΜΠΕΛΦΑΣΤ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Το 2018 ήταν το έτος λήξης
της 6ης πενταετούς Φάσης
υλοποίησης του
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις
και η συμπλήρωση 30 χρόνων
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Υγιών Πόλεων και
όπως συνηθίζεται σε κάθε
αλλαγή Φάσης,
πραγματοποιήθηκε
Παγκόσμιο Συνέδριο με την
συμμετοχή Πολιτικών
εκπροσώπων και Συντονιστών
από όλες τις Γεωγραφικές
Περιφέρειες του ΠΟΥ. 

Κ ατά την διάρκεια των εργα-
σιών του Συνεδρίου, αξιολο-
γήθηκε και συζητήθηκε η

μέχρι τώρα πορεία του Προγράμμα-
τος, κυρίως όμως αναλύθηκε η νέα
Πολιτική που θα ακολουθηθεί την
προσεχή πενταετία, παρουσιάστη-
καν Καλές Πρακτικές από Δήμους
και συμφώνησαν όλοι:
n Στην Διακήρυξη του Μπέλφαστ 
n Στους Στόχους , τις Προϋποθέ-

σεις και την Στρατηγική Προσέγ-
γιση για την 6η Φάση

n Στην επιβεβαίωση της Συμφω-
νίας των Δημάρχων που είχε
προηγηθεί ως Πολιτικό Κείμενο
και δέσμευση τον Φεβρουάριο
του ιδίου έτους. 

Τα συγκεκριμμένα κείμενα, κα-
λούνται να συζητήσουν και να εγ-
κρίνουν όλα τα Δημοτικά Συμβού-
λια των Υγιών Πόλεων τόσο στις Πι-
στοποιημένες Πόλεις, όσο και στα
Εθνικά Δίκτυα.

Στο Συνέδριο αυτό, ιδιαίτερα ση-
μαντική ήταν η παρουσία του Ελλη-
νικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, με
παρουσίαση Καλών Πρακτικών,
συμμετοχή σε τραπέζια και Ομάδες
Εργασίας καθώς και με συμμετοχή

στην Έκθεση Ζωγραφικής Παιδιών.

Από ελληνικής πλευράς μετείχαν:
n Τα μέλη του ΔΣ. Ιωάννης Λαδό-

πουλος και Νίκος Παντελιάς

από τους Δήμους Χαλανδρίου και
Αγίων Αναργύρων – Καματερού
αντίστοιχα.

n Η Συντονίστρια κα. Νταίζη Πα-
παθανασοπούλου και Πρό-
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εδρος της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής του ΠΟΥ Ευρώπης για τα
Εθνικά Δίκτυα , η οποία προ-
ήδρευσε και στην Συνάντηση Ερ-
γασίας των Εθνικών Συντονιστών
των Δικτύων Υγιών Πόλεων που
έλαβε χώρα παράλληλα με τις
εργασίες του Συνεδρίου.

Από τους Δήμους μέλη:
n Άρης Καραχάλιος, Δήμαρχος

Φαρσάλων.
n Κυριακή Παναγιωτοπούλου,

Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ και Πολιτι-
κή εκπρόσωπος του Δήμου Φαρ-
σάλων στο ΕΔΔΥΠΥ, η οποία πα-
ρουσίασε το πρόγραμμα «Στρα-
τηγικός σχεδιασμός και ενσωμά-
τωση των Ρομά στο Δήμο Φαρσά-
λων.»

n Αγγελική Οικονομοπούλου, Δι-
ευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Αγίων Αναργύρων

Καματερού , η οποία παρουσίασε
την εργασία “Ενδυναμώνοντας
τους πολίτες μεσα από ολιστικές,
βιωματικές προσεγγίσεις. Το πα-
ράδειγμα του Δήμου Αγίων
Αναργύρων Καματερού».

n Αναστασία Κεντεποζίδου, Προ-
ϊσταμένη Κοινωνικής Προστα-
σίας, συντόνισε ως Πρόεδρος τη
θεματική ενότητα «Ιστορίες
Υγιών Πόλεων».

n Ευαγγελία Τσαπατσάρη, Κοινω-
νιολόγος MSc – Σύμβουλος Ψυ-
χικής Υγείας, Προϊσταμένη τμή-
ματος Κοινωνικής Πολιτικής &
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλ-
κηδόνας, Μέλος του Επιστημονι-
κού Συμβουλίου του ΕΔΔΥΠΠΥ,
Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων
Κοινωνιολόγων, η οποία έκανε
παρουσίαση του Κέντρου Ψυχο-
κοινωνικής Στήριξης και Ημερή-

σιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέ-
ας Χαλκηδόνας.

n Ευανθία Ευαγγέλου, Δρ. Ευαν-
θία/Εβίτα Ευαγγέλου, Κοινωνι-
κή Λειτουργός/Διδάκτωρ Κοι-
νωνικών Επιστημών Γραφείο
Κοινωνικής Πολιτικής, Δήμος
Γλυφάδας , η οποία έκανε τρεις
παρουσιάσεις: «Εξετάζοντας την
Ποιότητας Ζωής των χρηστών το
Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) στο Δήμο
Γλυφάδας», στην Θεματική ενό-
τητα Συμμετοχικότητα (Participa-
tion) , « Ποιότητα ζωής των χρη-
στών της τοπικής κοινωνικής
υπηρεσίας στο Δήμο Γλυφάδας.
Αποτελέσματα πιλοτικής μελέτης
περίπτωσης», στην Θεματική
ενότητα Άνθρωποι ( People) και
«Υλοποίηση της Σχολικής Κοινω-
νικής Υπηρεσίας στο Δήμο Γλυ-
φάδας.»

Open contest of chil-
dren’s fine Art «Healthy
cities through the eyes
of children» του Ρωσι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλε-
ων του ΠΟΥ, για την διε-
νέργεια Διαγωνισμού παι-
δικής ζωγραφικής με θέ-
μα “ Οι Υγιείς Πόλεις μέσα
από τα μάτια των παι-
διών”.

Το Ρωσικό Δίκτυο οργά-
νωσε τον Διαγωνισμό αυ-
τό με αφορμή την συμ-
πλήρωση 30 χρόνων λει-
τουργίας του προγράμμα-
τος Υγιείς Πόλεις του ΠΟΥ
στην Ευρώπη και καλεί
όλους τους Δήμους μέλη
των Εθνικών Δικτύων.
Από την Ελλάδα συμμε-
τείχαν στο Διαγωνισμό οι
εξής Δήμοι: Αγ. Παρα-
σκευή, Μαρούσι, Αλε-
ξανδρούπολη, Καστο-
ριά και Σπάτα-Αρτέμιδα.
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΜΠΕΛΦΑΣΤ

WHO-ADVISORY COMMITTEE FOR THE NATIONAL NETWORKS
(Συμβουλευτική Επιτροπή του ΠΟΥ Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα)

Κατά την διάρκεια των εργασιών του Παγκόσμιου Συνε-
δρίου στο Μπέλφαστ, πραγματοποιήθηκε κλειστή Συ-
νάντηση Εργασίας των Συντονιστών των Εθνικών Δι-
κτύων την οποία οργάνωσε η Συμβουλευτική Επιτροπή
και η Πρόεδρος κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου. 

Το θέμα της Συνάντησης αφορούσε τον τρόπο συνεργα-
σίας μεταξύ των Δικτύων στην καινούργια πενταετή Φά-
ση, τον τρόπο συνεργασίας των Εθνικών Δικτύων με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Προτάσεις και ανάγκες
των Εθνικών Δικτύων και τέλος την επιλογή των νέων
μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής που θα εκπρο-
σωπούν τα Εθνικά Δίκτυα, σε μια διευρυμένη πλέον

Συμβουλευτική Επιτροπή ενωμένη με εκπροσώπους τό-
σο των Δικτύων όσο και των Πολεων. 

Chair. Daisy Papathanasopoulou - Hellenic Healthy 
Cities Network, National Coordinator
Members
n Daniele Biagnoni - Italian Healthy Cities Network,

National Coordinator
n Selma Sogoric - Croatia Healthy Cities Network, 

National Coordinator
n Milka Donchin – Israel Healthy Cities Network, 

National Coordinator

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΠΟΥ κατά την διάρκεια
του 2018 και για 6η συνεχή χρονιά, είχε μια διαρκή και
έντονη δραστηριότητα συνεργαζόμενη διαρκώς 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 7ης Φάσης.

Μηνιαία Τηλεδιάσκεψη μεταξύ μελών και κεντρικών
γραφείων του ΠΟΥ.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, επελέγησαν
και ως μέλη της Επιστημονικής για την προετοιμασία σε
συνεργασία με το κεντρικό γραφείο του ΠΟΥ, της Ετή-
σιας Συνάντησης Εργασίας των Εθνικών Δικτύων στην
Αττάλεια της Τουρκίας καθώς και στην προετοιμασία του
Παγκόσμιου Συνεδρίου στο Μπέλφαστ.

Προετοίμασαν επίσης την εκλογική διαδικασία και τις
διεργασίες για την εκλογή νέων μελών. Οι εκλογές
πραγματοποιήθηκαν στο Μπέλφαστ μετά από εισήγηση
των Κεντρικών Γραφείων του ΠΟΥ για ενοποίηση των
δύο Συμβουλευτικών Επιτροπών, πόλεων και Δικτύων
σε μια με αριθμό μελών ίσο με το άθροισμα των δύο Επι-
τροπών. 

Από τις εκλογές εξελέγησαν από τα Εθνικά Δίκτυα οι:
n Daisy Papathanasopoulou, Hellenic Healthy Cities

Network,
n Fiona Donovan, Irish Healthy Cities Network,
n Sanna Ahonnen, Finish Healthy Cities Network 
n Murat Ar, Turkish Healthy Cities Network

Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ομάδων 
εργασίας και επιτροπών του ΠΟΥ
Οργανώθηκαν τηλεδιασκέψεις της Συμβουλευτικής
Επιτροπής του ΠΟΥ για τα Εθνικά Δίκτυα.
Συμμετείχαμε σε 12 τηλεδιασκέψεις που οργάνωσε ο
ΠΟΥ για διάφορα θέματα διαμόρφωσης της πολιτικής
των Υγιών Πόλεων.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά το
2018 το Εθνικό μας Δίκτυο διαδραμάτισε πρωταγωνιστι-
κό και καθοριστικό ρόλο στα τεκταινόμενα του προ-
γράμματος Υγιείς Πόλεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απο-
σπώντας θετικά σχόλια για την οργάνωση, την λειτουρ-
γία μας και την συνεισφορά μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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18η Συνάντηση Εργασίας, Διδυμότειχο , 20 Απριλίου 2018

Β. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Η υλοποίηση του προγράμματος 
υγιείς πόλεις στο Εθνικό μας δίκτυο
Σε εθνικό επίπεδο το 2018
ήταν επίσης μια δημιουργική
χρονιά κατά την οποία το
Δίκτυο συνέχισε την
υλοποίηση μιας σειράς
προγραμμάτων για τους
Δήμους μέλη , συνεργασίες
με Επιστημονικούς φορείς,
Πανεπιστήμια, άλλες ΜκΟ και
Πανελλήνιες Εκστρατείες 
με κύριο στόχο την πρόληψη
των ασθενειών, 
τον προσυμπτωματικό έλεγχο,
την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση σε θέματα
υγείας, τα οποία
παρουσιάζονται αναλυτικά
στην συνέχεια.

Κατά την διάρκεια του 2018, το Δί-
κτυο:
n Συνέχισε να παρέχει επιστημονι-

κή υποστήριξη και τεχνογνωσία
στους Δήμους μέλη σχετικά με
την εφαρμογή του Προγράμμα-
τος Υγιείς Πόλεις.

n Οργάνωσε τρείς Συναντήσεις
Εργασίας, με θεματικές σε θέμα-
τα πολιτικής του ΠΟΥ πρακτικές

εφαρμογές και καλές πρακτικές
στους Δήμους Μέλη, δίνοντας
έμφαση στην υλοποίηση των πο-
λιτικών του ΠΟΥ, στην ανάλυση
της Συμφωνίας των Δημάρχων
στην Κοπεγχάγη, την ανάπτυξη
πολιτικών για την υλοποίηση των
17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης, την εφαρμογή της μεθοδο-
λογίας των Υγιών Πόλεων στους
Δήμους μέλη και την προετοιμα-
σία του Δικτύου και των Δήμων
μελών για τα κριτήρια του ΠΟΥ
για την 7η Φάση.

Στελέχη Δήμων μελών μετέχουν
για πρώτη φορά σε Ομάδες Εργα-
σίας του Παγκόσμιου Οργανισμού
για την ανάπτυξη πολιτικών, όπως:
n Στην Ομάδα Εργασίας: Healthy

Cities Environment and Health
Working Group, όπου εκτός της
Συντονίστριας του Δικτύου κας
Νταίζης Παπαθανασοπούλου,
μετέχουν οι: Σταυρούλα Κοφινά
, από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, 
Κοινωνική Λειτουργός & Πτυχι-
ούχος Τμήματος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου, 

n Ηλίας Σαββάκης, Χημικός Μη-

χανικός ΕΜΠ, MBA, MSc, Γενι-
κός Γραμματέας Δήμου Αγίου
Δημητρίου, 

n Ευανθία Ευαγγέλου , Δήμου
Γλυφάδας, 

n Ελίζα Φερεκύδου, Δρ Βιολόγος,
Συντονίστρια ΙΚΠΙ- ΕΕ του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ,

n Κυριακή Κόλλια, Συντονίστρια
Δήμου Αμαρουσίου.

Στην Ομάδα Εργασίας: Place,
Health, Inequalities &Wellbeing,
μετέχουν οι: 
n Νταίζη Παπαθανασοπούλου,

Κοινωνιολόγος Κοινωνική Λει-
τουργός, Συντονίστρια του Δι-
κτύου.

n Ειρήνη Καρανικόλα, Κοινωνική
Λειτουργός, Συντονίστρια Δήμου
Πυλαίας Χορτιάτη.

n Μαρία Μονοκρούσου, Κοινωνι-
κή Λειτουργός Δήμου Πυλαίας
Χορτιάτη.

Το Δίκτυο ενημερώνει και υποστη-
ρίζει με τεχνογνωσία τους Δήμους
που έχουν ξεκινήσει την διαδικασία
πιστοποίησης στον ΠΟΥ και που εί-
ναι οι: Αμαρουσίου, Σάμου και
Πυλαίας Χορτιάτη.

Η 18η Συνάντηση Εργασίας των μελών του Δικτύου,
πραγματοποιήθηκε το πρωί της 20ης Απριλίου
2018, πριν την επίσημη έναρξη των εργασιών του
Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου Υγιών Πόλεων.

Στην Συνάντηση, έγινε Παρουσίαση:
n Tου Συμφώνου της Κοπεγχάγης
n Της Διάσκεψης Δημάρχων για το Προφίλ Υγείας
n Των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τα

μέλη των Ομάδων Εργασίας της Επιστημονικής
Επιτροπής που επεξεργάζονται τις σχετικές πολι-
τικές.
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

19η Τριμηνιαία Συνάντηση Υγιών Πόλεων 
Η 19η Συνάντηση Εργασίας των Δή-
μων του Ελληνικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων, πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Αμαρουσίου στις 29 Ιου-
νίου 2018.

Κατά την διάρκεια των εργασιών της
Συνάντησης Εργασίας: 
n Εγινε ενημέρωση των Δήμων για

την Συνάντηση Εργασίας των
Εθνικών Δικτύων στην Αττάλεια
και τις αποφάσεις που πάρθηκαν
σχετικά με τα κριτήρια που θα
πληρούν τα Εθνικά Δίκτυα και οι
πόλεις μέλη των Δικτύων στην
επόμενη πενταετία.

n Εγινε ιδιαίτερη μνεία για την δη-
μιουργία Συντονιστικής Επιτρο-
πής του Προγράμματος σε κάθε
Δήμο, διότι αποτελεί ένα από τα
κριτήρια του ΠΟΥ. 

n Εγινε Παρουσίαση της πορείας
εργασιών της Ομάδας Εργασίας
του ΠΟΥ για την Υγεία και το Πε-
ριβάλλον.

n Εγινε Παρουσίαση των προγραμ-
μάτων που θα παρουσιάσουν Δή-
μοι του Δικτύου στο Παγκόσμιο
Συνέδριο στο Μπέλφαστ.

n Εγινε Παρουσίαση των έργων
Ζωγραφικής των παιδιών από
τους Δήμους του Δικτύου (Αλε-
ξανδρούπολης, Αμαρουσίου,
Σπάτων Αρτέμιδας, Αγίας Παρα-
σκευής), που συμμετέχουν σε
διαγωνισμό ζωγραφικής που ορ-

γανώνει το Ρωσικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων με θέμα «Η Υγιής πόλη
μέσα από τα μάτια των παιδιών»
και θα εκτεθούν στο Παγκόσμιο
Συνέδριο στο Μπέλφαστ.

n Εγινε Παρουσίαση της Ομάδας
Εργασίας της Επιστημονικής Επι-
τροπής για την Πολιτική Φυσική
Άσκησης του ΕΔΔΥΠΠΥ στην κα-
τεύθυνση των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας και εφαρμογή
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με πα-
ραδείγματα από την συμμετοχή
και βράβευση Δήμων στην Ευρω-
παϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας . 

Η επιστημονική επιτροπή παρου-
σίασε την Πολιτική που επεξεργά-
σθηκε η Ομάδα εργασίας για την
δημιουργία Φιλικών Πόλεων για
τα άτομα με άνοια και τις οικογέ-
νειές τους. 
n Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα

του Δικτύου και το Πρόγραμμα
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

n Παρουσιάστηκαν Καλές Προκτι-
κές από Δήμους του Δικτύου.
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20η Τριμηνιαία Συνάντηση Υγιών Πόλεων

21η Τριμηνιαία Συνάντηση Υγιών Πόλεων

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρουσίου στις 19
Οκτωβρίου 2018, αμέσως μετά το Παγκόσμιο Συνέδριο
στο Μπέλφαστ και για τον λόγο αυτό:
n Έγινε ενημέρωση για την νεα πολιτική που αποφασί-

σθηκε με τους έξι Πυλώνες (Άνθρωποι- Τόπος- Ευη-
μερία- Συμμετοχικότητα- Πλανήτης- Ειρήνη) και την
νέα Χάρτα του Μπέλφαστ για την 7η Φάση για την
οποία ακολούθησε πολιτικός και τεχνικός σχολιασμός
από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ και του Διοικητικού Συμβουλίου.

n Εγινε Παρουσίαση των Στόχων 1,2,4 και 5 της Βιώσι-
μης Ανάπτυξης, από τις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας
των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής.

n Έγινε ενημέρωση για τα Προγράμματα του Δικτύου.
n Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από Δήμους του

Δικτύου που αποτελούν υλοποίηση των πολιτικών
υγείας του Δικτύου.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2018, πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμα-
ρουσίου η τέταρτη Τακτική τριμηνι-
αία Συνάντηση του έτους και η τε-
λευταία για την 6η Φάση υλοποί-
ησης του Προγράμματος Υγιείς Πό-
λεις. Σε αυτήν την Συνάντηση ανα-
πτύχθηκαν:
n Οι έξι πυλώνες Πολιτικής για την

7η Φάση 2019-2023. 17 Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Κριτήρια
του ΠΟΥ για την 7η Φάση, Σχο-
λιασμός.

n Η Ηγεσία και Διπλωματία των πό-
λεων για την Υγεία και την Βιωσι-
μότητα από τον Δρ. ́ Αγι Τσουρό ,
πρώην Διευθυντή Πολιτικής και
Διακυβέρνησης για την Υγεία
στον ΠΟΥ, Ευρώπη.

Με πρωτοβουλία της Κυριακής
Παναγιωτοπούλου, Δημοτικής
Συμβούλου Φαρσάλων, και Πρό-
εδρου ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ., έγινε απευθεί-
ας σύνδεση με την Αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Φαρ-
σάλων, και έγινε συζήτηση με τους
μαθητές της Πέμπτης Δημοτικού
του 4ου Δημοτικού Σχολείου με
θέμα « Η πόλη σήμερα -  Οραματί-
ζομαι την πόλη μου». Στο σχολείο

φοιτούν και μαθητές Ρομά.

Από την Επιστημονική Επιτροπή,
παρουσιάστηκε από τις Ομάδες Ερ-
γασίας, η μέχρι στιγμής επεξεργα-
σία των πολιτικών των Στόχων 6,7
και 8 της Βιώσιμης Ανάπτυξης,κα-
θώς και παρουσίαση της εργασίας
της Ομάδας για την Αντικαπνιστική
πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Παρουσιάστηκαν Καλές πρακτικές

από Δήμους του Δικτύου καθώς και
ένα καινούργιο Πρόγραμμα σε συ-
νεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης και το Εργαστήριο Ιατρι-
κής Φυσικής με θέμα « Υγιής Γή-
ρανση – eHealth - νέες τεχνολο-
γίες. Βιωματικό εργαστήρι του
προγράμματος LLM Care» από
τον Καθηγητή Παναγιώτη Μπαμίδη,
Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Ιατρικής
ΑΠΘ.
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Δύο διασκέψεις δημάρχων και αιρετών
Στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη με θέμα:
«Η σημασία του Προφίλ Υγείας του ΠΟΥ για μια σύγχρονη πόλη»

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018 και στις στις  12  Νοεμβρί-
ου 2018,  πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ηρακλείου
Αττικής, και στο Δημαρχείο Πυλαίας Χορτιάτη αντίστοιχα,
Διάσκεψη Δημάρχων και Αιρετών που είχε σαν σκοπό, να
θέσει υπ’ όψιν των Δημάρχων και των Αιρετών την μεθο-
δολογία του ΠΟΥ όσο αφορά τις Υγιείς Πόλεις, με πρω-
ταρχικής σημασίας εργαλείο και προαπαιτούμενο για τις
πιστοποιημένες πόλεις, το Προφίλ των Πόλεων.    

Στόχος ήταν να αναδείξει την αναγκαιότητα και την
χρησιμότητα της επιστημονικής τεκμηρίωσης ως εργα-

λείο για τον σχεδιασμό και την χάραξη πολιτικής. Την
αποτύπωση όλων των στοιχείων που αναδεικνύουν την
πραγματική κατάσταση στην πόλη σε όλους τους τομείς,
που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τον σωστό σχε-
διασμό. Βασικό εργαλείο για την εργασία των Υγιών Πό-
λεων, είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
των πολιτών και της πόλης. Η καταγραφή των παραγόν-
των που επηρεάζουν την υγεία, η κατάσταση της υγείας
του πληθυσμού  τους, οι συνήθειες και ο τρόπος ζωής και
συμπεριφοράς και τέλος δικές  τους επισημάνσεις και οι
προτάσεις τους για την βελτίωση της ζωής τους. 

Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
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Προφίλ Υγείας
Το Δίκτυο ολοκλήρω-
σε το Προφίλ Υγείας
του Δήμου Σάμου και
ξεκίνησε να επεξεργά-
ζεται τα Προφίλ Υγείας
των Δήμων Αμαρουσί-
ου, Πυλαίας Χορτιάτη
και Ηρακλείου Αττι-
κής.
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Πιστοποιήσεις πόλεων
Το Δίκτυο δια της Συντονίστριας κας Νταίζης Παπαθανασοπούλου, βοηθά με την παροχή τεχνογνωσίας τους Δήμους
μέλη που θέλουν να πιστοποιηθούν ως project cities στον ΠΟΥ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. 

Η Χώρα μας έως τώρα, εδικαιούτο βάσει, πληθυσμιακών κριτηρίων, να πιστοποιήσει 3 Δήμους, όμως μετά από σχετι-
κές συζητήσεις, μπορεί πλέον να πιστοποιήσει 7.

Με το τέλος της 6ης Φάσης, ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι Δήμοι Αμαρουσίου, Σάμου και Πυλαίας Χορτιάτη.

Με την λήξη του 2018, λήγει και η 6η Φάση του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις και όλα τα Εθνικά Δίκτυα, όπως και οι πι-
στοποιημένες πόλεις, μπαίνουν σε διαδικασία αξιολόγησης και επαναπιστοποίησης βάσει των νέων κριτηρίων και των
νέων Πολιτικών που έχουν τεθεί. 
Το Ελληνικό Δίκτυο, ήδη εκδήλωσε εγγράφως με επιστολή του Προέδρου κ. Γιώργου Πατούλη την επιθυμία να επα-
ναπιστοποιηθεί και ξεκίνησε την σχετική διαδικασία. 

Τα 22 μέλη του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου υπό την Προεδρεία του Κα-
θηγητή ΕΚΠΑ κ. Ιωάννη Τούντα και
με τον Συντονισμό της Συντονί-
στριας του Δικτύου κας Νταίζης Πα-
παθανασοπούλου, συνεχίζουν σε
εθελοντική βάση να εργάζονται για
την επεξεργασία των πολιτικών του

Π.Ο.Υ. και την εφαρμογή τους σε
Τοπικό Επίπεδο.

Στο Επιστημονικό Συμβούλιο κατά
το 2018, λειτουργούν και επεξερ-
γάζονται Πολιτικές:
n 17 Ομάδες Εργασίας, μια για τον

κάθε Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης

n Ομάδα Εργασίας για eHealth πο-

λιτική 
n Ομάδα Εργασίας για την χάραξη

Αντικαπνιστικής Πολιτικής των
Δήμων

n Ομάδα Εργασίας για την χάραξη

πολιτικής για την Άνοια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΏΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ελληνικό Δίκτυο, στην επόμενη πενταετία και ξεκινώντας από το 2019, έχει να εργασθεί με τα κάτωθι Καταστατικά
Κείμενα και τους Όρους και Προϋποθέσεις του ΠΟΥ.

Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
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Πολιτικές Δικτύου
Με τους έξι βασικούς Πυλώνες όπως φαίνονται στο πιο κάτω διάγραμμα 
και τους 17 Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

με επίκεντρο την Υγεία.
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Πολιτικές Δικτύου

http://www.eddyppy.gr/-nea-diktyoy/politikes
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ΚΕΠ Υγείας

Στατιστικά 2018
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 Δή-
μου μέλους του, με παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Προ-
αγωγής της Υγείας και συντονισμό υπηρεσιών Προληπτικής Ια-
τρικής και Προσυμπτωματικού Ελέγχου. Από το πρόγραμμα των
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 114.000 δημότες. 

Οι Δήμοι μέλη που έχουν λάβει απόφαση ΔΣ για την ίδρυση ΚΕΠ
Υγείας στην πόλη τους είναι οι εξης:

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

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΑΣΟΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
ΘΗΒΑΣ
ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΛΙΟΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΕΡΟΥ
ΛΟΚΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΣΣΙΝΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΗΛΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΥΚΕΩΝ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΝΕΜΕΑ
Π.ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΠΥΛΗ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΜΠΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΨΑΡΩΝ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ
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Το 2018 μέσα από το πρόγραμμα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 71,000 δημότες. 

Έτος 2018
Γενικό Σύνολο Ωφελουμένων 71.437
Σύνολο Εξετάσεων Προληπτικής Ιατρικής 20.128
Σύνολο Ωφελουμένων από Εκδηλώσεις 61.154
Σύνολο Δράσεων 542
Εγγεγραμμένοι Δημότες Στο Λογισμικό 2.946
Εκπαίδευση Υπαλλήλων 160

Με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποί-
ηση μια τοπικής στρατηγικής για την
πρόληψη και την προαγωγή της υγεί-
ας, o Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ
και της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, Περιφε-
ρειάρχης Αττικής και οι Δήμαρχοι Δή-
μων - μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ εγκαινία-
σαν, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, 6 νέα
ΚΕΠ Υγείας το 2018. Ο κ. Πατούλης
επεσήμανε ότι «Συνεχίζουμε ως τοπι-

κή αυτοδιοίκηση τον αγώνα μας για να
προλαμβάνουμε την ασθένεια από τη
θεραπεία. Το ΚΕΠ Υγείας είναι το όρα-
μα πολλών χρόνων, και βούλησή μας
είναι όχι μόνο οι Δήμοι του ΕΔΔΥΠΠΥ
αλλά όλοι οι Δήμοι της χώρας να απο-
κτήσουν το δικό τους ΚΕΠ Υγείας. Μέ-
σα από τα ΚΕΠ Υγείας προσφέρουμε
ενημέρωση και συμβουλευτική για
επτά θανάσιμα νοσήματα, τα οποία,

όμως, εάν προληφθούν, είναι ιάσιμα
σε συντριπτικό ποσοστό. Θα είμαστε
αρωγοί της προσπάθειας των Δήμων
για την πρόληψη της Υγείας των πολι-
τών».

«Γ. Πατούλης: Τα ΚΕΠ Υγείας είναι
ένα σπουδαίο εργαλείο που έχει στη
διάθεσή της η Τοπική Αυτοδιοίκηση για
την πρόληψη της υγείας των δημοτών»
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Ίδρυση - Εγκαίνια
24/1/2018- ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεγαρέων
Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου
2018 εγκαινίασε το ΚΕΠ
Υγείας, ο Δήμος Μεγαρέων,
σε συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων υπό την Αιγίδα της
ΚΕΔΕ.

Τ ην τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Μεγαρέων κ.

Γρηγόριος Σταμούλης ο οποίος
μεταξύ άλλων τόνισε: «Το πολυτι-
μότερο αγαθό για τον άνθρωπο εί-
ναι αναμφισβήτητα η υγεία. Η πρό-
ληψη είναι ο καλύτερος τρόπος
διατήρησης αυτού του αγαθού. Το
προλαμβάνειν, κάλλιον του θερα-

πεύειν. Ό,τι λοιπόν συμβάλλει
προς αυτήν την κατεύθυνση είναι
χρήσιμο και πολύτιμο. Επομένως η
λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας, που ο
ρόλος τους είναι η ευαισθητοποί-
ηση, η ενημέρωση, η διοργάνωση
προληπτικών εξετάσεων και παρα-
πομπών σε δομές υγείας, θα ωφε-
λήσει αφάνταστα, δεδομένου ότι
απευθύνεται σε όλους τους πολί-
τες ανεξαρτήτως ασφαλιστικής
ικανότητας. Οφείλουμε λοιπόν
όλοι να στηρίξουμε αυτόν τον θε-
σμό και να τον καταστήσουμε γνω-
στό σε όλους τους πολίτες, προκει-
μένου να κάνουν χρήση αυτού του
ευεργετήματος».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και

της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης,
Περιφερειάρχης Αττικής λόγω
ανειλημμένης υποχρέωσης δεν
παρέστη, όμως συνεχάρη το Δή-
μαρχο Μεγαρέων και δήλωσε
σχετικά: «Πρόκειται για έναν θε-
σμό που υπηρετεί την Υγεία του
Πολίτη προωθώντας την πρόληψη
πριν καν ακόμα χρειαστεί ιατρική
αντιμετώπιση. Μέσα από τα ΚΕΠ
Υγείας προσφέρουμε ενημέρωση
και συμβουλευτική για οκτώ θα-
νάσιμα νοσήματα, τα οποία, εάν
προληφθούν, είναι ιάσιμα σε συν-
τριπτικό ποσοστό. Η Τοπική Αυτο-
διοίκηση έχει στη διάθεσή της ένα
εργαλείο το οποίο εάν αξιοποιηθεί
έχει άμεσα οφέλη στην υγεία του
δημότη».

42
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Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου
2018 εγκαινίασε το ΚΕΠ
Υγείας, ο Δήμος Αιγάλεω, σε
συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων υπό την Αιγίδα της
ΚΕΔΕ.

Τ ην τελετή των εγκαινίων, ξε-
κίνησε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Δη-

μήτρης Μπίρμπας ο οποίος μετα-
ξύ άλλων τόνισε: «Το ΚΕΠ Υγείας
αποτελεί μια καινοτομία της ελλη-
νικής Αυτοδιοίκησης μέσω του ΕΔ-
ΔΥΠΥΥ, σε παράλληλη τροχιά με
αντίστοιχες ευρωπαϊκές δράσεις.
Στόχο έχει την καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των τοπικών κοινωνιών και
των αναγκών υγείας τους, μέσα
από τη διασύνδεση από τους ΟΤΑ,
της τοπικής κοινωνίας και των τοπι-
κών επαγγελματιών υγείας. Μια
εταιρικότητα προς όφελος της
υγείας των πολιτών».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Πε-
ριφερειάρχης Αττικής απηύθυνε
χαιρετισμό και μίλησε για τον ρόλο
των ΚΕΠ Υγείας στην Πρόληψη και
την Προαγωγή της Υγείας. «Τα
ΚΕΠ Υγείας είναι ένα σημαντικό
εργαλείο που έχει στη διάθεσή της
η Τοπική Αυτοδιοίκηση προς αξιο-
ποίηση, για την πρόληψη της υγεί-
ας των δημοτών. Ο Δήμος δημι-

ουργώντας ΚΕΠ Υγείας προσφέρει
στους δημότες του τη δυνατότητα
να προλάβουν νοσήματα πριν να
χρειαστούν ιατρική αντιμετώπιση
σε επίπεδο θεραπείας. Αυτή είναι
άλλωστε και η αξία της πρόληψης». 

Ο κ. Πατούλης σημείωσε επιπλέον
ότι τα ΚΕΠ Υγείας έχουν ως βασικό
μέλημα τους την ευαισθητοποίηση,
την ενημέρωση, τη διοργάνωση
προληπτικών εξετάσεων και παρα-
πομπών σε δομές υγείας, όλων
των πολιτών ανεξαρτήτου ασφαλι-
στικής ικανότητας, με έμφαση στα
συνηθέστερα νοσήματα που αντι-
μετωπίζουν οι επαγγελματίες υγεί-
ας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας.

26/2/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Αιγάλεω 
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ΚΕΠ Υγείας
22/4/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Διδυμότειχου

Πραγματοποιήθηκαν, υπό την
Αιγίδα της ΚΕΔΕ, τα εγκαίνια
της νέας δομής του ΚΕΠ Υγείας
Δήμου Διδυμοτείχου. Το ΚΕΠ
Υγείας Δήμου Διδυμοτείχου θα
στεγαστεί σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, σε κτίριο
επι της παρόδου 25ης
Μαΐου.

Τ α εγκαίνια του ΚΕΠ Υγείας έγιναν
παρουσία του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Διδυμοτείχου,

Ορεστιάδος & Σουφλίου, κ. Δαμα-
σκηνού. Την τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος
Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πα-
τσουρίδης ο οποίος μεταξύ άλλων τό-
νισε «Τα ΚΕΠ Υγείας είναι ένα σπουδαίο
εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η
Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πρόληψη
της υγείας των δημοτών και αποτελεί
μια καινοτομία της ελληνικής Αυτοδιοί-
κησης μέσω του ΕΔΔΥΠΥΥ. Η δομή αυ-
τή, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την
ενημέρωση και την διοργάνωση προ-
ληπτικών εξετάσεων, θα ωφελήσει
όλους τους δημότες μας».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕ-
ΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερει-
άρχης Αττικής απηύθυνε χαιρετισμό και
μίλησε για τον ρόλο των ΚΕΠ Υγείας
στην Πρόληψη και την Προαγωγή της
Υγείας. «Τα Δημοτικά Κέντρα Πρόλη-
ψης Υγείας “ΚΕΠ Υγείας” είναι το όρα-
μα πολλών χρόνων. Σήμερα το δίκτυο
των ΚΕΠ Υγείας, αποτελείται από 85 δή-
μους μέλη του Ελληνικού Διαδημοτι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων, ενώ βού-
λησή μας είναι όχι μόνο οι Δήμοι του
ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά όλοι οι Δήμοι της χώ-
ρας να αποκτήσουν το δικό τους ΚΕΠ
Υγείας. Η παρέμβαση των ΚΕΠ Υγείας
στοχεύει στην ενδυνάμωση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης με υπηρεσίες συν-
τονισμού για παρεμβάσεις προληπτι-
κών εξετάσεων και ενημέρωσης για την
υγεία των δημοτών.»
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17/5/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Φαρσάλων

Την Πέμπτη 17/5/2018,
πραγματοποιήθηκαν, υπό την
Αιγίδα της ΚΕΔΕ σε
συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και το
Δήμο Φαρσάλων, τα εγκαίνια
τη νέας δομής του ΚΕΠ
Υγείας Δήμου. 

Τ ην τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Άρης Καραχάλιος ο οποίος μετα-
ξύ άλλων τόνισε «Με τη δημιουρ-
γία του ΚΕΠ Υγείας Φαρσάλων στο
ισόγειο του Δημαρχείου τέθηκε σε
λειτουργία και εγρήγορση ένα ση-
μαντικό εργαλείο της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης για την πρόληψη και
προαγωγή της υγείας των δημοτών
της περιοχής. Αποτελεί μία καινο-
τομία της αυτοδιοίκησης μέσω του
ΕΔΔΥΠΠΥ παράλληλα με αντίστοι-
χες ευρωπαϊκές δράσεις, με στόχο

την εξυπηρέτηση των τοπικών
αναγκών υγείας σε διασύνδεση με
τους τοπικούς επαγγελματίες υγεί-
ας και τη σχέση εταιρικότητας προς
όφελος της υγείας των πολιτών.
Βασικό μέλημά μας η ευαισθητο-
ποίηση, η ενημέρωση, η διοργά-
νωση προληπτικών εξετάσεων και
παραπομπών σε δομές υγείας των
πολιτών ανεξαρτήτως ασφαλιστι-
κής ικανότητας, με στόχευση την
πρόληψη προβλημάτων στο πολυ-
τιμότερο αγαθό του ανθρώπου, την
υγεία. Ο ρόλος μας δεν εξαντλείται
στη λειτουργία του κέντρου αλλά
επεκτείνεται σε διαρκείς δράσεις
στήριξης του θεσμού, προς όφελος
των πολιτών του τόπου». 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Περι-
φερειάρχης Αττικής απηύθυνε χαι-
ρετισμό και μίλησε για τον ρόλο των
ΚΕΠ Υγείας στην Πρόληψη και την
Προαγωγή της Υγείας. «Τα ΚΕΠ
Υγείας είναι ένα βασικό εργαλείο

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλή-
ρως εναρμονισμένο με τα πρωτό-
κολλα του Π.Ο.Υ, που έχει σαν σκο-
πό την δημιουργία θεσμικού φορέα
για όλες τις δράσεις πρόληψης και
προαγωγής υγείας. Ο Δήμος Φαρ-
σάλων δημιουργώντας ΚΕΠ Υγείας
προσφέρει, μεταξύ άλλων, στους
δημότες του τη δυνατότητα του
προσυμπτωματικού ελέγχου των
νοσημάτων πριν αυτά φτάσουν
στην ανάγκη θεραπείας. Επίσης
συγχαίρουμε τον Δήμο Φαρσάλων
για την ευαισθητοποίηση του σχετι-
κά την εθελοντική προσφορά Μυε-
λού των Οστών και την στήριξη του
συλλόγου «Όραμα Ελπίδας». Μια
κίνηση που στηρίζει η ΚΕΔΕ και το
ΕΔΔΥΠΠΥ, που με ιδιαίτερη ευαι-
σθητοποίηση αγκαλιάζουν το έργο
του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας»
και προσωπικά της κα. Βαρδινο-
γιάννη, με πρόσφατη υπογραφή
συμφώνου μεταξύ του ΕΔΔΥΠΠΥ
και του συλλόγου «Όραμα Ελπί-
δας». 
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ΚΕΠ Υγείας
2/11/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Παύλου - Μελά 

Την Παρασκευή 2/11/2018,
πραγματοποιήθηκαν, υπό την
Αιγίδα της ΚΕΔΕ σε
συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και το
Δήμο Παύλου Μελά, τα
εγκαίνια τη νέας δομής του
ΚΕΠ Υγείας του Δήμου. 

Τ ην τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Παύλου Μελά κ.

Δημήτρης Δεμουρτζίδης δηλώ-
νοντας «Το ΚΕΠ Υγείας είναι ένα
πολύτιμο εργαλείο της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, αποδεικνύοντας με
τον καλύτερο τρόπο ότι οι δήμοι
μπορούν να σταθούν στην πρώτη
γραμμή της πρόληψης στο νευραλ-

γικό κομμάτι της υγείας. Έρχεται να
προστεθεί ως νέος κρίκος στην
αλυσίδα της κοινωνικής μας μέρι-
μνας και της γενικότερης προσπά-
θειας που κάνουμε να θέσουμε ως
προτεραιότητά μας την κοινωνική
πολιτική. Κανένας άνθρωπος δεν
πρέπει να μένει απροστάτευτος, κα-
νείς δεν περισσεύει όταν έχουμε να
κάνουμε με την υγεία και στο Δήμο
Παύλου Μελά αγωνιζόμαστε γι’ αυ-
τό».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Περι-
φερειάρχης Αττικής απηύθυνε χαι-
ρετισμό και μίλησε για τον ρόλο των
ΚΕΠ Υγείας στην Πρόληψη και την
Προαγωγή της Υγείας. «Τα Δημοτι-
κά Κέντρα Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ
Υγείας) είναι το όραμα πολλών χρό-

νων. Σήμερα το δίκτυο των ΚΕΠ
Υγείας, αποτελείται από 90 δήμους
μέλη του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων, ενώ βού-
λησή μας είναι όχι μόνο οι Δήμοι
του ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά όλοι οι Δήμοι
της χώρας να αποκτήσουν το δικό
τους ΚΕΠ Υγείας. Τα ΚΕΠ Υγείας εί-
ναι ένα βασικό εργαλείο της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, πλήρως εναρ-
μονισμένο με τα πρωτόκολλα του
Π.Ο.Υ, που έχει σαν σκοπό την δη-
μιουργία θεσμικού φορέα για όλες
τις δράσεις πρόληψης και προαγω-
γής υγείας. Ο Δήμος Παύλου Μελά
δημιουργώντας ΚΕΠ Υγείας προ-
σφέρει, μεταξύ άλλων, στους δημό-
τες του τη δυνατότητα του προσυμ-
πτωματικού ελέγχου των νοσημά-
των πριν αυτά φτάσουν στην ανάγ-
κη θεραπείας».
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26/11/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Θερμαϊκού
Την Δευτέρα 26/11/2018,
πραγματοποιήθηκαν, υπό την
Αιγίδα της ΚΕΔΕ σε
συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και το
Δήμο Θερμαϊκού, τα εγκαίνια
της νέας δομής του ΚΕΠ
Υγείας Δήμου και
ενημερωτική ημερίδα για την
πρόληψη νοσημάτων του
παχέος εντέρου. 

Τ ην τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Θερμαϊκού κ.

Ιωάννης Μαυρομάτης ο οποίος
μεταξύ άλλων τόνισε «Μια νέα κοι-
νωνική δομή παίρνει «σάρκα και
οστά» στο Δήμο Θερμαϊκού, ο
οποίος καλωσορίζεται και επίσημα
πλέον, στην οικογένεια των 90 δή-

μων πανελλαδικά, που συνθέτουν
το δίκτυο δημοτικών Κέντρων
Πρόληψης Υγείας του Εθνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πό-
λεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). Τα εγκαίνια του
ΚΕΠ Υγείας στέλνουν ένα αισιόδο-
ξο μήνυμα για την ιατρική μέριμνα
στον τόπο μας, κάνοντας πράξη
την πρόληψη και τον προσυμπτω-
ματικό έλεγχο και καλύπτοντας κα-
θολικά και ισότιμα τις ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα,
εδραιώνουν μια απλούστερη, αμε-
σότερη, ποιοτικότερη και ως εκ
τούτου, αποτελεσματικότερη επι-
κοινωνία με τους δημότες, οι οποί-
οι μέσα από υπηρεσίες και δράσεις
εστιασμένες στην ενημέρωση, τη
συμβουλευτική καθοδήγηση και
την έγκαιρη προληπτική παρέμβα-
ση, εξασφαλίζουν την προαγωγή
της υγείας τους, διασφαλίζοντας
ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο. Και γι’
αυτό, η διεύρυνση του δικτύου

κοινωνικών δομών του Δήμου μας
με το καινοτόμο τούτο εγχείρημα,
μας γεμίζει βαθιά ικανοποίηση».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Πε-
ριφερειάρχης Αττικής δήλωσε «Τα
ΚΕΠ Υγείας αποτελούν σημαντικό
εργαλείο για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση που υπηρετεί την Υγεία του
Πολίτη προωθώντας την πρόληψη
πριν καν ακόμα χρειαστεί ιατρική
αντιμετώπιση. Μέσα από τα ΚΕΠ
Υγείας και με βάσει τα πρωτόκολ-
λα του Π.Ο.Υ, προσφέρουμε στο-
χευμένα ανά ηλικιακή ομάδα, ενη-
μέρωση και συμβουλευτική για
οκτώ θανάσιμα νοσήματα, τα
οποία, εάν προληφθούν, είναι ιά-
σιμα σε συντριπτικό ποσοστό. Ήδη
μέσα από την τριετή πορεία των
ΚΕΠ Υγείας ωφελήθηκαν περισ-
σότεροι από 50.000 συνάνθρωποί
μας.»
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ΚΕΠ Υγείας

Προγράμματα Προαγωγής Υγείας

Καρκίνος του μαστού

Πρόληψη καρκίνου του μαστού και καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας

O καρκίνος του μαστού είναι ένας κα-
κοήθης όγκος που ξεκινάει από τα
κύτταρα του μαστού και είναι ο συχνό-
τερος καρκίνος στις γυναίκες, αλλά
σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμ-
φανισθεί και σε άνδρες. Ο κίνδυνος
εμφάνισης

καρκίνου του μαστού αυξάνεται με
την ηλικία ενώ κάποιοι παράγοντες
κινδύνου είναι το φύλο, οι γενετικοί
παράγοντες κινδύνου (τα γονίδια
BRCA1 και BRCA2), η αυξημένη πυ-

κνότητα του μαστού, η κατανάλωση
αλκοόλ και το κάπνισμα.

Στόχος του προληπτικού ελέγχου
είναι η ανίχνευση ασυμπτωματικών
και αρχικού σταδίου καρκίνων του
μαστού καθώς και προκαρκινικών
καταστάσεων, καθώς έχει αποδειχ-
θεί ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου
του μαστού σε πρώιμα στάδια αυξά-
νει σημαντικά το προσδόκιμο επι-
βίωσης των ασθενών και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις προσφέρει ουσια-

στικά πλήρη ίαση. Τα πρωτόκολλα
προληπτικού ελέγχου συμπεριλαμβά-
νουν την κλινική εξέταση μαστών, την
μαστογραφία και τον υπέρηχο.

Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δρά-
σεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2018
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
ημερίδες για τον Καρκίνο του Μα-
στού και διοργανώθηκαν δράσεις
με δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες
ωφελήθηκαν περισσότεροι από
4.000 Δημότες. 

25-29/6/2018 - Δήμος Λοκρών - Ιατρικές Εξετάσεις

18 & 19/11/2018 - Δήμος Πύδνας - Κολινδρού - Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος

20-21/6/2018 - Δήμος Αιγάλεω - Δωρεάν μαστογραφικός
έλεγχος για καρκίνο του μαστού

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών, σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και το Κέντρο Υγεί-
ας Αταλάντης πραγματοποίησαν δωρεάν Μαστογραφίες.

Το ΚΕΠ Υγείας, το Κέντρο Κοινότη-
τας και ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού
συνδιοργάνωσαν με την Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία που στηρί-
ζεται από την ΚΕΔΕ, δύο μέρες δω-
ρεάν μαστογραφικό έλεγχο που εί-

χε ως στόχο την πρόληψη του καρ-
κίνου του μαστού. Οι εξειδικευμέ-
νοι τεχνολόγοι της κινητής μονάδας
μαστογράφου έκαναν δωρεάν μα-
στογραφικό έλεγχο σε 74 γυναίκες
του Δήμου, ηλικίας από 40 ως 70

ετών. Σε όλες τις γυναίκες τονίστη-
κε η ανάγκη του προληπτικού μα-
στογραφικού ελέγχου καθώς ο
καρκίνος του μαστού είναι η συχνό-
τερη κακοήθεια που εμφανίζεται
στις γυναίκες της χώρας μας.

Το ΚΕΠ Υγείας σε συ-
νεργασία με την Αντι-
καρκινική Εταιρεία και
την ΤΕΝΑ πραγματο-
ποίησαν ψηφιακή μα-
στογραφία σε 161 γυ-
ναίκες ηλικίας από 40
έως 70 ετών χωρίς
ιστορικό καρκίνου του

μαστού ή αισθητικής
παρέμβασης στο μα-
στό. Η προσπάθεια μας
ήταν να εξεταστούν
όσο το δυνατό περισ-
σότερες γυναίκες και
έτσι να μειώσουμε τις
αρνητικές συνέπειες
αυτής της ασθένειας.
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Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ημερίδα για τον καρκίνο
του μαστού. Συνολικά ο αριθμός των πολιτών που παρακολούθησαν την
ημερίδα υπερέβη τους 300. Ομιλητές ήταν ο Κυρόπουλος Γιώργος, Ακτι-
νολόγος, εξειδικευμένος στις παθήσεις του μαστού, Κασαράκης Δημή-
τριος, Δ/ντής Β’ Ογκολογικής Κλινικής Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Παυλίδου
Φωτεινή, Χειρούργος μαστού, Δ/ντρια Χειρουργικό- Ογκολογικό Τμήμα
Μαστού Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» και συντονιστής ο Δ/ντής Παθολογικής κλι-
νικής Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας). Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν οι
γιατροί τα ιατρικά θέματα ήταν μοναδικός. Κατάφεραν με απόλυτα κατα-
νοητό τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέστατου ακροατηρίου, να
κάνουν με τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.

12-13/10/2018 - Δωρεάν
Μαστογραφικός Έλεγχος
- Καρκίνος του μαστού
«Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε δωρεάν μαστογραφικό
έλεγχο σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (παράρτημα
Βέροιας).Συνολικά ο αριθμός των γυναικών που εξετάστηκαν ήταν 100.» 

17/10/2018 - Ενδυνάμωση της ζωής και
της ψυχής των ανθρώπων με καρκίνο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ομιλία σε κατάστημα στην
πόλη της Βέροιας σε συνεργασία με το Ν.Π. ΚΑΠΑ ( Δημοτικό Ιατρείο), τον
Σύλλογο καρκινοπαθών «Άγιος Παρθένιος», τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας,
τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας και την Αντικαρκινική Εταιρεία (παράρτημα
Βέροιας). Ομιλήτρια ήταν η Δρ. Αναγνώστου - Κελεπούρη Ειρήνη, Σχολική
Ψυχολόγος. 

26/10/2018 - Πεζοπορία και στολισμός
και φωταγώγηση Δημαρχείου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με το ΚΕΜΑΕΔ «Τα παιδιά
της Άνοιξης» το Ν.Π. ΚΑΠΑ ( Δημοτικό Ιατρείο), τον Σύλλογο καρκινοπαθών
«Άγιος Παρθένιος», τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας, τον Εμπορικό Σύλλογο
Βέροιας και την Αντικαρκινική Εταιρεία (παράρτημα Βέροιας) πραγματοποί-
ησε πεζοπορία στο κέντρο της πόλης.

30/11-01/12/2018 -
Δήμος Ηγουμενίτσας -
Δωρεάν Μαστογραφίες
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, μέσω του
ΚΕΠ Υγείας, συμμετείχε στο πρό-
γραμμα Δωρεάν Μαστογραφικού
Ελέγχου, της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας που στηρίζεται από
την Κ.Ε.Δ.Ε. Η κινητή μονάδα μα-
στογράφου, στο πλαίσιο του 1ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου ΚΕΠ Υγεί-
ας, επισκέφτηκε την πόλη της
Ηγουμενίτσας και εξέτασε δωρεάν
γυναίκες ηλικίας 40-70 ετών.

30/10/2018-
2/11/2018 - Δήμος
Ιλίου - Δωρεάν Έλεγχος
Μαστογραφίας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ιλίου σε
συνεργασία με την ΚΕΔΕ παρείχε
δωρεάν μαστογραφίες με την Κινη-
τή Μονάδα Μαστογράφου της Ελ-
ληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
στους δημότες.

2018 - Δήμος
Π. Φαλήρου -
Ενημέρωση και 
εξέταση για τον καρκίνο
του μαστού
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα Δημοτικά Ια-
τρεία εξέτασαν περίπου 100 άτομα
το έτος 2018 με τους εθελοντές ια-
τρούς των Δημοτικών Ιατρείων, για
την πρόληψη του καρκίνου του μα-
στού.

1/1/18-31/12/2018
- Δήμος Ηλιούπολης -
Δωρεάν Μαστογραφίες 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιού-
πολης διοργάνωσε δωρεάν ψηφια-
κές μαστογραφίες στο Διαγνωστικό
κέντρο του Ιατρού κ. Ανυφαντάκη,
για την πρόληψη του Καρκίνου του
Μαστού.
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2018 - Δήμος Ηλιούπολης
- Ενημερωτική ομιλία για τον Καρκίνο του Μαστού
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία για τον καρκίνο του μαστού με ομιλητή τον καθηγη-
τή κ. Φιλόπουλο ο οποίος τόνισε τη μεγάλη σημασία των τακτικών προληπτικών εξετάσεων.

21/10/2018 - Ρωτήστε μας για τον Καρκίνο του Μαστού
Ο Δήμος Θερμαϊκού στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού» διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία. Συνολικά ο αριθμός των δημοτών και μη που παρακολούθησε την ομιλία στην Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη
Ν.Μηχανιώνας υπερέβη τους 100. Ομιλητές ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης, Ιατρός χειρουργός Μαστού, ο
κ. Δημήτριος Καραχάλιος, Ιατρός Ογκολόγος Παθολόγος και η κα. Μαριτίνα Θεοφανοπούλου, Ιατρός Ακτινοθερα-
πευτής-Ογκολόγος.

2018 - Δήμος Μεταμόρφωσης 
- Δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με το γυναικολογικό του Π.Ε.Δ.Υ που στεγάζεται στο χώρο
των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Μεταμόρφωσης πραγματοποίησαν δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού.

2018 - Δήμος Νέας Προποντίδας - Δωρεάν Προληπτικός
Έλεγχος Μαστού (Μαστογραφία - Ψηλάφηση)
Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Προποντίδας διοργάνωσαν Δωρεάν Προληπτικούς Ελέγχους Μαστού σε συνεργασία
με την Κινητή Μονάδα Μαστογράφου του Θεαγένειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Κατά τους μήνες Νοέμβριο και
Δεκέμβριο έγινε η ενημέρωση για την ευαισθητοποίηση του κοινού ενώ εξετάστηκαν 300 γυναίκες από την κινητή μο-
νάδα η οποία επισκέφθηκε τις Δημοτικές Ενότητες Ν. Προποντίδας.

12,14 & 15 /10/2018 - Παγκόσμια ημέρα 
κατά του Καρκίνου του Μαστού
Ο Δήμος Θερμαϊκού
σε συνεργασία με την
Ελληνική Αντικαρκι-
νική Εταιρεία και την
υποστήριξη της ΚΕ-
ΔΕ, συνεχίζοντας το
πρόγραμμα ευαισθη-
τοποίησης και έγκαι-
ρης διάγνωσης, διέ-
θεσε μια κινητή μονά-
δα μαστογράφου για
να γίνει δωρεάν μα-
στογραφικός έλεγχος
σε ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες.

Δήμος Θερμαϊκού
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22/9/2018- Γυναικολογικός Καρκίνος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Ναρθακίου  «Άρτεμις» διοργάνωσε το
απόγευμα του Σαββάτου 22/09/2018, ιατρική ομιλία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα «Πλατάνια» και
ομιλητής ήταν ο Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Λιούπης Κων/νος, με θέμα της ομιλίας «Πρόληψη Γυναικο-
λογικού Καρκίνου». Οι παρευρισκόμενες παρακολούθησαν με ιδιαίτερη προσοχή την ομιλία και στο τέλος ακολούθη-
σε εποικοδομητικός διάλογος, κατά τον οποίο ο ιατρός απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Δήμος Φαρσάλων 

1-31/10/2018 - Πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων 
από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Τα ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες της ΥΠΕ πραγματοποίησαν σε 123 γυναίκες
ηλικίας 40 έως 60 ετών μαστογραφίες.

26/10/2018 
- Πρόληψη και Ενημέρωση
Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Φαρσάλων σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Λάρι-
σας της 5ης ΥΠΕ καθώς και το Κέντρο Υγείας Φαρσά-
λων, πραγματοποίησαν την δράση Πρόληψης, Ενημέ-
ρωσης για τον καρκίνο του μαστού για γυναίκες Ρομά.
Οι γυναίκες Ρομά παρακολούθησαν ομιλία για τον
καρκίνο του μαστού και στην συνέχεια υποβλήθηκαν
σε ιατρική εξέταση. Τα ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων
σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες της ΥΠΕ πραγ-
ματοποίησαν σε 123 γυναίκες ηλικίας 40 έως 60 ετών
μαστογραφίες.

24/11/2018 - Ιατρική Ημερίδα
- Ιατρικές Εξετάσεις Να αγαπάς τον εαυτό σου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπρόγειας «Άγιος Φανούριος»
διοργάνωσε Ιατρική Ημερίδα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης. Ομιλητές ήταν η Γενική Ιατρός Ελένη Κωνσταντέλλου
με θέμα ομιλίας «Εφαρμογή του προγράμματος Τηλεϊατρικής», ο Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Λιούπης
Κωνσταντίνος με θέμα ομιλίας «Πρόληψη Γυναικολογικού Καρκίνου» και η Πνευμονολόγος Ευαγγελία Παπαγεωργί-
ου με θέμα ομιλίας «Λοιμώξεις Αναπνευστικού και Εμβολιασμός». Στο τέλος της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ιατρι-
κές εξετάσεις. 

8/3/2018 - Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
- Αγωγή Υγείας Για την Σύγχρονη Γυναίκα 
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Νίκαιας, και τον όμιλο Ιατρική Διάγνωση
διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και την HPV
λοίμωξη, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης προγραμματίστηκαν δωρεάν εξετάσεις για τους δημότες. 
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l 5.000 δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες
Πρόληψη Ca Μαστού

Το ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνεργασία με 
το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου
Αγ. Ανάργυροι» συνεχίζει το Πρόγραμμα
Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού για τις
ευπαθείς ομάδες γυναικών, ώστε μέσω των
ΚΕΠ Υγείας των Δήμων - μελών μας, να
προσέρχονται για δωρεάν έλεγχο και δωρεάν
επανέλεγχο, όπως ορίζουν τα ιατρικά
πρωτόκολλα. 

Α πό τον Οκτώβριο 2012 προσπαθήσαμε να προ-
σφέρουμε σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες
γυναικών το ισότιμο δικαίωμα στην ΠΡΟΛΗ-

ΨΗ, μέσα από την παροχή δωρεάν μαστογραφιών, με
δυνατότητα της εκ μέρους τους προμήθειας του CD.
Πλέον όμως, από τον Μάρτιο 2016, η προμήθεια του
CD κόστους 5€ για κάθε γυναίκα είναι υποχρεωτική με
σκοπό τόσο για το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσο-
κομείου να καλύψει τα δυσβάσταχτα κόστη για το πρό-
γραμμα, όσο και για τις γυναίκες να έχουν την μαστο-
γραφία στο αρχείο τους για μελλοντική ενημέρωση
των γιατρών τους. Το κόστος αυτό το αναλαμβάνει είτε
ο Δήμος είτε ατομικά κάθε γυναίκα που επιθυμεί να
συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μαστογραφιών. Με αυτή
τη συμβολική βοήθεια επιτυγχάνεται η στήριξη και η
συνέχιση του Προγράμματος Μαστογραφιών. Ένα
Πρόγραμμα, που όλα αυτά 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 για-
τρούς του Νοσοκομείου για περαιτέρω εξετάσεις διά-
γνωσης και θεραπείας, μας τονίζει πόσο σημαντική εί-
ναι η βοήθεια που προσφέρεται σε άπορες και ανα-
σφάλιστες γυναίκες. Διενεργήσαμε 5.000 μαστογρα-
φίες σε ανασφάλιστες, άπορες και άνεργες γυναίκες
από 45 έως 69 χρόνων σε 51 Δήμους. 865 από τις
5.000 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κρίθηκαν ύποπτες, δηλ. ποσο-
στό 17,3%, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω διε-
ρεύνηση των περιστατικών αυτών με υπέρηχο ή με εν-
τοπιστική μαστογραφία όπου χρειάστηκε.

Για την καλύτερη πρόληψη και ενημέρωση των γυναικών, το ΕΔΔΥΠΠΥ δημιούργησε βίντεο, το οποίο έχει δημοσιευ-
θεί στο Youtube και συγκεκριμένα στη διεύθυνση (LINK): 
www.youtube.com/watch?v=BLTMeXEFWK8  
καθώς επίσης έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δικτύου στη διεύθυνση
http://www.hellasnews.tv/eddyppy/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=441.
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Πρόληψη καρκίνου του μαστού και 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
Ο καρκίνος του τραχήλου της μή-
τρας αποτελεί τον δεύτερο πιο συ-
χνό καρκίνο στις γυναίκες, μετά τον
καρκίνο του μαστού, ειδικά στη μέ-
ση ηλικία. Οι περισσότεροι καρκίνοι
του τραχήλου της μήτρας αναπτύσ-
σονται στη μεταβατική ζώνη και αρ-
χίζουν στην επιφάνεια του τραχή-
λου της μήτρας.
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
2018.
Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δρά-
σεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2018
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
ημερίδες για τον Καρκίνο του Μα-
στού και διοργανώθηκαν δράσεις
με δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες
ωφελήθηκαν περισσότεροι από
5.872 Δημότες. 
Εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγεί-
ας για το 2018, διοργανώθηκε πα-
νελλήνια εκστρατεία. Η εκστρατεία

αποτελείται από ενημερωτικές ημε-
ρίδες για την «Αγωγή υγείας για τη
Σύγχρονη γυναίκα» σε Δήμους
μελή από ενημερωτικές ημερίδες
και για την «Εφηβική Ηλικία» στα
Λύκεια Δήμων μελών.

25-29/6/2018 
- Δήμος Λοκρών 
- Ιατρικές Εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών,
σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ Θεσ-
σαλίας & Στερεάς Ελλάδας και το
Κέντρο Υγείας Αταλάντης πραγμα-
τοποίησαν δωρεάν Τεστ ΠΑΠ στο
χώρο του Κέντρου Υγείας. 

1/1-31/12/2018 - Δήμος
Περιστερίου - Δωρεάν Τεστ
ΠΑΠ σε γυναίκες 
με χαμηλό εισόδημα
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστε-
ρίου σε συνεργασία με το 2ο Κέντρο
Υγείας Περιστερίου και το Κέντρο
Μάνας και Παιδιού, δίνει τη δυνατό-
τητα σε γυναίκες, που είναι ανα-
σφάλιστες ή με χαμηλό εισόδημα,
να κάνουν δωρεάν Τεστ ΠΑΠ για
την πρόληψη του Καρκίνου της Μή-
τρας.

1&5-9/11/2018 - Δήμος
Αιγάλεω - Δωρεάν έλεγχος
για καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας για 
τις γυναίκες του ΤΕΒΑ
Το ΚΕΠ Υγείας στο πλαίσιο της παγ-
κόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου
του μαστού 25/10/2018 σε συνερ-
γασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και το Σύλλο-

γο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομεί-
ου οι Άγιοι Ανάργυροι παρείχε στις
γυναίκες του ΤΕΒΑ ηλικίας 40-69
ετών τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ ψη-
φιακής μαστογραφίας και τη δυνα-
τότητα εξέτασης τεστ ΠΑΠ. Πραγμα-
τοποίησαν 22γυναίκες ψηφιακή μα-
στογραφία και 68 γυναίκες τεστ
ΠΑΠ.

Δήμος Αγίων Αναργύρων -
Καματερού 

8/2/2018 - Αγωγή Υγείας
για την Εφηβική ηλικία
Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018,
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αγίων
Αναργύρων - Καματερού, ενημε-
ρωτική ομιλία με θέμα: Αγωγή Υγεί-
ας για την Εφηβική Ηλικία, στους
μαθητές του 1ου Λυκείου Αγίων
Αναργύρων. Η δράση περιελάμβα-
νε εισήγηση από την κα. Κυριακί-
δου Κλεονίκη, Μαιευτήρα Γυναικο-
λόγο και ακολούθησε γόνιμη συζή-
τηση με τους μαθητές για τις ακό-
λουθες θεματικές: α) Μέθοδοι αντι-
σύλληψης και προστασία από σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήμα-
τα, β) Πρόληψη του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας και εμβόλιο
κατά του ιού HPV.

26/2/2018 - Αγωγή Υγείας
για την Εφηβική ηλικία
Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018,
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία ενημερωτική ομιλία με θέμα:
Αγωγή Υγείας για την Εφηβική Ηλι-
κία, στους μαθητές του Πειραματι-
κού Λυκείου Αγίων Αναργύρων. Η
δράση περιελάμβανε εισήγηση από
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τον κ. Ντόκολα Δημήτριο, Μαιευτή-
ρα Γυναικολόγο, για τις ακόλουθες
θεματικές: α) Μέθοδοι αντισύλλη-
ψης και προστασία από σεξουαλι-
κώς μεταδιδόμενα νοσήματα β)
Πρόληψη του καρκίνου του τραχή-
λου της μήτρας και εμβόλιο κατά
του ιού HPV. Ήταν μία εξαιρετική
πρωτοβουλία όπου η αμεσότητα
του ομιλητή αλλά και το αμείωτο εν-
διαφέρον των παιδιών σε όλη τη
διάρκεια της ευαισθητοποίησης συ-
νέβαλαν στο αίτημα για συνέχιση
του προγράμματος και σε άλλες θε-
ματικές ενότητες.

7/3/2018 - Αγωγή Υγείας
για την Σύγχρονη Γυναίκα
Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέ-
ρας της Γυναίκας και έχοντας ως
βασική προτεραιότητα την Πρόλη-
ψη και την Αγωγή Υγείας, πραγμα-
τοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2018
Ημερίδα Ευαισθητοποίησης με Θέ-
μα: Αγωγή Υγείας για την Σύγχρονη
Γυναίκα - Πρόληψη του Γυναικολο-
γικού Καρκίνου, με ομιλητή τον κ.
Φιλόπουλο Ευάγγελο. Η εκδήλωση
διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργα-
σία με το 3ο Δημοτικό Σχολείο
Αγίων Αναργύρων, το Σύλλογο Γο-
νέων & Κηδεμόνων του Σχολείου
και το ΚΕΠ Υγείας και υλοποιήθηκε
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου
Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναρ-
γύρων. Στόχος της εκδήλωσης ήταν
η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση
των γυναικών του Δήμου σε θέματα
που αφορούν την Πρόληψη και την
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

Φεβρουάριος 2018 - Δήμος
Αλίμου- Αγωγή Υγείας 
για την Εφηβική ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου
διοργάνωσε ενημερωτικές ομιλίες
στους μαθητές του Λυκείου με θέμα
την αντισύλληψη αλλά και για το εμ-
βόλιο κατά του καρκίνου της μή-
τρας. Συνολικά ο αριθμός των μα-
θητών που παρακολούθησε την
ομιλία υπερέβη τους 200, ενώ οι

ομιλητές ήταν οι γυναικολόγοι κ.
Ευάγγελος Συκούρτης και η κα. Κο-
μητά Ουρανία. 

1-31/12/2018 - Δήμος
Βέροιας - Συνεργασία 
με τον Οικογενειακό
Προγραμματισμό
Νοσοκομείου Βέροιας
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με
τον Οικογενειακό Προγραμματισμό
Νοσοκομείου Βέροιας σε όλη την
διάρκεια της χρονιάς παρέπεμψε
γυναίκες ώστε να πραγματοποι-
ήσουν την εξέταση του τεστ ΠΑΠ.

Δήμος Ιλίου

5/12/2018 - Ενημερωτική
εκστρατεία «LET’S ΠΑΠ»
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου και
η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Ιλίου πραγματοποίησαν ημερίδα,
στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δή-
μου στην ενημερωτική εκστρατεία
«LET’S ΠΑΠ», όπου ο Μαιευτήρας -
Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, BSCCP trainer
- HeCPA Group, Γενικός Γραμματέ-
ας Ελληνικής Εταιρίας Κολποσκό-

2/2 - 16/3/2018 - Δήμος Βέροιας
- Αγωγή Υγείας για την Εφηβική ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ενημερωτικές ομιλίες
στους μαθητές πέντε Λυκείων με θέμα την αντισύλληψη και το εμβόλιο
κατά του καρκίνου της μήτρας. Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που
παρακολούθησε την ομιλία ήταν 274 ενώ ομιλητές ήταν οι γυναικολό-
γοι κ. Κόλβατζης Κυριαζής και Ευάγγελος Παπαχαραλάμπους. Ο τρό-
πος με τον οποίο ανέπτυξαν οι δυο γιατροί τα δύο ιατρικά θέματα ήταν
μοναδικός. Κατάφεραν με απόλυτα κατανοητό τρόπο και άψογη δια-
χείριση του πολυπληθέστατου μαθητικού ακροατηρίου, να κάνουν με
τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.
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πησης, κ. Ευριπίδης Μπιλιράκης
παρουσίασε τις τελευταίες επιστη-
μονικές εξελίξεις για τη νόσο και
απάντησε διεξοδικά σε όλα τα ερω-
τήματα των παρευρισκομένων. Επί-
σης, παρουσιάστηκε η δωρεάν
εφαρμογή Let’s ΠΑΠ και το Virtual
Reality Project (τεχνητή απεικόνι-
ση) «Let’s ΠΑΠ Καν’ το για σένα!».

1/1/2018-31/12/2018
Πρόγραμμα πρόληψης 
με ΤΕΣΤ ΠΑΠ
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου
διοργάνωσε Δωρεάν εξέταση ΠΑΠ
από μαία του Δήμου Ιλίου σε όλες
τις γυναίκες κατοίκους του Δήμου
σε ετήσια βάση με στόχο την πρόλη-
ψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση
νοσημάτων του τραχήλου της μή-
τρας. 

25/5/2018- Δήμος
Μεσσήνης - Προληπτικές
Εξετάσεις «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ» Γυναικολογικός
έλεγχος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεσσήνης σε συ-
νεργασία με την Εταιρεία Πρόλη-
ψης και Προαγωγής Υγείας και το
Κέντρο Υγείας Μεσσήνης διοργά-
νωσε στις 25 Μαΐου 2018, ημέρα
Παρασκευή, ιατρικές εξετάσεις
προληπτικού ελέγχου που αφορού-
σαν σε Γυναικολογικό έλεγχο: τεστ
ΠΑΠ, διακολπικό υπέρηχο.

2018 - Δήμος Π. Φαλήρου
- Ενημέρωση και εξέταση
για καρκίνο τραχήλου 
της μήτρας
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα Δημοτικά Ια-
τρεία εξέτασαν περίπου 100 άτομα
το έτος 2018 με τους εθελοντές ια-
τρούς των Δημοτικών Ιατρείων, για
την πρόληψη καρκίνου τραχήλου
μήτρας.

16&23/2 &1/3/2018 -
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 
Αγωγή Υγείας για 
την εφηβική ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη διοργάνωσε ενημερωτικές
ομιλίες στους μαθητές του Λυκείου
με θέμα την αντισύλληψη και το εμ-
βόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας.
Συνολικά ο αριθμός των μαθητών
που παρακολούθησε την ομιλία υπε-
ρέβη τους 500 ενώ ομιλητής ήταν ο
γυναικολόγος κ. Καρτσιούνης. Ο
τρόπος με τον οποίο ανέπτυξε ο κ.
Καρτσιούνης τα δύο ιατρικά θέματα
ήταν μοναδικός. Κατάφερε με από-
λυτα κατανοητό τρόπο και άψογη
διαχείριση του πολυπληθέστατου
μαθητικού ακροατηρίου, να κάνει με
τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.

19/3/2018 - Δήμος Βόλου -
Γυναικολογικός Έλεγχος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου
πραγματοποίησε γυναικολογικό
έλεγχο κατά του καρκίνου τραχήλου
της μήτρας με συμβεβλημένο Ιατρό
του ΚΕΠ Υγείας τον Κύριο Λούτσο
Παναγιώτη με συνολικό αριθμό ατό-
μων τους πενήντα.

Δήμος Ηλιούπολης

1/1/18-31/12/18 -
Προληπτική Εξέταση 
(ΠΑΠ ΤΕΣΤ)
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπο-
λης διοργάνωσε δωρεάν τεστ ΠΑΠ
για την πρόληψη κατά του Καρκίνου
του Τραχήλου της Μήτρας σε συνερ-
γασία με εθελοντές γυναικολόγους
του Δήμου.

2018 - Αγωγή Υγείας για 
την Εφηβική Ηλικία
Το ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνεργασία με το
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης
διοργάνωσαν ενημερωτικές ομιλίες
για την αντισύλληψη και το εμβόλιο
κατά του καρκίνου της μήτρας σε 6
Λύκεια του Δήμου Ηλιούπολης. Ομι-

λήτρια ήταν η γυναικολόγος κα. Βλα-
χάδη και συνολικά ενημερώθηκαν
περισσότεροι από 900 μαθητές Λυ-
κείου.

2018 - Δήμος
Μεταμόρφωσης - Δωρεάν
εξέταση TEST-PAP
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρ-
φωσης σε συνεργασία με το γυναι-
κολογικό του Π.Ε.Δ.Υ που στεγάζεται
στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων
του Δήμου Μεταμόρφωσης πραγμα-
τοποίησαν δωρεάν εξέταση TEST-
PAP για τους Δημότες. 

Δήμος Φαρσάλων

22/9/2018- Γυναικολογικός
Καρκίνος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσά-
λων σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Γυναικών Ναρθακίου  «Άρτεμις»
διοργάνωσε το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 22/09/2018, ιατρική ομιλία. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
κατάστημα «Πλατάνια» και ομιλητής
ήταν ο Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος Λιούπης Κων/νος, με θέ-
μα της ομιλίας «Πρόληψη Γυναικο-
λογικού Καρκίνου». Οι παρευρισκό-
μενες παρακολούθησαν με ιδιαίτερη
προσοχή την ομιλία και στο τέλος
ακολούθησε εποικοδομητικός διά-
λογος, όπου ο Ιατρός απάντησε σε
όλα τα ερωτήματα που του τέθηκαν.

26/10/2018 - Πρόληψη 
και Ενημέρωση
Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Υγείας Λάρι-
σας της 5ης ΥΠΕ καθώς και το Κέν-
τρο Υγείας Φαρσάλων, πραγματο-
ποίησαν την δράση Πρόληψης, Ενη-
μέρωσης για τον καρκίνο του τραχή-
λου της μήτρας για γυναίκες Ρομά.
Οι γυναίκες Ρομά παρακολούθησαν
ομιλία για τον καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας και στην συνέχεια υπο-
βλήθηκαν στην ιατρική εξέταση Τεστ
Παπανικολάου. 
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας 

15/3/2018- Αγωγή υγείας
για την Εφηβική Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας σε συνεργασία με το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ διοργάνωσε ημερίδα ευαι-
σθητοποίησης και ενημέρωσης γυ-
ναικολογικών νοσημάτων στο 1ο
Λύκειο Αγίας Βαρβάρας με θέμα
την πρόληψη για τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας (Τέστ Παπανι-
κολάου & HPV λοίμωξη και εμβό-
λιο) και τις βασικές αρχές αντισύλ-
ληψης. 

22/3/2018 
- Αγωγή υγείας για 
την Εφηβική Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας σε συνεργασία με το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ διοργάνωσε ημερίδα ευαι-
σθητοποίησης και ενημέρωσης γυ-
ναικολογικών νοσημάτων στο 2ο
Λύκειο Αγίας Βαρβάρας με θέμα
την πρόληψη για τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας (Τεστ Παπανι-
κολάου & HPV λοίμωξη και εμβό-
λιο) και τις βασικές αρχές αντισύλ-
ληψης.

8/3/2018 - 
Αγωγή Υγείας Για 
την Σύγχρονη Γυναίκα 
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβά-
ρας σε συνεργασία με το Κέντρο
Υγείας Νίκαιας, και τον όμιλο Ιατρι-
κή Διάγνωση διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία για την πρόληψη του
καρκίνου του μαστού, του τραχή-
λου της μήτρας και την HPV λοίμω-
ξη, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης
προγραμματίστηκαν δωρεάν εξετά-
σεις για τους δημότες. 
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Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η
νούμερο ένα αιτία θανάτου σε παγ-
κόσμιο επίπεδο καθώς περισσότε-
ροι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρό-
νο από καρδιαγγειακά νοσήματα
από ότι από οποιαδήποτε άλλη αι-
τία. Εκτιμάται ότι παγκοσμίως, πε-
ρισσότεροι από 17.300.000 άνθρω-
ποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρ-
διαγγειακές παθήσεις αποτελώντας
το 30% όλων των θανάτων.
Οι παράγοντες κινδύνου είναι:
n Ανθυγιεινή διατροφή
n Έλλειψη σωματικής άσκησης
n Κάπνισμα
n Κατάχρηση αλκοόλ
n Αυξημένη αρτηριακή πίεση

(υπέρταση)
n Διαβήτης: αυξημένα επίπεδα

γλυκόζης
(σακχάρου) στο αίμα

n Αυξημένα λιπίδια του αίματος:
χοληστερόλη
(ολική και LDL) και τριγλυκερίδια

n Υπερβολικό βάρος και παχυσαρ-
κία

n Ηλικία
n Στρες
n 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 απαι-
τείται σύμφωνα με τις οδηγίες του
ειδικού καρδιολόγου, να μπορέσει
ο καθένας να διατηρήσει σε καλή
κατάσταση το καρδιαγγειακό του
σύστημα και να αποφύγει σοβαρά
καρδιαγγειακά συμβάματα
- κυρίως αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια και εμφράγματα του μυο-
καρδίου - σε πρώιμη ηλικία.
Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δρά-
σεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2018
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
ημερίδες για τον Καρδιοαγγειακό
Κίνδυνο και διοργανώθηκαν δρά-
σεις με δωρεάν εξετάσεις από τις
οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι
από 9.000 Δημότες. 

7/3/2018 - Δήμος
Ιωαννιτών - Διαβήτης 
και εγκυμοσύνη 
Η Πανηπειρωτκή Ένωση για το Νεα-
νικό Διαβήτη σε συνεργασία με το
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννι-
τών διοργάνωσαν ημερίδα αφιερω-
μένη στην υγεία της γυναίκας την
Τετάρτη 7 Μαρτίου και ώρα 18.30
στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς
Ιωαννίνων (Λ.ΑΦ.Ι.) με θέμα: Θηλα-
σμός και Διαβήτης, Διαβήτης και εγ-
κυμοσύνη, Αντισύλληψη και εμμη-
νόπαυση σε γυναίκες με Διαβήτη.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

12/18/2018 
- Δράση για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου σε συ-

νεργασία με την Δ/νση Κοινωνικής
Πολιτικής και με την ΑΜΚΕ «Με
Οδηγό το Διαβήτη» φιλοξένησαν το
Χριστουγεννιάτικο “Magic Diabe-
tes Bus’’ στην Κεντρική Πλατεία
ΗΣΑΠ του Δήμου Ηρακλείου προ-
κειμένου να ενημερώσουν με τρό-
πο διαδραστικό παιδιά και ενήλικες
για τη νόσο του Σακχαρώδους Δια-
βήτη κάνοντας παράλληλα μετρή-
σεις σακχάρου και γλυκοζυλιωμέ-
νης.

3/19/2018 - Στεφανιαία
Νόσος: Σύγχρονη
Διαγνωστική &
Θεραπευτική Προσέγγιση
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου διοργά-
νωσε ενημερωτική ομιλία ενημέ-
ρωσης κι ευαισθητοποίησης με θέ-
μα: «Στεφανιαία Νόσος: Σύγχρονη
Διαγνωστική & Θεραπευτική Προ-
σέγγιση» με ομιλίες για την Παθο-
φυσιολογία της Στεφανιαίας Νό-
σου, τους Προδιαθεσικούς Παρά-
γοντες, τα Οξέα Στεφανιαία Σύν-
δρομα και τη Σύγχρονη Θεραπευτι-
κή Προσέγγιση της Στεφανιαίας Νό-
σου.

11/19/2018 - Καρδιά 
& Αγγεία: Μας ρωτάτε, 
σας απαντάμε...
Ενημερωτική ομιλία ενημέρωσης κι
ευαισθητοποίησης με θέμα: «Καρ-
διά & Αγγεία: Μας ρωτάτε, σας
απαντάμε...» και ομιλίες σχετικά με
τις συχνές καρδιοπάθειες, πρόλη-
ψη και αντιμετώπιση τους καθώς
και τις βασικές παθήσεις των αγγεί-
ων: Κιρσοί, Ανευρύσματα, Καρωτί-
δες, κ.α.

Επιβαρυντικοί Παράγοντες για 
την εμφάνιση Καρδιοπαθειών
& Πρόληψη Καρδιαγγειακών Επεισοδίων
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Δήμος Λοκρών 

30/5/2018 - Ζωή 
χωρίς τσιγάρο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών
διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία
στο κτίριο του Δημαρχείου σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Υγείας . Συ-
νολικά ο αριθμός των ατόμων που
παρακολούθησε την ομιλία ήταν
περίπου 60 άτομα ενώ την ομιλία
άνοιξε η διευθύντρια του Κέντρου
Υγείας Αταλάντης κα. Γεωργοπού-
λου Μαρία και η διευθύντρια -ψυ-
χολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας και Πολι-
τισμού κα. Παπαναγιώτου Άννα. Κύ-
ριος ομιλητής ήταν ο κ. Μπερδέκας
Κων/νος Γενικός Ιατρός του Κ.Υ.
Αταλάντης με τη συμμετοχή της μαί-
ας του Κ.Υ. Αταλάντης.

3-22/8/2018 -
Ενημερωτική δράση
καρδιαγγειακού έλεγχου
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι,
του Δήμου Λοκρών» σε συνεργασία
με το ΚΕΠ Υγείας του δήμου διορ-
γάνωσαν πρόγραμμα δωρεάν προ-
ληπτικών εξετάσεων στους πολίτες
των δημοτικών κοινοτήτων Αταλάν-
της, Λιβανάτας, Μαλεσίνας και
Μαρτίνου. Το πρόγραμμα περιε-
λάμβανε την μέτρηση αρτηριακής
πιέσεως, σακχάρου και χοληστερί-
νης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν
301 μετρήσεις και στις τέσσερις κοι-
νότητες του δήμου.

Σεπτέμβριος 2018 - Δήμος
Περιστερίου - Δωρεάν
Προληπτικές Εξετάσεις 
και ενημερώσεις 
στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ
σχετιζόμενες 
με τον Διαβήτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστε-
ρίου σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Με
οδηγό τον Διαβήτη» διενήργησαν
ενημερωτικές ομιλίες και δωρεάν
προληπτικές εξετάσεις για τον δια-

βήτη στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ του
Δήμου, όπως εξέταση γλυκόζης,
εξέταση γλυκοζυλιομένης Αιμο-
σφαιρίνης, Εξέταση Διαβητικής
Νευροπάθειας.

Δήμος Αγίων Αναργύρων -
Καματερού 

25-28/9/2018 - Πρόγραμμα
Πρόληψης Καρδιαγγειακού
Κινδύνου
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Κα-
ματερού σε συνεργασία με το ΚΕΠ
Υγείας και το ΕΔΔΥΠΠΥ υλοποί-
ησαν Εκστρατεία Πρόληψης Καρ-
διαγγειακού Κινδύνου με σύνθημα:
Αγαπώ τον Εαυτό μου - Φροντίζω
την Υγεία μου. Πραγματοποιήθηκαν
δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίε-
σης, σακχάρου, χοληστερόλης και
τριγλυκεριδίων στους κατοίκους

της πόλης. Στόχος του προγράμμα-
τος ήταν η ευαισθητοποίηση και η
ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτε-
ρα όσων ανήκουν στην ομάδα υψη-
λού κινδύνου, για την πρόληψη των
καρδιαγγειακών παθήσεων. Το
πρόγραμμα έλαβε χώρα από τις 25
έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2018
και εξετάστηκαν 123 πολίτες. Πολύ
σημαντική ήταν η συμβολή των
Εθελοντών Ιατρών κ. Γεωργούση
Γεώργιου και της κα. Κατσαούνη
Παναγιώτας.

2018 - HEARTSCORE -
Πρόγραμμα Πρόληψης
Καρδιαγγειακού Ελέγχου
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Κα-
ματερού σε συνεργασία με το ΚΕΠ
Υγείας και το ΕΔΔΥΠΠΥ υλοποί-
ησαν, κατά το έτος 2018, Πρόγραμ-
μα Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κιν-

16-20/4/2018
- Δήμος Αιγάλεω - Εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αιγάλεω διοργάνωσε πρόγραμμα εκτίμησης
καρδιαγγειακού κινδύνου σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολο-
γική Εταιρεία. Ο συνολικός αριθμός ατόμων που εξετάστηκαν ήταν
250. Δικαιούχοι του προγράμματος ήταν άνδρες και γυναίκες ηλικίας
40 ετών και άνω, χωρίς προβλήματα καρδιαγγειακά και σακχαρώδη
διαβήτη. Η δράση αυτή βοήθησε πολύ στην πρόληψη της υγείας των
συμπολιτών μας.
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δύνου με τίτλο HeartScore. 
Πραγματοποιήθηκαν μέσω της
πλατφόρμας του Heartscore
196 προληπτικές εξετάσεις σε
άνδρες και γυναίκες μεταξύ 40
και 65 ετών. Σκοπός του προ-
γράμματος είναι η πρόληψη των
καρδιαγγειακών νοσημάτων

στην ηλικιακή ομάδα >40 ετών.
Στόχος του προγράμματος είναι
η ευαισθητοποίηση και η ενημέ-
ρωση των πολιτών και ιδιαίτερα
όσων ανήκουν στην ομάδα
υψηλού κινδύνου, για την πρό-
ληψη των καρδιαγγειακών πα-
θήσεων.

Δήμος Αιγάλεω

1/2- 18/5/2018 - Δωρεάν
Αιματολογικός Έλεγχος 
/ Προληπτικές Εξετάσεις για
τα μελή των ΚΑΠΗ
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τον
ΒΙΟΤΥΠΟ πραγματοποίησαν πρό-
γραμμα προληπτικών εξετάσεων για
ουρικό οξύ, κρεατινίνη και σάκχαρο,
για όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ ανεξαρτή-
του ασφάλισης. Το πρόγραμμα ήταν
δωρεάν και απευθυνόταν σε γυναί-
κες και άνδρες .

15/5/2018 
- Σωστή Διατροφή
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το
δημοτικό σχολείο πραγματοποίησε
σε 68 μαθητές βιωματική ομιλία για
την διατροφή. Τα παιδιά έπαιξαν με
τα φρούτα, με τα χρώματα ζωγράφι-
σαν, διατύπωσαν ερωτήσεις, τους
λύθηκαν απορίες και ήταν πολύ συ-
νεργάσιμα .Είχαμε πάρει άδεια από
τους γονείς και στο τέλος τους μοιρά-
σαμε φυλλάδια από το σύλλογο των
διατροφολόγων για να τα μεταφέ-
ρουν στους γονείς τους.

Δήμος Ηγουμενίτσας

24-26/04/2018 
- Πρόγραμμα Δωρεάν
Καρδιογραφημάτων 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενί-
τσας σε συνεργασία με το ΚΗΦΗ
Πέρδικας υλοποίησε πρόγραμμα δω-
ρεάν καρδιογραφημάτων στην τοπι-
κή κοινότητα Πέρδικας. Από τα 96
άτομα που εξετάστηκαν συνολικά,
ηλικίας από 36 έως 90 ετών, 4 άτομα
εντοπίστηκαν με αρτηριακή υπέρτα-
ση, 1 άτομο με αρρυθμία, ενώ 3 άτο-
μα στάλθηκαν για περαιτέρω ιατρικές
εξετάσεις. Η διάγνωση έγινε από
τους παρόχους-ιατρούς του ΚΕΠ
Υγείας, κ. Βασίλειο Γιόγιακα, Καρδιο-
λόγο και κ. Αντρέα Γρίβα, Γενικό Ια-
τρό. Τα καρδιογραφήματα λήφθηκαν
από την υπάλληλο του ΚΕΠ Υγείας,
κα. Άντζελα Μπέζα, νοσηλεύτρια. 

25/6/2018 - Δήμος Ηγουμενίτσας - «Οδηγίες
Διατροφής για τους Θερινούς μήνες»
Ενόψει του καλοκαιριού και των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΕΠ Υγεί-
ας σε συνεργασία με την Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, πάροχο του ΚΕΠ
Υγείας, κα. Χριστίνα Καραμπίνα, παρείχε στους πολίτες σχετικές οδη-
γίες διατροφής, μέσω της σελίδας του ΚΕΠ Υγείας και του Δήμου
Ηγουμενίτσας στο Facebook. Παράλληλα, οι οδηγίες αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκαν με δελτίο τύπου στα ΜΜΕ
τόσο του νομού Θεσπρωτίας όσο και της Ηπείρου. 
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25/4/2018 - Δωρεάν
Πρόγραμμα Εκτίμησης
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία
με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων και το Ιν-
στιτούτο Κοινωνικής & Προλη-
πτικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Καρδιολογικής
Εταιρίας και του Ελληνικού
Ιδρύματος Καρδιολογίας, συμ-
μετέχει στο Δωρεάν Πρόγραμ-
μα Εκτίμησης Καρδιαγγειακού
Κινδύνου, για άτομα ηλικίας 40
ετών έως 65, που δεν έχουν
διαγνωσμένο καρδιαγγειακό
πρόβλημα ή σακχαρώδη δια-
βήτη. Η εκτίμηση του καρδιαγ-
γειακού κινδύνου γίνεται με το
ηλεκτρονικό πρόγραμμα Hear-
tscore, που έχει δημιουργηθεί
από την Ευρωπαϊκή Καρδιολο-
γική Εταιρεία. 
Εξετάζοντας και προσμετρώντας
παράγοντες κινδύνου όπως το
φύλο, την ηλικία, την ολική χο-
ληστερόλη, την αρτηριακή πίεση
και το κάπνισμα, υπολογίζει την
πιθανότητα εμφάνισης μοιραίου
ή θανατηφόρου καρδιαγγειακού
επεισοδίου σε χρονικό ορίζοντα
10ετίας, ενώ υπολογίζει και την
επιμέρους συνεισφορά του κά-
θε παράγοντα.

5/7/2018 - Δήμος Ηγουμενίτσας 
- Περίπατος Υγείας και Ξενάγησης
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο του Προγράμματος ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗ-
ΜΑΙΑ, σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου και την υποστήριξη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας διοργάνωσε περίπατο υγείας
και ξενάγησης στην Πέρδικα. Περπατήσαμε στο πανέμορφο καταπρά-
σινο μονοπάτι που ξεκινάει από το γραφικό Εκκλησάκι του Αϊ-Θανάση
στην Πέρδικα και συνοδεία αρχαιολόγου ανακαλύψαμε τα φυσικά και
ιστορικά μνημεία της περιοχής. Παράλληλα, αναφερθήκαμε στα πολ-
λαπλά οφέλη της ήπιας άθλησης στην υγεία μας.

26/9/2018 - ...Στην καρδιά...
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό
Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας διοργάνωσαν εκδήλωση αφιερωμένη
στην Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση
και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις,
καθώς και η ενημέρωση για τους τρόπους πρόληψης. Τα θέματα που αναλύ-
θηκαν από του ιατρούς - παρόχους του ΚΕΠ Υγείας ήταν: «Αντιμετώπιση οξέ-
ων καρδιαγγειακών επεισοδίων», Βασίλειος Γιόγακας, Καρδιολόγος, «Ο ρό-
λος της διατροφής στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων», Χριστίνα
Καραμπίνα, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, «Η δύναμη της άσκησης, ως μέσο
πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων», Ευθυμία Ντάφλου, Φυσικοθε-
ραπεύτρια (Msc). Μετά το πέρας τη εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε εκτίμηση
Καρδιαγγειακού Κινδύνου από το ΚΕΠ Υγείας, σε 20 άτομα. 
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Δήμος Ιλίου

19/12/2018
- «Magic Diabetes Bus»
Το λεωφορείο για τον διαβήτη «Ma-
gic Diabetes Bus» έκανε στάση
στην Κεντρική Πλατεία «Γ. Γεννημα-
τά» του Δήμου Ιλίου, με οδηγό τον
ηθοποιό Κρατερό Κατσούλη, στο
πλαίσιο της εκστρατείας πρόληψης,
εκπαίδευσης και ενημέρωσης για
τον σακχαρώδη διαβήτη. Η εκστρα-

τεία υλοποιείται σε συνεργασία με
την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εται-
ρεία «Με Οδηγό το Διαβήτη» και θα
περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις
γλυκόζης, ενημέρωση για θέματα
Σακχαρώδους Διαβήτη από ιατρό,
διατροφολόγο και σύμβουλο ψυχι-
κής υγείας, εκπαιδευτικά παιχνίδια
για παιδιά και εφήβους σε σχέση με
το Σακχαρώδη Διαβήτη και ενημέ-
ρωση μικρών και μεγάλων για την
αξία και τη σημασία του εμβολια-
σμού.

10/2018-2/2019 
- Πρόγραμμα
Επιδημιολογικής
Καταγραφής της
Αρτηριακής Πίεσης 
σε Ενήλικες (ατομικά
ραντεβού για διάγνωση
Υπέρτασης, και ρύθμιση
αυτής με ή χωρίς
φαρμακευτική αγωγή)
Το Πρόγραμμα Επιδημιολογικής
Καταγραφής της Αρτηριακής Πίε-
σης σε ενήλικες, σε συνεργασία με
το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και το Κέντρο
Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής
Προστασίας, υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας,
περιλαμβάνει τις ενότητες: Διάγνω-
ση της υπέρτασης, εκπαίδευση του
σωστού τρόπου μέτρησης της πίε-
σης στο σπίτι, υγειϊνοδιαιτητικές συ-
στάσεις και ρύθμιση άλλων παρα-
γόντων κινδύνου (κάπνισμα, μεί-
ωση σωματικού βάρους, σακχαρώ-
δης διαβήτης), Ρύθμιση της υπέρτα-
σης χωρίς φαρμακευτική αγωγή,
Ρύθμιση της υπέρτασης με φαρμα-
κευτική αγωγή.

19/3/2018 - Ενημερωτική
Εκδήλωση, Παρουσίαση
αποτελεσμάτων
του Προγράμματος
Επιδημιολογικής
Καταγραφής της
Αρτηριακής Πίεσης 
σε Ενήλικες
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου και
ο Δήμος παρουσίασαν τα αποτελέ-
σματα της επιδημιολογικής μελέ-
της, έκαναν ενημέρωση για τους
κινδύνους που απορρέουν από την
αρτηριακή υπέρταση και για τα οφέ-
λη που προκύπτουν από την έγκαι-
ρη διάγνωση και θεραπείας της.

30/11-01/12/2018 
- Δήμος Ηγουμενίτσας - Μέτρηση πίεσης, σακχάρου,
χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρί-
ου ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Ηγουμενίτσας, έγιναν δωρεάν μετρήσεις
αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων σε
πολίτες που επισκέφτηκαν το χώρο του συνέδριου.
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1/1/2018-31/12/2018 -
Πρόγραμμα Πρόληψης
Καρδιαγγειακών Νοσημάτων
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου και ο
Δήμος πραγματοποίησαν καρδιολο-
γικό έλεγχο στους εργαζομένους
στο Δήμο με στόχο την πρόληψη και
την έγκαιρη διάγνωση καρδιαγγει-
ακών νοσημάτων. 

1/1/2018-31/12/2018 -
Πρόγραμμα Πρόληψης
Καρδιαγγειακών Νοσημάτων 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου και ο
Δήμος πραγματοποίησαν καρδιολο-
γικό έλεγχο σε μέλη των ΚΑΠΗ του
Δήμου Ιλίου, με στόχο την πρόληψη
και την έγκαιρη διάγνωση καρδιαγ-
γειακών νοσημάτων.

26/9 - 17/10/2018
- Δήμος Ιλίου - Δράση
Εκπαίδευσης για την
πρόληψη του Σακχαρώδους
Διαβήτη 
στον Δήμο Ιλίου 
Ο Δήμος Ιλίου διοργάνωσε δράση
Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για
την πρόληψη του Σακχαρώδους
Διαβήτη στα ΚΑΠΗ σε συνεργασία
με την ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβή-
τη - Κάρτα Διαβήτη» και την ευγενι-
κή υποστήριξη του Κοινωφελούς
Ιδρύματος ΤΙΜΑ, η οποία απευθύ-
νεται στον γενικό πληθυσμό και πε-
ριλαμβάνει Δωρεάν Μετρήσεις
Σακχάρου, Δωρεάν εξετάσεις Γλυ-
κοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης, Δω-
ρεάν εξετάσεις Διαβητικής Νευρο-
πάθειας.

7/3/2018 - Δήμος
Καλλιθέας - Προβλήματα 
του Καπνίσματος 
Ομιλία και συζήτηση σε μαθητές
ιδιωτικού σχολείου από την Πνευμο-
νολόγο του Δήμου μας με τη στήριξη
της Ψυχολόγου του Συμβουλευτικού
Σταθμού του Αλκοόλ στο χώρο. 

15/5/2018 - Δήμος 
Ν. Σμύρνης - Διακοπή
Καπνίσματος
Ομιλία για τις βλάβες που προκαλεί
το κάπνισμα στη μικρή ηλικία και γε-
νικότερα στον ανθρώπινο οργανι-
σμό, στο 6ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης
από την Πνευμονολόγο του Δήμου
μας με τη στήριξη της Ψυχολόγου
του Συμβουλευτικού Σταθμού του
Αλκοόλ.

25/5/2018 - Δήμος
Μεσσήνης - Προληπτικές
Εξετάσεις «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ» Καρδιολογικός
έλεγχος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεσσήνης σε συ-
νεργασία με την Εταιρεία Πρόλη-
ψης και Προαγωγής Υγείας και το
Κέντρο Υγείας Μεσσήνης διοργά-
νωσε στις 25 Μαΐου 2018, ημέρα
Παρασκευή, ιατρικές εξετάσεις
προληπτικού ελέγχου, που αφο-
ρούσαν τον καρδιολογικό έλεγχο,
με την χρήση φορητού Υπερηχο-
γράφου-Καρδιογράφου.

26/2/2018 - Δήμος
Π. Φαλήρου- Ενημερωτική
Ομιλία για τον Σακχαρώδη
Διαβήτη & Εξέταση
γλυκοζυλιωμένης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Π. Φαλή-
ρου διοργάνωσε ενημερωτική ομι-
λία και εξέταση γλυκοζυλιωμένης
στα μέλη του Β΄ΚΑΠΗ με θέμα τον
Σακχαρώδη Διαβήτη. Συνολικά ο
αριθμός των δημοτών που παρακο-
λούθησε την ομιλία υπερέβη τους
100, ενώ ομιλητής ήταν ο ιατρός
Παθολόγος-Διαβητολόγος Ευάγγε-
λος Φουστέρης.

29/11/2018 - Δήμος
Ασπροπύργου -Βελτίωση
της Καρδιοαναπνευστικής
Ικανότητας και Αύξηση της
Γενικότερης Κινητικότητας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπρο-

πύργου σε συνεργασία με τον Ορ-
γανισμό Άθλησης Φροντίδας Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας, υλοποίησε
ένα νέο πρόγραμμα άσκησης υπό
την καθοδήγηση και επίβλεψη εξει-
δικευμένου προσωπικού (Καθηγη-
τή Φυσικής Αγωγής και Νοσηλευτή)
στο Δημοτικό στάδιο Ασπροπύρ-
γου. Απευθύνεται σε γυναίκες και
άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω και
αποσκοπεί στη βελτίωση της καρδι-
οαναπνευστικής ικανότητας, αλλά
και στην αύξηση της γενικότερης κι-
νητικότητας, τα οποία δυστυχώς
μειώνονται με το πέρας των χρό-
νων. Οι ασκούμενοι συμμετέχουν
δύο φόρες την εβδομάδα, κάθε Τρί-
τη και Πέμπτη 10:00-11:00 σε ορ-
γανωμένο πρόγραμμα αερόβιας
άσκησης και στη συνέχεια ακολου-
θούν συγκεκριμένο ασκησιολόγιο
κινητοποίησης αρθρώσεων και εν-
δυνάμωσης μεγάλων μυϊκών ομά-
δων. 
Τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη
κάθε συνεδρίας πραγματοποιούν-
ται, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
και της καρδιακής συχνότητας. Έως
σήμερα παρακολουθούν το πρό-
γραμμα δεκαπέντε άτομα.

20/11/2018 - Δήμος 
Βόλου - Προληπτικός
Αιματολογικός Έλεγχος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου σε
συνεργασία με τον Μικροβιολόγο -
Βιοπαθολόγο κ. Πολύζο -Πουρνά-
ρα Αλέξανδρο πραγματοποίησε
προληπτικές αιματολογικές εξετά-
σεις στα παιδιά που φιλοξενούνται
στην Κιβωτό του Κόσμου.

1/1/2018 -31/12/18 
- Δήμος Ηλιούπολης 
- Προληπτικές Εξετάσεις 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπο-
λης διοργάνωσε δωρεάν αιματολο-
γικό έλεγχο για την πρόληψη καρ-
διαγγειακών νοσημάτων. Οι εξετά-
σεις αίματος συμπεριλάμβαναν Ολι-
κή Χοληστερόλη ,LDL & HDL Χολη-
στερόλη & Τριγλυκερίδια.



Ετήσιος 
απολογισμός2018

64

ΚΕΠ Υγείας

Δήμος Θάσου

19/7/2018 -
Καρδιαγγειακός έλεγχος

Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διορ-

γάνωσε δωρεάν προληπτικές εξε-

τάσεις καρδιαγγειακού ελέγχου. 

21/9/2018 - Με το
Ποδήλατο μου Αθλούμαι
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διορ-
γάνωσε Αθλητική δράση για όλους
του δημότες με στόχο την άθληση

και την κίνηση στις πόλεις με το πο-
δήλατο.

2018 - Δήμος
Μεταμόρφωσης - Δωρεάν
μετρήσεις Αρτηριακής
πίεσης και σακχάρου
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μετα-
μόρφωσης και τα ΚΑΠΗ του Δήμου
παρείχαν δωρεάν μετρήσεις (μέ-
τρηση σακχάρου, αρτηριακής πίε-
σης) από την νοσηλεύτρια του Δή-
μου.

1-31/10/2018
- Δήμος Νέας Σμύρνης 
- Δωρεάν αιματολογικές
εξετάσεις για τα μέλη ΚΑΠΗ
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας
Σμύρνης σε συνεργασία με τα Δη-
μοτικά Ιατρεία Νέας Σμύρνης και το
Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο
«Alpha διάγνωση» στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας 3ης Ηλικίας
διοργάνωσαν δωρεάν αιματολογι-
κές εξετάσεις για όλα τα μέλη ΚΑΠΗ
του Δήμου.

1-31/10/2018 - Δήμος
Φαρσάλων - Πρόγραμμα
προληπτικών εξετάσεων
από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας
Σε συνεργασία με τις κινητές μονά-
δες της ΥΠΕ πραγματοποιήθηκαν
σε 162 άτομα μικροβιολογικές και
αιματολογικές εξετάσεις.

7&8/5/2018 - Δήμος
Μεγαρέων - Δωρεάν
εξετάσεις για πρόληψη
Καρδιαγγειακού κινδύνου
Διενέργεια προληπτικών
εξετάσεων 
Στο πλαίσιο της προαγωγής και της
προστασίας της δημόσιας υγείας ο
δήμος Μεγαρέων σε συνεργασία
με το ΕΔΔΥΠΠΥ και τα ΚΕΠ υγείας
διοργάνωσαν πρόγραμμα πρόλη-
ψης καρδιαγγειακού κινδύνου με

2018 - Δήμος Αριστοτέλη 
- Πρόληψη κατά του Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη σε συνεργασία με τη Δομή του
Δήμου Αριστοτέλη «Βοήθεια στο Σπίτι» πραγματοποίησε μια φορά την
εβδομάδα, μέτρηση σακχάρου, χοληστερίνης και πίεσης σε ΚΑΠΗ του
Δήμου.
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δωρεάν εξετάσεις χοληστερόλης,
τριγλυκεριδίων, γλυκόζης και μέ-
τρηση αρτηριακής πίεσης. Το πρό-
γραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής εταιρείας Λιπιδιολογίας -
Αθηροσκλήρωσης & Αγγειακής
Νόσου.

17/5/2018 
- Δήμος Καλλιθέας -
Διακοπή Καπνίσματος
Δύο Ενημερωτικές Ομιλίες κατά
του καπνίσματος στο 14ο Γυμνάσιο

του Δήμου μας σε μαθητές 1ης και
2ας Τάξης από την Πνευμονολόγο
του Δήμου μας με τη στήριξη της
Ψυχολόγου του Συμβουλευτικού
Σταθμού του Αλκοόλ.

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 

28/3/2018
- Προληπτική εξέταση
- Ανάλυση Σώματος
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρ-
βάρας, διοργάνωσε πρόγραμμα

Δωρεάν Ανάλυσης Σώματος. Πραγ-
ματοποιήθηκε μέτρηση Νερού Σώ-
ματος, Μυϊκής μάζας, Οστικής Μά-
ζας, Βασικού Μεταβολικού Ρυθ-
μού, Μεταβολική Ηλικία, Δείκτης
Μάζας Σώματος, Σπλαχνικού λί-
πους. 

Πρόγραμμα Πρόληψης 
και Ενημέρωσης
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Η Κεντρική Δομή των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,
και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προλη-
πτικής Ιατρικής και υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εται-
ρείας και του Ελληνικού Ιδρύματος
Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ), υλοποίησε
και το 2018 το πρόγραμμα πρόλη-
ψης και ενημέρωσης καρδιαγγει-
ακού κινδύνου για τους δήμους -
μέλη του Δικτύου. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η
πρόληψη των καρδιαγγειακών νο-
σημάτων στην ηλικιακή ομάδα >40
ετών, μέσω της εφαρμογής Hear-
tScore της Ευρωπαϊκής Καρδιολο-
γικής Εταιρείας. Η συγκεκριμένη
ομάδα πληθυσμού, παρουσιάζει
αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση
καρδιαγγειακού επεισοδίου.
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 εμ-
φάνισης καρδιαγγειακού επεισοδί-
ου 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 Δήμος με 1020 ωφε-
λούμενους εντός του έτους. 

17/5/2018 - Πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας υλοποίησε το πρόγραμμα για
την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι δημότες ενημερώθη-
καν για το «τι είναι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος και πώς μπορούμε να
τον προλάβουμε» από τον καρδιολόγο κ. Παναγιώτη Χάικο και από τον
ψυχολόγο κ. Στάθη Παπαχρήστου του Ινστιτούτου Προληπτικής Ιατρι-
κής. Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή HeartScore, ένα εργα-
λείο που διαθέτει το ΚΕΠ Υγείας για την εκτίμηση της πιθανότητας κιν-
δύνου για καρδιαγγειακό νόσημα σε βάθος 10ετίας.
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Στόχος του προληπτικού ελέγχου
είναι η έγκαιρη διάγνωση ενός με-
λανώματος στα αρχικά στάδια αυ-
τού, 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 προλη-
πτικού ελέγχου συστήνουν  προλη-
πτικό έλεγχο των σπίλων, από δερ-
ματολόγο, κάθε 6 μήνες, από την
ηλικία των 20 ετών και άνω. 

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των δημοτών,
στα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,  το 2017, πραγμα-
τοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερί-
δες για τον Καρδιοαγγειακό Κίνδυ-
νο και διοργανώθηκαν δράσεις με
δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες
ωφελήθηκαν περισσότεροι από
1.873Δημότες.  

7 & 16/05/2018
- Δήμος Ηρακλείου 
Αττικής - Πρόγραμμα
Δερματολογικής Εξέτασης
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του δήμου Ηρακλεί-
ου Αττικής διοργάνωσε πρόγραμμα
δερματολογικής εξέτασης για σπί-
λους σε συνεργασία με την  Δερμα-
τολόγο των  Δημοτικών Ιατρείων.

5/6/2018 - Δήμος Βόλου 
- Δερματολογικός Έλεγχος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου
πραγματοποίησε δερματολογικό
έλεγχο χαρτογράφησης σπίλων με
συμβεβλημένο Ιατρό την Κυρία Γε-
ωργακλή Κλέα με συνολικό αριθμό
ατόμων τους εξήντα.

Δήμος Ηλιούπολης

2018 - Ενημερωτική 
Ομιλία για 
το Μελάνωμα
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιού-
πολης διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία  για το Μελάνωμα με ομιλη-
τές τις ιατρούς δερματολόγους κα.
Σκυλάκη και κα. Αμπατζή.

1/1/2018-31/12/18 
- Κλινική Εξέταση 
Ύποπτων Σπίλων
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιού-
πολης διοργάνωσε δωρεάν  κλινική
εξέταση ύποπτων σπίλων για την
πρόληψη κατά  του μελανώματος.

Πρόληψη Μελανώματος

14/6/2018 - Δήμος Ηγουμενίτσας 
- Συμβουλές για ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι 
από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας
Σε συνέχεια της δράσης «Δωρεάν εξέταση σπίλων» και ενόψει της κα-
λοκαιρινής περιόδου,  το ΚΕΠ Υγείας ενημέρωσε τους πολίτες για τους
τρόπους προστασίας από τον ήλιο με έντυπο υλικό, σε συνεργασία με
τη Δερματολόγο- Αφροδισιολόγο κα Σπίροβα. Το υλικό δημοσιεύτηκε
στη σελίδα του ΚΕΠ και στη σελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Face-
book, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε με δελτίο
τύπου στα ΜΜΕ τόσο του νομού Θεσπρωτίας όσο και της Ηπείρου.
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12/6/2018 - Δήμος 
Αγ. Βαρβάρας 
- Ημερίδα, Το μελάνωμα 
και η πρόληψή του
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβά-
ρας υλοποίησε  σε συνεργασία με
το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττι-
κής «Η Αγία Βαρβάρα», πρόγραμμα
για την πρόληψη του μελανώματος.
Οι συμπολίτες μας ενημερώθηκαν
για το πόσο επικίνδυνη δερματική
νόσος είναι το μελάνωμα, για τον
κίνδυνο της εκτεταμένης έκθεσης
στον ήλιο και τους τρόπους πρόλη-
ψης.
Σε όλους τους παρευρισκόμενους
δημότες που παρακολούθησαν το
πρόγραμμα, δόθηκε η δυνατότητα
για κλινική εξέταση σπίλων από το
ΓΝΔΑ «Η Αγία Βαρβάρα».

9/5/2018 - Π. Φάληρο 
- Προληπτικός έλεγχος Μελανώματος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Π. Φαλήρου πραγματοποίησε δωρεάν εξέταση σπίλων
για την πρόληψη του μελανώματος στον χώρο των Δημοτικών Ιατρεί-
ων. Συνολικά ο αριθμός των δημοτών ήταν 70 σε σύνολο 4 ωρών. Εξέ-
τασε ο εθελοντής ιατρός δερματολόγος Οικονόμου Γεώργιος.

2018
07-11/05/2018 
- Δήμος Ηγουμενίτσας 
- Δωρεάν εξέταση σπίλων
Με την καταγραφή ετησίως 130.000
κρουσμάτων και 37.000 θανάτων, ο
καρκίνος του δέρματος αναδεικνύεται
ως ένας από τους 10 πιο συχνά εμφα-
νιζόμενους καρκίνους στην Ευρώπη.
Με αφορμή την Ελληνική Εβδομάδα
κατά του Καρκίνου του Δέρματος, που
φέτος πραγματοποιήθηκε 7 με 11
Μαΐου, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με την
Δερματολόγο - Αφροδισιολόγο - πά-
ροχο του ΚΕΠ Υγείας κα. Μαρίνα Σπί-
ροβα, διοργάνωσε δωρεάν εξέταση
σπίλων. Μεταξύ των εξεταζόμενων
ηλικίας 45 - 65 ετών, εντοπίστηκαν 8
ύποπτα περιστατικά για μελάνωμα,
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εντοπί-
στηκαν προκαρκινικές αλλοιώσεις και
κυτταρικά καρκινώματα καθώς επίσης
και άτυποι σπίλοι, για τους οποίους
έγινε σύσταση αφαίρεσης. Η χρησιμό-
τητα της εξέτασης είναι αδιαμφισβήτη-
τη καθώς αν η διάγνωση γίνει στο α’
στάδιο ή και νωρίτερα καθιστά το με-
λάνωμα ιάσιμο.
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Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο καρκίνος που ξε-
κινά από το παχύ έντερο, το οποίο είναι τμήμα του πεπτι-
κού συστήματος και είναι ο τρίτος πιο συνηθισμένος τύ-
πος 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
παχέος 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 αντιμετώ-
πιση του καρκίνου του παχέος εντέρου σε πρώιμα στά-
δια ή των προκαρκινικών καταστάσεων, όπως οι αδενω-
ματώδεις πολύποδες, ώστε να μειωθεί όσο είναι δυνα-
τόν 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 γυ-
ναίκες από την ηλικία των 50 ετών έως τα 75 έτη, και κά-
θε 1 έτος σε άνδρες και γυναίκες από την ηλικία των 40
ετών σε άτομα με συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο
του παχέος εντέρου ή αδενωματώδη πολύποδα. Επίσης
προτείνεται κολονοσκόπηση κάθε 10 έτη από την ηλικία
των 50 ετών έως τα 75 έτη, και κάθε 5 έτη σε άτομα με
συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο του παχέος εντέ-
ρου ή αδενωματώδη πολύποδα.
Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των δημοτών, στα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,  το 2018, πραγματοποι-
ήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες για τον Καρκίνο του Πα-
χέος Εντέρου και διοργανώθηκαν δράσεις με εξετάσεις
από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 3.647
Δημότες.  

2018 - Δήμος Δάφνης Υμηττού
-  Καρκίνος Παχέος Εντέρου
Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού συμ-
μετείχαν στην εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο του
παχέος εντέρου. Η δράση έγινε σε συνεργασία με το
διαγνωστικό κέντρο «Βιοϊατρική» όπου πραγματοποι-
ήθηκε η εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων. 

10/12/2018 - Δήμος Λαυρεωτικής
- Πρόληψη Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής συμμετείχε
στην ενημερωτική ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο

ΚΑΠΗ Λαυρίου,  το οποίο ανταποκρίθηκε σε Πρόγραμμα
Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας των Ηλικιωμένων
Ατόμων, του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Πρόληψη
Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος». Γιατροί της Περι-
φέρειας Αττικής, μίλησαν για τον Καρκίνο του στομάχου,
του παχέος εντέρου και του παγκρέατος ο οποίος προ-
σβάλλει κυρίως άτομα άνω των 55 ετών και τόνισαν την
αναγκαιότητα της σωστής πρόληψης και της ορθής αντι-
μετώπισης αυτών. Επεσήμανε επίσης το σημαντικό ρόλο
της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και τον έλεγχο
του σωματικού βάρους. Την ομιλία παρακολούθησαν
περίπου 50 δημότες μας.

Δεκέμβριος 2018 - Δήμος Περιστερίου 
- Ενημερωτικές Ομιλίες για την Πρόληψη
των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος 
σε όλα τα ΚΕΦΙ  του Δήμου 
και στο Κεντρικό Αμφιθέατρο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το 2ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου, την 1η ΤΟΜΥ και
την 2η ΤΟΜΥ Περιστερίου πραγματοποίησε ενημερωτι-
κές ομιλίες σε όλα τα ΚΕΦΙ του Δήμου και επιστημονική
ημερίδα στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου, με θέμα Πρό-
ληψη των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος, στο πλαί-
σιο του προγράμματος ΗΠΙΟΝΗ 2018.

2018 - Δήμος Αιγάλεω -  Εκστρατεία
αφιερωμένη στην πρόληψη του καρκίνου 
του παχέος εντέρου
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το «Βιότυπο» πραγμα-
τοποίησαν πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου
του παχέος εντέρου σε 32 άτομα ηλικίας 50-70 ετών,
όπου έγινε ανίχνευση Αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα.

1-31/12/2018 - Δήμος Βέροιας
- MAYER κοπράνων 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την μικροβιολόγο κα.
Κόγκα, πάροχο υγείας του ΚΕΠ Υγείας Βέροιας, σε όλη
την διάρκεια της χρονιάς παρέπεμψε δημότες  ώστε να
πραγματοποιήσουν την εξέταση Μayer κοπράνων.

12/1/2018 - Δήμος Ηγουμενίτσας 
- Ελάτε να κάνουμε τον Καρκίνο 
του Παχέος Εντέρου παρελθόν
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου συμμετέχει ενεργά στην
εκστρατεία του ΕΔΔΥΠΠΥ για την πρόληψη του καρκί-

Πρόληψη καρκίνου παχέος εντέρου
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νου του παχέος εντέρου. Προτρέπει τους δημότες να
κάνουν τον ετήσιο έλεγχο Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης
Κοπράνων, αν είναι 50 έως 75 ετών, στα συνεργαζό-
μενα Διαγνωστικά Κέντρα με τιμή έως 3€.

Δήμος Καλλιθέας  

Ελάτε να κάνουμε τον Καρκίνο 
του Παχέος Εντέρου παρελθόν
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου συμμετέχει ενεργά στην
εκστρατεία του ΕΔΔΥΠΠΥ για την πρόληψη του καρκί-
νου του παχέος εντέρου. Προτρέπει τους δημότες να
κάνουν τον ετήσιο έλεγχο Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης
Κοπράνων, αν είναι 50 έως 75 ετών, στα συνεργαζό-
μενα Διαγνωστικά Κέντρα με τιμή έως 3€, στα εργα-
στήρια της Βιοϊατρικής.

28/11 & 5/12/2018 - Υλοποίηση
Προγράμματος «ΗΠΙΟΝΗ»
Υλοποίηση Προγράμματος «ΗΠΙΟΝΗ» -  Ενημερωτι-
κή Ομιλία με θέμα «Καρκίνος του Πεπτικού Συστήμα-
τος» στα ΚΑΠΗ και συμπλήρωση ερωτηματολογίου
από 71 ενδιαφερόμενους.

1-30/9/2019 - Δήμος Π. Φαλήρου
- Πρόληψη Καρκίνου παχέος εντέρου
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Π. Φαλήρου  σε συνεργασία με τα 3
ΚΑΠΗ του Δήμου πραγματοποίησε ενημερωτική εκ-
στρατεία τον μήνα Σεπτέμβριο σε καθημερινή βάση,
για τις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του πα-
χέος εντέρου. Συνολικά ενημερώθηκαν 95 άτομα
από το προσωπικό του ΚΕΠ & ΚΑΠΗ.

1/10/2018 - Δήμος - Παύλου Μελά
- Ελάτε να κάνουμε τον καρκίνο 
του παχέος εντέρου παρελθόν
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου  Παύλου Μελά υλοποίησε
την δράση  πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέ-
ρου με την πραγματοποίηση της εξέτασης ανίχνευσης
αιμοσφαιρίνης κοπράνων σε συνεργασία με τον όμιλο
Βιοϊατρική. Συμμετείχαν 52 πολίτες, εκ των οποίων οι
31 μας παρέδωσαν τα αποτελέσματα 26 (-) και 5 (+).

2018 -  Δήμος Πυλαίας -Χορτιάτη
- Καρκίνος Παχέος Εντέρου
Όσον αφορά σε αυτή τη δράση αναρτήθηκε ενημερωτι-

κό υλικό στη σελίδα του δήμου και τοιχοκολλήθηκαν
αφίσες σε δημοτικά κτίρια προκειμένου να ενημερω-
θούν οι δημότες.

2018 - Δήμος Αριστοτέλη 
- Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Καρκίνο 
του Παχέος Εντέρου
Το ΚΕΠ Υγείας  του Δήμου Αριστοτέλη κατά την διάρκεια
του έτους 2018 διένειμε στους Δημότες ενημερωτικό
φυλλάδιο αναφορικά με το τι είναι ο καρκίνος του παχέ-
ος εντέρου, τη συχνότητα εμφανίσεως του, τα συμπτώ-
ματα, τους παράγοντες κινδύνου του νοσήματος καθώς
και τις προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να πραγματο-
ποιηθούν.

26/11/2018 -Δήμος Θερμαϊκού -
Προληπτικός Έλεγχος του παχέος εντέρου
Ο Δήμος Θερμαϊκού και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων που τελούν υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ
διοργάνωσαν ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Προληπτι-
κός έλεγχος του παχέος εντέρου» την οποία παρακο-
λούθησαν 150 άτομα που ενημερώθηκαν για την πρό-
ληψη νοσημάτων του παχέος εντέρου και  πραγματοποι-
ήθηκαν  τα εγκαίνια του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου. 

15/10/2018 - Δήμος Νέας Σμύρνης  
-  Ερωτηματολόγιο για γρήγορο έλεγχο 
του καρκίνου παχέος εντέρου, καρκίνου
παγκρέατος και καρκίνου στομάχου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης μοίρασε ερω-
τηματολόγια γρήγορου ελέγχου στους δημότες με σκο-
πό την πρόληψη  του καρκίνου παχέος εντέρου , καρκί-
νου παγκρέατος και καρκίνου στομάχου.

14/12/2018 - Δήμος Ωρωπού 
-Πρόληψη του Καρκίνου του Πεπτικού
Συστήματος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού, η ΚΕΔΩ σε συνερ-
γασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό
Συσσίτιο του Δήμου Ωρωπού, την Περιφέρεια Αττικής
και την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εται-
ρεία πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία για την Τρίτη
Ηλικία με θέμα: Πρόληψη του καρκίνου του Πεπτικού
Συστήματος. Ομιλήτριες ήταν η κα. Μαχίνη Ελένη, Γε-
νική Ιατρός και η κα. Παπάζογλου Ελένη, Επισκέπτρια
Υγείας.
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Στο πλαίσιο του προληπτικού προγράμματος των ΚΕΠ υγείας, το ΕΔΔΥΠΠΠΥ διοργάνωσε την Πανελλαδική 
Εκστρατεία των ΚΕΠ Υγείας για την πρόληψη του Καρκίνου του παχέος εντέρου.

«Ελάτε να κάνουμε τον Καρκίνο 
του  παχέος εντέρου παρελθόν»
Βασιζόμενοι στα προληπτικά
πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ. εν-
θαρρύνθηκαν οι δημότες: 
n Να κάνουν τον ετήσιο

έλεγχο Ανίχνευσης Αιμο-
σφαιρίνης Κοπράνων, αν
είναι 50 έως 75 ετών, στα
συνεργαζόμενα Διαγνω-
στικά Κέντρα με τιμή έως
3€.

n Να εγγραφούν στο λογι-
σμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του
Δήμου τους για να ενημε-
ρώνονται εγκαίρως για
την επανεξέταση τους.

n Να λάβουν ηλεκτρονικά
το ενημερωτικό υλικό.  

Ένας μικρός αριθμός πολι-
τών (έως 10% του συνόλου
των παραπεμπομένων) ανα-
σφάλιστων και απόρων, που
έχουν λάβει ειδικό παρα-
πεμπτικό μέσω του Δήμου
τους ότι ανήκουν  στις ευπα-
θείς ομάδες, θα εξυπηρετεί-
ται δωρεάν. 

Στην εκστρατεία συμμετεί-
χαν 
ΟΙ ΔΗμΟΙ ΒΟΛΟΥ, ΛΑΥρΕ-
ωτΙΚΗΣ, μΟΝΕμΒΑΣΙΑΣ,
ΑΓ. ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΛΙ-
μΟΥ, ωρωΠΟΥ, ΑμΑρΟΥ-
ΣΙΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑΣ, ΠΕρΙΣτΕρΙΟΥ,
ΗρΑΚΛΕΙΟΥ ΑττΙΚΗΣ, μΕ-
τΑμΟρΦωΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΟΥ,
ΓΑΛΑτΣΙΟΥ,  τΕμΠωΝ, ΒΕ-
ρΟΙΑΣ, μΗΛΟΥ, ΗΓΟΥμΕ-
ΝΙτΣΑΣ, ΑΓ. ΒΑρΒΑρΑΣ, ΑΙ-
ΓΑΛΕω, ΒΕρΟΙΑΣ, ΔΑΦΝΗ -
ΥμΗττΟΣ, ΚΑΛΑμΑρΙΑ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΠΑΥΛΟΥ - μΕ-
ΛΑ, ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟρτΙΑτΗ.
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Σχεδόν όλοι οι καρκίνοι του προ-
στάτη αναπτύσσονται από τα αδενι-
κά κύτταρα, τα οποία παράγουν το
υγρό του προστάτη που προστίθεται
στο σπέρμα (αδενοκαρκινώματα).
Διάφοροι άλλοι σπάνιοι τύποι καρ-
κίνου του προστάτη περιλαμβάνουν
τα σαρκώματα, τα μικροκυτταρικά
καρκινώματα και τα καρκινώματα
εκ μεταβατικών κυττάρων. Ορισμέ-
νοι καρκίνοι του προστάτη μπορεί
να αναπτυχθούν και να εξαπλω-
θούν γρήγορα, αλλά οι περισσότε-
ροι μεγαλώνουν αργά. Περίπου 1
στους 7 άνδρες θα διαγνωστεί με
καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρ-
κεια της ζωής του.
Ο καρκίνος του προστάτη εμφανί-
ζεται κυρίως σε ηλικιωμένους άν-
δρες. Περίπου 60% των περιπτώ-
σεων διαγιγνώσκονται σε άνδρες
ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ οι πε-
ριπτώσεις 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:
n Σε ηλικία 50 ετών για τους άν-

δρες χωρίς αυξημένο κίνδυνο. 
n Σε ηλικία 45 ετών για τους άν-

δρες με υψηλό κίνδυνο, δηλαδή
Αφροαμερικανούς και άνδρες
που έχουν συγγενή πρώτου βαθ-
μού . 

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

στην πρώτη εξέταση ήταν <2,5 ng
/ ml

n 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 2018, πραγμα-
τοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερί-
δες για τον Καρκίνο του Προστάτη
και διοργανώθηκαν δράσεις με δω-
ρεάν εξετάσεις από τις οποίες ωφε-
λήθηκαν περισσότεροι από 200 Δη-
μότες. 

3/10/2018 - Δήμος Νέας
Σμύρνης - Πρόληψη 
- Διάγνωση - Θεραπεία του
καρκίνου του προστάτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας
Σμύρνης διοργάνωσε ημερίδα στο
πλαίσιο ενημέρωσης για την πρόλη-

ψη του καρκίνου του προστάτη με
θέμα «Πρόληψη - Διάγνωση -Θερα-
πεία του καρκίνου του προστάτη». Η
ημερίδα πραγματοποιήθηκε στον
πολυχώρο «Γαλαξία» στην Πλατεία
Νέας Σμύρνης. Οι συμμετέχοντες
στο τέλος έλαβαν παραπεμπτικό για
δωρεάν αιματολογική εξέταση PSA
σε διαγνωστικό κέντρο.

2018 - Δήμος Αγ. Βαρβάρας
- Δωρεάν Κλινικός έλεγχος
και εξέταση PSA για
πρόληψη κατά του
καρκίνου του προστάτη
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρ-
βάρας διοργάνωσε δωρεάν κλινι-
κό έλεγχο και εξέταση PSA για
πρόληψη κατά του καρκίνου του
προστάτη.

Πρόληψη Καρκίνου του Προστάτη

24/1/2018 - Δήμος Βέροιας 
- Πρόληψη Καρκίνου του Προστάτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ημερίδα για τον καρκίνο
του προστάτη. Συνολικά ο αριθμός των πολιτών που παρακολούθησαν
την ημερίδα υπερέβη του 300. 
Ομιλητές ήταν ο κ. Δημήτρης Κικιδάκης, Α’ Επιμελητής της Ουρολογι-
κής Κλινικής Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) και η κα. Χαρά Κοντού,
Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος). Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν οι
γιατροί τα ιατρικά θέματα ήταν μοναδικός. Κατάφεραν με απόλυτα κατα-
νοητό τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέστατου ακροατηρίου,
να κάνουν με τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.
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Ψυχικά Νοσήματα
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 2018, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης
των δημοτών σε θέματα ψυχικής υγείας, ωφελήθηκαν
6.538 δημότες.

11/2017 έως 2/2018 
- Δήμος Ιωαννιτών - Βιωματικό 
Σεμινάριο Ενίσχυση Γονεϊκού Ρόλου 
Η Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών και το ΚΕΠ Υγείας
του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» σε συνεργασία με το Κέν-
τρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χω-
ριών SOS Ελλάδος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του γο-
νεϊκού ρόλου στην ανάπτυξη των παιδιών, διοργάνωσαν
ομάδες γονέων, εκπαιδευτικού και βιωματικού χαρα-
κτήρα. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν τα εξής : Επι-
κοινωνία μέσα στην οικογένεια, Σταθερά όρια και κανό-
νες,  Η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, Αναγνώ-
ριση και διαχείριση συναισθημάτων  από τους γονείς, Η
σημασία ύπαρξης αδερφών, Ζήλεια καυγάδες και η στά-
ση των γονέων,  Αυτοεκτίμηση και συνθήκες που την
προάγουν, Το παιχνίδι ως μέσο έκφρασης και επικοινω-
νίας, Άγχος αποχωρισμού: αιτιολογία, συμπτώματα, αν-
τιμετώπιση, Οι φοβίες στην νηπιακή ηλικία, Ενδείξεις
αναπτυξιακών διαταραχών, Η ανάπτυξη της επιθετικότη-
τας, Εκρήξεις θυμού στο νήπιο, Απώλεια και θλίψη στην
νηπιακή ηλικία, Πώς να μιλήσουμε σε ένα παιδί για το
διαζύγιο, Η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών (τηλεό-
ραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό), Διαχείριση
του τρόπου και του χρόνου ενασχόλησης από τους γο-
νείς.  Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων οι γονείς είχαν
την ευκαιρία να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους
όσων αφορά στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους,
να θέσουν προς συζήτηση και άλλα θέματα εκτός των
παραπάνω που τους απασχολούν και να ανταλλάξουν
απόψεις μεταξύ τους.

Δήμος Λοκρών

16/3/2018 - Πένθος και Απώλεια
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές του Γυμνασίου Αταλάντης
με θέμα «Πένθος και Απώλεια». Συνολικά ο αριθμός
των μαθητών που παρακολούθησαν την ομιλία ήταν πε-
ρίπου 130 άτομα ενώ κύρια ομιλήτρια ήταν η διευθύν-
τρια -ψυχολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα. Παπαναγιώτου Άννα

καθώς επίσης συμμετείχε μια κοινωνική λειτουργός του
Κέντρου Κοινότητας.

19/3/2018 - Πανελλαδικές Εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου Λιβανατών
με θέμα «Πανελλαδικές Εξετάσεις». Συνολικά ο αριθ-
μός των μαθητών που παρακολούθησαν την ομιλία ήταν
περίπου 60 άτομα ενώ κύρια ομιλήτρια ήταν η διευθύν-
τρια -ψυχολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα. Παπαναγιώτου Άννα
ενώ συμμετείχε η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου
Κοινότητας.

2/5-13/6/2018 - Συμβουλευτική 
Σχολή Γονέων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε Συμβου-
λευτικές Σχολές Γονέων για παιδιά σχολικής ηλικίας και
εφήβων Γυμνασίου - Λυκείου με ποικιλία θεμάτων. Συ-
νολικά ο αριθμός των γονέων που παρακολούθησαν τα
μαθήματα ήταν περίπου 60 άτομα. Κύρια ομιλήτρια ήταν
η διευθύντρια - ψυχολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού ενώ συμμετείχε
και η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας. Η
θεματολογία για τα παιδιά σχολικής ηλικίας ήταν η ακό-
λουθη: Σχέσεις γονέων-παιδιών, Απώλεια ,πένθος, δια-
ζύγιο, ενδοοικογενειακή βία, Προβλήματα προσαρμο-
γής στο σχολείο και μαθησιακά προβλήματα, Σχέσεις
ζευγαριού και λεκτική βία στην οικογένεια, Όρια και όχι
σωματική τιμωρία, Χρήση Η/Υ θετικά-αρνητικά, Ζήλεια
μεταξύ των αδερφιών, Προεφηβεία. Στα τμήματα εφή-
βων γυμνασίου και λυκείου συζητήθηκαν : Σχολές γονέ-
ων -εφήβων (όρια), Προσαρμογή των εφήβων στο Γυ-
μνάσιο, Σχολική απόδοση και συμπεριφορά εφήβων,
Ναρκωτικά -αλκοόλ, Σχέσεις ζευγαριού και λεκτική βία
στην οικογένεια, Βullying στην παιδική και εφηβική ηλι-
κία, Αυτοεκτίμηση εφήβων. 

11,18/5-4/6/2018 - Bullying 
- Σχολικός εκφοβισμός 
και άλλες μορφές βίας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές του Β’ Δημοτικού Σχολεί-
ου Αταλάντης και του Ειδικού Σχολείου με θέμα «Bul-
lying - Σχολικός εκφοβισμός και άλλες μορφές βίας».
Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που παρακολούθη-
σαν την ομιλία ήταν περίπου 100 άτομα ενώ κύρια ομι-
λήτρια ήταν η διευθύντρια -ψυχολόγος της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα.
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Παπαναγιώτου Άννα ενώ συμμετείχε και η κοινωνική
λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας.

22/5/2018 - Έμφυλες Ταυτότητες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές του Γ’ Γυμνασίου Αταλάν-
της με θέμα «Έμφυλες Ταυτότητες». Συνολικά ο αριθ-
μός των μαθητών που παρακολούθησαν την ομιλία ήταν
περίπου 70 άτομα ενώ κύρια ομιλήτρια ήταν η διευθύν-
τρια -ψυχολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα. Παπαναγιώτου Άννα
ενώ συμμετείχε και η κοινωνική λειτουργός του Κέν-
τρου Κοινότητας.

4/12/2018 - Ασφαλής 
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές του Β’ Δημοτικού Σχολεί-
ου Μαλεσίνας με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδί-
κτυο». Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που παρακο-
λούθησαν την ομιλία ήταν περίπου 80 άτομα ενώ κύρια
ομιλήτρια ήταν η διευθύντρια -ψυχολόγος της Διεύθυν-
σης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
κα. Παπαναγιώτου Άννα ενώ συμμετείχε και η κοινωνι-
κή λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας.

Δεκέμβριος 2018 - Δήμος Περιστερίου -
Εκστρατεία Ενημέρωσης των μελών των
ΚΕΦΙ του Δήμου για τη κατάθλιψη 
στη Γ’ Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με τον Ψυχίατρο Γεώργιο Ζορμπά από το Κέντρο Ψυχι-
κής Υγείας Περιστερίου, πραγματοποίησαν ενημερωτι-
κές ομιλίες σε όλα τα ΚΕΦΙ του Δήμου για την αντιμετώ-
πιση της κατάθλιψης στη Γ’ Ηλικία και παράλληλα συμ-
πληρώθηκαν 132 ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης
από όσους επιθυμούσαν.

2018 - Δήμος Αγίων Αναργύρων 
- Καματερού - Μήπως δε νιώθεις 
«απλά λυπημένος»;
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίων
Αναργύρων - Καματερού σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγεί-
ας και το ΕΔΔΥΠΠΥ υλοποίησαν πρόγραμμα προληπτι-
κού ελέγχου της κατάθλιψης κατά την κλίμακα W. K.
Zung με τίτλο «Μήπως δε νιώθεις απλά λυπημένος;
Συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο και αντιμετώπισε την
Κατάθλιψη τώρα! Σπάσε τη σιωπή!» Μεταξύ των ατόμων
που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν τα μέλη των
ΚΑΠΗ του Δήμου καθώς και οι ωφελούμενοι που προ-
σήλθαν στην Κοινωνική Υπηρεσία. Σε άτομα με τιμές
που δήλωναν ύπαρξη βαριάς μορφής κατάθλιψη έγινε

παραπομπή στον Ψυχολόγο της Υπηρεσίας, ενώ σε εκεί-
νους με φυσιολογικές τιμές συστήθηκε επανέλεγχος σε
ένα έτος. Στόχος του Προγράμματος είναι η ευαισθητο-
ποίηση, η ενημέρωση και η παραπομπή σε δομές υγείας
καθώς η κατάθλιψη αποτελεί σήμερα την τέταρτη συ-
χνότερη αιτία αναπηρίας.

Δήμος Ηγουμενίτσας 

12/3/2018 - Σπάσε τη σιωπή! 
Δεν είσαι μόνος!
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας υπό την αιγίδα
του ΕΔΔΥΠΠΥ, ξεκίνησε πρόγραμμα προληπτικού ελέγ-
χου σε δημότες άνω των 18 ετών για τη διάγνωση και την
αντιμετώπιση της νόσου του 21ου αιώνα, την κατάθλι-
ψη. Οι πολίτες μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό
ερωτηματολόγιο που παρέχεται από το ΚΕΠ Υγείας και
παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και ενημερωτικές
ομιλίες.

21/3/2018 - Κατάθλιψη: 
Μύθοι και αλήθειες
Στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικού ελέγχου
για την κατάθλιψη που υλοποιεί το ΚΕΠ Υγείας του Δή-
μου Ηγουμενίτσας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική
ομιλία, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Γ.Ν.- Κ.Υ. Φιλιατών, στο ΚΗΦΗ Πέρδικας. Τα θέματα
που αναλύθηκαν αφορούσαν στις διάφορες μορφές κα-
τάθλιψης, στα συμπτώματα και πώς αυτά αναγνωρίζον-

4-22/6/2018 - Αιγάλεω 
- Κατάθλιψη και Τρίτη Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Γεροντολογική
Εταιρεία πραγματοποίησε ομιλία με θέμα κατάθλιψη
στη Τρίτη Ηλικία. Μετά τις ομιλίες που έγιναν στα κα-
τά τόπους ΚΑΠΗ έγιναν και τα τεστ για την κατάθλι-
ψη. Μετά από αυτή τη δράση και επειδή είδαμε την
μεγάλη ανάγκη των ηλικιωμένων για παρουσία ψυ-
χολόγων άρχισαν να λειτουργούν ατομικές και ομα-
δικές συνεδρίες στα ΚΑΠΗ.
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ται, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από τους μύ-
θους και τα στερεότυπα της νόσου. Ομιλήτρια ήταν η κα.
Σπυριδούλα Πέτσιου, ψυχολόγος και επιστημονικά
υπεύθυνη του Κ.Ψ.Υ., ενώ παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρ-
χος Κοινωνικής Πολιτικής, η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, επιστημονικά στελέχη
του Κ.Ψ.Υ., καθώς και το προσωπικό των προγραμμάτων
«Βοήθεια στο Σπίτι» και των ΚΗΦΗ του Δήμου.

22/2/2018 - Κατάθλιψη και Τρίτη Ηλικία
Στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικού ελέγχου
για την κατάθλιψη που υλοποιεί το ΚΕΠ Υγείας του Δή-
μου Ηγουμενίτσας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική
ομιλία, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Γ.Ν.- Κ.Υ. Φιλιατών, στο ΚΑΠΗ Πλαταριάς. Τα θέματα
που συζητήθηκαν ήταν ο τρόπος εκδήλωσης της κατά-
θλιψης στην τρίτη ηλικία, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για έγ-
καιρη διάγνωση και άμεση παρέμβαση από ειδικούς.
Ομιλήτρια ήταν και πάλι η ψυχολόγος και επιστημονικά
υπεύθυνη του Κ.Ψ.Υ. κα. Σπυριδούλα Πέτσιου, συνο-
δευόμενη και από άλλα επιστημονικά στελέχη του
Κ.Ψ.Υ. Το παρόν έδωσε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής κ. Δημήτριος Πάκος, καθώς και το προσωπικό
των ΚΗΦΗ και των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»
του Δήμου.

16/4/2018 - Κατάθλιψη : Διάγνωση 
και Τρόποι Αντιμετώπισης
Συνεχίζοντας τις δράσεις για την Εκστρατεία κατά της
Κατάθλιψης που υλοποιεί το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής
Υγείας Γ.Ν. - Κ.Υ. Φιλιατών, πραγματοποιήθηκε ομιλία,
στο ΚΑΠΗ Συβότων, με θέμα «Κατάθλιψη: Διάγνωση και

τρόποι αντιμετώπισης». Τα θέματα που συζητήθηκαν
αφορούσαν στις διάφορες μορφές κατάθλιψης, τον τρό-
πο εκδήλωσης, τη διάγνωση, καθώς και την ενημέρωση
γύρω από τις διαθέσιμες μονάδες ψυχικής υγείας της
περιοχής μας. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κα. Πέτσιου
Σπυριδούλα, ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη
του Κ.Ψ.Υ., ενώ συμμετείχαν και μέλη της διεπιστημονι-
κής ομάδας του Κ.Ψ.Υ. Συντονίστρια ήταν η κα. Λάμπρου
Νικολέτα, νοσηλεύτρια του «Βοήθεια στο Σπίτι» και
Υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας Ηγουμενίτσας.

15/5/2018 - Το διαδίκτυο και η χρήση του
από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, συνέχισε τις
ομιλίες στο Β΄ Δημοτικό της πόλης, αυτή τη φορά έχον-
τας ως θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Ομιλη-
τής ήταν ο κ. Αθανάσιος Χασκής, Κοινωνικός Λειτουρ-
γός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, ο οποίος συζήτησε και
ανέλυσε στα παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης το θέμα του δια-
δικτύου. Η συμμετοχή των παιδιών ήταν κάτι παραπάνω
από ενεργή, καθώς η πλειοψηφία τους ασχολείται με το
διαδίκτυο σε καθημερινή σχεδόν βάση.

6 & 7/6/2018 - Βιωματική αφήγηση 
«Real Life Stories» Παραμέληση 
/ κακοποίηση ανηλίκου
Το ΚΕΠ Υγείας και το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισκέ-
φτηκαν την Ε’ και Στ’ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Ηγουμενίτσας,  του Δημοτικού Σχολείου Συβότων και
του Δημοτικού Σχολείου Μαργαριτίου. Η ψυχολόγος
του προγράμματος, κα. Μαρίνα Διβριώτη, μέσα από την
αφήγηση δομημένα κατασκευασμένων ιστοριών, πα-
ρουσίασε στους μαθητές καταστάσεις ενδοοικογενει-

24/9-10/10/2018 - Δήμος Βέροιας
- Μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 
Έρωτας και Συντροφικότητα
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνω-
σε ομιλίες στα ΚΑΠΗ του Δήμου Βέροιας για
την «μοναξιά στην τρίτη ηλικία, τον ερώτα και
την συντροφικότητα». Συνολικά ο αριθμός
των πολιτών που παρακολούθησαν την ημερί-
δα υπερέβη του 200. Ομιλήτρια ήταν η κα.
Ηλιάνα Φυντανάκη, Επισκέπτρια Υγείας. Ο
τρόπος με τον οποίο ανέπτυξε το θέμα ήταν
μοναδικός. Κατάφερε με απόλυτα κατανοητό
τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέ-
στατου ακροατηρίου, να κάνει με τον καλύτε-
ρο τρόπο την ενημέρωση.
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ακής βίας και μέσα από τη διαδραστική συμμετοχή των
παιδιών τους έβαλε νοητικά σε ένα ασφαλές περιβάλ-
λον πειραματισμού γύρω από τις διαπροσωπικές σχέ-
σεις.

8/11/2018 - Π. Φάληρο- Συμπλήρωση
ερωτηματολογίου για την κατάθλιψη κατά
Zung σε ηλικιωμένους και μέλη του ΚΑΠΗ
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε συνεργασία με τα 3 ΚΑΠΗ του Π.ΦΑ-
ΛΗΡΟΥ μοίρασαν ερωτηματολόγιο κατά Ζung σε ηλι-
κιωμένους και μέλη του ΚΑΠΗ για την αντιμετώπιση της
κατάθλιψης και η αξιολόγηση έγινε από τους ψυχολό-
γους του Δήμου εθελοντές και μη. Συμμετείχαν συνο-
λικά 50 άτομα.

8/10/2018 - Δήμος Παύλου Μελά
- Μήπως δε νιώθεις «απλά λυπημένος»;
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Παύλου Μελά υλοποίησε
την δράση πρόληψης της Κατάθλιψης με την συμπλή-
ρωση ερωτηματολογίων στους χώρους των ΚΑΠΗ του
Δήμου. Στη συγκεκριμένη δράση συμμετείχαν 142 πο-
λίτες.

2018 - Δήμος Πυλαίας 
- Χορτιάτη - Τεστ Κατάθλιψης 
Οι δημότες άνω των 18 ετών, που επισκέπτονταν το
ΚΕΠ Υγείας συμπλήρωναν οικειοθελώς το εγκεκριμέ-
νο ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση της κατάθλιψης
(κλίμακα αυτοαξιολόγησης κατά τον W.K.ZUNG) και
ενημερώνονταν για το αποτέλεσμά τους. Στις περιπτώ-
σεις όπου εντοπίζονταν πρόβλημα ακολουθούσε ενη-
μέρωση του δημότη από τη Ψυχολόγο (Εθελόντρια) και
παραπομπή σε αρμόδιο πλαίσιο ψυχικής υγείας.

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

2018 - Γραφείο Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας 
- Διατήρηση Ψυχικής 
και Κοινωνικής Υγείας
Στόχος του γραφείου είναι η πρόληψη των ψυχικών
διαταραχών και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της
ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Οι συναντή-
σεις με τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιούνται κα-
τόπιν ραντεβού με τη Ψυχολόγο και ανάλογα με τις
ανάγκες τους σχεδιάζεται η συμβουλευτική παρέμβα-
ση ή η παραπομπή σε αρμόδιους φορείς υγείας. Αντι-
μετωπίζονται θέματα όπως: Καταθλιπτική διάθεση, Άγ-
χος, Ψυχοσωματικά προβλήματα, Πανικός, Φοβίες Ζη-
τήματα Διαπροσωπικών Σχέσεων, Αυτογνωσία και Αυ-
τοβελτίωση, Συμβουλευτική γονέων (Ερωτήματα και
προβληματισμοί Γονέων).

2ο Εξάμηνο 2018 - Εργαστήριο
συμβουλευτικής γονέων με θέμα τη
σεξουαλική αγωγή των παιδιών
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για την Παιδική και Εφηβική
Ηλικία. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώ-
θηκε το εργαστήριο συμβουλευτικής γονέων με θέμα τη
σεξουαλική αγωγή των παιδιών, που διοργάνωσαν το
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη και το
τμήμα Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με το Κέν-
τρο Ζωής. Το εργαστήριο παρακολούθησαν 42 γονείς,
σε δύο κύκλους τεσσάρων δίωρων συναντήσεων, που
πραγματοποιήθηκαν στην Πυλαία και το Ασβεστοχώρι.
Εισηγητής - συντονιστής των συναντήσεων ήταν ο ψυχο-
λόγος του Κέντρου Ζωής, κ. Απόστολος Πελτέκης και τα
θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στη σεξουαλική
ανάπτυξη κατά τη βρεφική, νηπιακή, παιδική και εφηβι-
κή ηλικία, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών,
τους κατάλληλους τρόπους επικοινωνίας μαζί τους και
την πρόληψη κινδύνων, σχετιζόμενων με τη σεξουαλική
συμπεριφορά. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να μάθουν
οι γονείς τι να περιμένουν σε κάθε αναπτυξιακή περίοδο
των παιδιών τους και να κατανοήσουν τη σημασία που
έχει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην ατομική και δη-
μόσια υγεία. 

2018- Δήμος Αριστοτέλη - «Αγωγή 
Ψυχικής Υγείας» (Κατάθλιψη 
- Ψυχολογική Υποστήριξη)
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη κατά την διάρκεια
του έτους 2018 διέθεσε Ψυχολόγο για δωρεάν παροχή
ψυχολογικής υποστήριξης στους κατοίκους του Δήμου.
Επίσης δόθηκε εγκυροποιημένο ερωτηματολόγιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το οποίο συμπλήρω-
σαν οι Δημότες και έλαβαν άμεση ενημέρωση για την
παρουσία ή μη συμπτωμάτων κατάθλιψης κατά την συγ-
κεκριμένη περίοδο.

26/9/2018 - Δήμος Βόλου 
- Δυσλεξία -Μαθησιακές Δυσκολίες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησε ομι-
λία στο Πνευματικό κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως με ομι-
λητή τον καθηγητή Γεώργιο Θ. Παυλίδη με θέμα: ΔΥΣ-
ΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΜΕΘΟ-
ΔΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ.

14/10/2018 - Ηλιούπολης 
- Ημερίδα Ενημέρωσης για 
την Κατάθλιψη και την Αυτοκτονία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε ενη-
μερωτική ομιλία στους δημότες με θέμα την κατάθλιψη
και την αυτοκτονία. Την ομιλία παρακολούθησαν 200 δη-
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μότες και ομιλητής ήταν ο Ψυχίατρος κ. Πολυζόπουλος.
Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξε ο κ. Πολυζόπουλος τα
ιατρικά θέματα ήταν πλήρης και επιστημονικά τεκμηριω-
μένος. Κατάφερε δε με άψογο τρόπο , να κάνει την ενη-
μέρωση κατανοητή στο πολυπληθέστατο ακροατήριο.

Δήμος Μεταμόρφωσης 

25/04/2018 - Τι γνωρίζετε για την
οστεοπόρωση;. Ψυχοσωματικές
εκδηλώσεις που οδηγούν στην κατάθλιψη
και την οστεοπόρωση-αντιμετώπιση
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου σε συνεργασία με την Αντι-
καρκινική Εταιρεία διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Νίκη-
σε την Κατάθλιψη. Μίλα.» Συζητήθηκε η αξία της αυτο-
γνωσίας για την διαχείριση της κατάθλιψης από την κρί-
ση σήμερα μέσα από το γνώθι σαυτόν, με ομιλητές τον
Γιάννη Λαφαζάνο, χειρουργό-ορθοπεδικό, και τον Γιώρ-
γο Δημόπουλο, γνωσιακό ψυχοθεραπευτή. 

10/06/2018 - Το Γαστρεντερικό σύστημα 
- Σχέση Ψυχικών Νόσων και
Γαστρεντερικού Συστήματος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργα-
σία με την Αντικαρκινική Εταιρεία, διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία για το Γαστρεντερικό Σύστημα, τον ρόλο
του Γαστρεντερικού Συστήματος στην Υγεία και την πρό-
ληψη νοσημάτων, την σημασία της διατροφής στην Υγεία
του Γαστρεντερικού Συστήματος και την Σχέση Ψυχικών
Νόσων και Γαστρεντερικού Συστήματος. Οι ομιλητές
ήταν η κα. Σπανού Ευαγγελία Γαστρεντερολόγος, η κα.
Κωνσταντινίδου Μαρία Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και
η κα. Καραματσούκη Μαριλένα Κλινική Ψυχολόγος. 

05/12/2018 -Ενημερωτική ομιλία 
για τις εξαρτήσεις στη σύγχρονη ζωή
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργα-
σία με την Αντικαρκινική Εταιρεία και το Κέντρο Πρόλη-
ψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας Δήμου Νέας Ιωνίας ΙΡΙΔΑ (ΟΚΑΝΑ) διοργά-
νωσαν ενημερωτική ομιλία με θέμα την ανίχνευση των
σταδίων και τους επιβαρυντικούς παράγοντες, την ενί-
σχυση της ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων και τους
προστατευτικούς παράγοντες και δεξιότητες. Ομιλητές
ήταν η κα. Ελένη Πλεξίδα Ψυχολόγος και ο κ. Ιωάννης
Κομνηνόγλου Ψυχολόγος.

2018 - Ψυχολογική 
υποστήριξη ενηλίκων
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργα-
σία με τον ψυχολόγο του Δήμου παρείχαν δωρεάν συνε-
δρίες ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και

βραχείας ψυχοθεραπείας ενηλίκων.

2018 - Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρφωσής σε συνεργα-
σία με τον Ψυχολόγο του Δήμου παρείχαν δωρεάν συνε-
δρίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής
παιδιών και ομάδες γονέων.

20/6/2018 - Δήμος Νέας Σμύρνης
- Κατάθλιψη… Τι πρέπει να ξέρουμε;
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία
με την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγ-
γύης διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Κατάθλιψη… Τι
πρέπει να ξέρουμε;» στο πλαίσιο εκδηλώσεων ευαισθη-
τοποίησης, ενημέρωσης και πρόληψης στην ψυχική και
σωματική υγεία. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ψη-
φιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης.

Δήμος Ωρωπού 

13/1/2018 - Ειδική Αγωγή - Παιδιά 
με ιδιαίτερες δεξιότητες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού διοργάνωσε την
πρώτη ημερίδα που αφορούσε τη γνωριμία με την Ειδική
Αγωγή και τις οικογένειες των παιδιών αυτών. Αναφέρ-
θηκαν σε έννοιες, όπως δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Διαταραχές
Λόγου, Αυτισμός κ.α. Ομιλητές ήταν Κατσούγκρη Ανα-
στασία Ειδική Παιδαγωγός, Γράβαλου Χριστίνα Διευ-
θύντρια του Ειδικού Σχολείου Χαλκουτσίου, Μαρινο-
πούλου Χριστίνα Διευθύντρια Δημοτικού Χαλκουτσίου,
Κυριακίδη Ανθίπη Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Νέων Παλατίων, Αγγελούση Βασιλική Κοινωνική
Λειτουργός και υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας και η κα. Κα-
σαμπαλάκου Μαρία Συγγραφέας. 

23/2/2018 - Ο ρόλος των γονέων 
στην ανάπτυξη της συναισθηματικής
νοημοσύνης
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Καλάμου, διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία με θέμα: Ο ρόλος των γονιών στην
ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδι-
ού. Ομιλήτρια ήταν η κα. Βασιλική Αγγελούση, Κοινωνι-
κή Λειτουργός. 

20/3/2018 - Βιωματικό εργαστήρι:
Εφηβεία και συναισθηματικές αντιδράσεις
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε βιωματικό εργαστήρι: «Εφη-
βεία και συναισθηματικές αντιδράσεις» στο Δημοτικό
Σχολείο Καπανδριτίου. Εμψυχώτριες του Βιωματικού
ήταν η κα. Προκοπίου Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός
και η κα. Βασιλική Αγγελούση, Κοινωνική Λειτουργός.
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20/4/2018 - Βιωματική Δράση: Εφηβεία 
και διαπροσωπικές σχέσεις
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε βιωματικό εργαστήρι
«Εφηβεία και Διαπροσωπικές σχέσεις» στο Δημοτικό
Σχολείο Καλάμου. Εμψυχώτριες του Βιωματικού ήταν
η κα. Προκοπίου Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός
και η κα. Βασιλική Αγγελούση, Κοινωνική Λειτουρ-
γός.

2/5/2018 - Διαχείριση Άγχους 
πριν τις Πανελλήνιες
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε στο Γενικό Λύκειο Σκά-
λας Ωρωπού ενημέρωση για την «Διαχείριση Άγχους
πριν τις Πανελλήνιες». Εμψυχώτρια ήταν η κα. Βασιλι-
κή Αγγελούση, Κοινωνική Λειτουργός.

26/5/2018 - Κατάθλιψη 
- Αγχώδεις Διαταραχές
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία με θέμα «Κατάθλι-
ψη και Αγχώδεις Διαταραχές» στο ΚΑΠΗ Ωρωπού με
ομιλήτρια την κα. Κηπουρού Κλειώ, Ψυχίατρος. 

12/6/2018 - Αναγνώριση Έκφραση 
και Διαχείριση Συναισθημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία στο Δημοτικό Καπαν-
δριτίου για την «Αναγνώριση, Έκφραση και Διαχείριση
συναισθημάτων». Συντονίστρια της ομάδας ήταν η κα.
Αγγελούση Βασιλική, Κοινωνική Λειτουργός, η οποία
έκανε ομάδα με τους μαθητές της πέμπτης Δημοτικού.

17/11/2018 - Βιωματικό εργαστήρι
Έκφρασης Συναισθημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού σε συνεργασία με το Κέντρο
Κοινότητας, διοργάνωσαν το βιωματικό εργαστήρι
συναισθημάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας
Ωρωπού και Νέων Παλατίων. Συμμετείχαν 80 παιδά-
κια ηλικίας 4-12 ετών και μέσα από διαδραστικό παι-
χνίδι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να
εκφράσουν συναισθήματα χαράς, λύπης, θυμού και
ενθουσιασμού. Εμψυχώτριες του βιωματικού ήταν η
κα. Παπανικολάου Άννα Ψυχολόγος, η κα. Προκοπί-
ου Αναστασία Κοινωνική Λειτουργός, η κα. Σολωμού
Παναγιώτα Κοινωνική Λειτουργός και η κα. Αγγελού-
ση Βασιλική Κοινωνική Λειτουργός.

9/5/2018 - Δήμος Γλυφάδας - Θεατρική παράσταση με τίτλο: 
Εκπαιδεύοντας τον παππού στο διαδίκτυο

Υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και
του Υπουργείου Μεταφορών
και Υποδομών, το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
σε συνεργασία με τον Δήμο
Γλυφάδας, το Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου Saferin-
ternet4kids, και την Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης
Αγωγής Υγείας, διοργάνωσαν,
στο Δημοτικό Θέατρο Γλυφά-
δας «Μελίνα Μερκούρη» την
δράση ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης μαθητών ΣΤ΄
Δημοτικού με θέμα την ασφά-
λεια στο διαδίκτυο, το ρόλο της
οικογένειας και τον ψηφιακό
αναλφαβητισμό. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πα-
ρουσιάστηκε θεατρική παρά-
σταση με τίτλο: «Εκπαιδεύον-
τας τον παππού στο διαδί-
κτυο», ενώ συντονιστής της

συζήτησης ήταν ο κ. Γιώργος
Κορμάς, Υπεύθυνος Γραμμής
Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου και επι-
στημονικός υπεύθυνος των

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ. 
Την δράση παρακολούθησαν
μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού Δη-
μοτικών Σχολείων του Δήμου
Γλυφάδας.
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Συνολικά περίπου 322 εκ. άνθρωποι
διαγνώστηκαν με κλινική κατάθλιψη το 2015,
σημειώνοντας μια αύξηση που αγγίζει το 18,4%
μέσα στα τελευταία 10 χρόνια. 

Ο Π.Ο.Υ μάλιστα ανέλυσε και τον οικονομικό αντί-
κτυπο της ασθένειας που φθάνει το δυσθεώρη-
το ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων

ετησίως και οφείλεται στην πτώση της παραγωγικότη-
τας, λόγω των συνεπειών της νόσου στους εργαζόμε-
νους, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις καθη-
μερινές υποχρεώσεις τους.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ως πι-
στοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας του
Π.Ο.Υ. και μέλος του Δικτύου των Εθνικών Δικτύων
Υγιών Πόλεων, ξεκίνησε με αφορμή την «Παγκόσμια
Ημέρα Υγείας του 2017 αφιερωμένη στην Κατάθλιψη»,
το πρόγραμμα για την έγκαιρη διάγνωση της Κατάθλι-
ψης με τη συμμετοχή των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων-μελών
του Δικτύου. Τα ΚΕΠ Υγείας του Ελληνικού Διαδημοτι-

κού Δικτύου Υγιών Πόλεων, συμπεριέλαβαν στα 7 νοσή-
ματα που υπήρχαν, τη νόσο της Κατάθλιψης ως 8ο νόση-
μα, με τη χορήγηση εγκυροποιημένου ερωτηματολογί-
ου, ειδικά για τον Ελληνικό πληθυσμό, το οποίο θα μπο-
ρούν να συμπληρώνουν οι δημότες που θα προσέρχον-
ται στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου τους και θα λαμβάνουν
άμεσα ενημέρωση για την παρουσία ή μη συμπτωμάτων
κατάθλιψης κατά την τρέχουσα περίοδο. Στις περιπτώ-
σεις που θα επιβεβαιώνεται παρουσία συμπτωμάτων κα-
τάθλιψης από το τελικό αποτέλεσμα, ο δημότης θα πρέ-
πει να απευθύνεται σε ψυχίατρο. 

Με την εγγραφή δε του δημότη στο λογισμικό σύστημα
των ΚΕΠ Υγείας, ο δημότης θα έχει τη δυνατότητα να δε-
χτεί υπενθύμιση τον επόμενο χρόνο να επαναλάβει το
ερωτηματολόγιο, όπως επίσης θα μπορεί να δεχτεί
υπενθύμιση να πραγματοποιήσει προληπτικό έλεγχο και
για τα άλλα 7 νοσήματα ανάλογα με την ηλικιακή του
ομάδα.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τους δήμους που
συμμετείχαν, τον αριθμό των εξεταζομένων και τον
αριθμό των παθολογικών αποτελεσμάτων.

Πρόγραμμα Προληπτικού 
Ελέγχου της Κατάθλιψης
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Δήμος Ιωαννιτών

10/2017 έως 6/2018 - Σεμινάριο 
Πρώτων Βοηθειών 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Του Ν.Π.Δ.Δ. “Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.” σε συνερ-
γασία με το ΕΚΑΒ διοργάνωσαν σεμινάρια παροχής
πρώτων βοηθειών για τους εργαζόμενους του Νομικού
Προσώπου. Τα σεμινάρια διεξήχθησαν στις εγκαταστά-
σεις του ΕΚΑΒ. Για την καλύτερη βιωματική προσέγγιση
του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι δεν ξεπερνούσαν
τους 11 σε κάθε σεμινάριο. Η διάρκεια του κάθε σεμινα-
ρίου ήταν 5 ώρες και το σύνολο των σεμιναρίων 9. Στο
σεμινάριο έλαβαν μέρος προσωπικό από: τους Παιδι-
κούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ, το ΚΗ-
ΦΗ, τον Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παι-
διών τους, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, τα Δημοτικά
Ιατρεία κλπ.. Η εκπαίδευση του προσωπικού και ιδιαίτε-
ρα του προσωπικού που έχει να κάνει με τη φροντίδα μι-
κρών παιδιών και ατόμων της τρίτης ηλικίας θεωρείται
επιβεβλημένη για την απόκτηση των στοιχειωδών εκεί-
νων γνώσεων που μπορούν να σώσουν τη ζωή ενός συ-
νανθρώπου μας.

20/3/2018 - Σκέψου το Στόμα σου 
σκέψου την υγεία σου 
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Στοματικής Υγείας, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννί-
νων σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών, διοργάνωσαν την
Τρίτη 20 Μαρτίου, ενημερωτική δράση. Στο πλαίσιο αυ-
τής, οδοντίατροι του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαννί-
νων επισκέφτηκαν το 2ο Κ.Α.Π.Η. Ιωαννίνων και τον 4ο
Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιωαννίνων και έδωσαν χρήσιμες
συμβουλές και οδηγίες για την στοματική υγεία στα παι-
διά και στους ηλικιωμένους.

29/10/2018 - Εμβολιασμός Ενηλίκων
Εποχική Γρίπη - Έρπης Ζωστήρ 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κοινω-
νικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών διοργάνωσαν
ενημερωτική εκδήλωση, στο χώρο του 2ου ΚΑΠΗ, για
τον εμβολιασμό ενηλίκων - στο πλαίσιο της εκστρατείας
που διοργανώνεται από το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών
Πόλεων υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώ-

ξεων. Στόχος ήταν η ενημέρωση του πληθυσμού και ιδι-
αίτερα των ευπαθών ομάδων για τον εμβολιασμό κατά
της εποχικής γρίπης και του έρπη ζωστήρα. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης το κοινό και ιδιαίτερα οι ηλικιω-
μένοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις απορίες τους και
να ενημερωθούν για την αναγκαιότητα των εμβολίων
ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία.

Δήμος Δάφνης Υμηττού

24/1/2018 - Τα κλειδιά της μακροζωίας
Το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου διοργά-
νωσε στο Αμφιθέατρο Γ.Μπουζιάνη ενημερωτική ομιλία
για τους δημότες με θέμα την μακροζωία. Ο διακεκριμέ-
νος Φυσικοθεραπευτής Κος Στέλιος Κολομβούνης κα-
τάφερε να ενημερώσει με απόλυτα κατανοητό τρόπο
τους δημότες για την σημαντικότητα της διατήρησης της
ποιότητας της ζωής. Στο τέλος της ομιλίας το κοινό αν-
τάλλαξε απόψεις με τον ομιλητή.

21/2/2018 - Ασφαλής επίτευξη και 
παρακολούθηση της εγκυμοσύνης
Το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου διοργά-
νωσε στο Αμφιθέατρο Γ.Μπουζιάνη ενημερωτική ομιλία
για τους δημότες με θέμα την ασφαλή επίτευξη της εγ-
κυμοσύνης. Ο κ. Παπαγεωργίου Θεοχάρης, Μαιευτή-
ρας, Γυναικολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, με μοναδικό τρόπο ενημέρωσε το κοινό
για την επίτευξη της εγκυμοσύνης και τους πιθανούς
κινδύνους από αυτήν. Το κοινό είχε την δυνατότητα συ-
ζήτησης και ανταλλαγής ιδεών και βιωμάτων.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

19-23/11/2018 - Προληπτικός
Οδοντιατρικός Έλεγχος στους Δημοτικούς
Παιδικούς Σταθμούς Ηρακλείου Αττικής
Προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο για τα παιδιά της πό-
λης, στα πρώτα τους σχολικά βήματα πραγματοποιεί τα
τελευταία χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Σε συνερ-
γασία με Ηρακλειώτες εθελοντές οδοντιάτρους, κλιμά-
κιο των Δημοτικών Ιατρείων επισκέπτεται όλους τους
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και τα δημοτικά σχο-
λεία της πόλης. Η δράση έχει διττό στόχο: αφενός να δια-
πιστωθεί η κατάσταση των δοντιών των παιδιών, αφετέ-
ρου να μάθουν τα παιδιά πώς μπορούν και τι πρέπει να

Καλές πρακτικές Δήμων που τέθηκαν
υπό την Αιγίδα του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
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κάνουν για να προστατεύουν τα δόντια τους. Απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η συγκατάθεση των
γονέων, οι οποίοι, μετά τον έλεγχο, λαμβάνουν βεβαί-
ωση από τον εκάστοτε οδοντίατρο για την υγεία των δον-
τιών των μικρών μαθητών, όπου αναγράφεται εάν το κά-
θε παιδί χρειάζεται περαιτέρω φροντίδα.

1/6 & 1/12/2018 - Εθελοντική Αιμοδοσία 
Το Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Υγείας και το ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιεί δύο (2) φορές τον χρόνο
την Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Εργαζομένων του Δήμου μας και το Νοσοκομείο Παίδων «
Η Αγ. Σοφία».

Δήμος Λαυρεωτικής

15/2/2018 - Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής συμμετείχε στην
ενημερωτική ομιλία του ΚΑΠΗ Λαυρίου, που πραγματοποι-
ήθηκε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, με θέμα την Χρόνια Απο-
φρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), στην οποία η Πνευμονο-
λόγος κα. Μακρίνα Μιχαηλίδου μίλησε για την πρόληψη
και θεραπεία της νόσου. Επεσήμανε ιδιαίτερα, την επικιν-
δυνότητα του καπνίσματος, το οποίο ευθύνεται για την εκ-
δήλωση της και τόνισε ότι αν δεν μπορούμε να θεραπεύ-
σουμε τη νόσο, μπορούμε να σταματήσουμε την εξέλιξή
της. Γι’ αυτό δεν αγνοούμε ποτέ τα συμπτώματα που μας
παρουσιάζονται. Ο αριθμός των δημοτών που παρακολού-
θησαν την ομιλία υπερέβη τους 70. Η γιατρός με τον μονα-
δικό άμεσο τρόπο που διαθέτει, κράτησε αμείωτο το ενδια-
φέρον των παρευρισκομένων, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης. Μετά το πέρας της ομιλίας ακολούθησαν εξετά-
σεις σπιρομέτρησης σε όσους το επιθυμούσαν.

11/7/2018 - Ενημερωτική Ομιλία και
Προληπτική Εξέταση Καρκίνου στοματικής
κοιλότητας «Στοματική Υγιεινή και Παθήσεις
του Στόματος»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής συμμετείχε στην
ενημερωτική ομιλία του ΚΑΠΗ Λαυρίου, που πραγματοποι-
ήθηκε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, με θέμα την Στοματική Υγι-
εινή και τις Παθήσεις του Στόματος, στην οποία ο ιατρός κ.
Πρέντας ανέλυσε το θέμα διεξοδικά. Αναφέρθηκε στα συ-
χνότερα νοσήματα που προσβάλουν τη στοματική κοιλότη-
τα και στις αιτίες ανάπτυξης τους καθώς και στους τρόπους
πρόληψης των νόσων. Επικεντρώθηκε στον καρκίνο του
στόματος και τόνισε την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 40 δημότες,
στους οποίους έγιναν συστάσεις για στοματική υγιεινή και
προληπτικές εξετάσεις καρκίνου στόματος σε όσους το επι-
θυμούσαν.

Δήμος Περιστερίου

1/1-31/12/2018 - Εξετάσεις 
για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β και C
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με την Κινητή Μονάδα ΜΚΟ PRAKSIS στάθμευε στην
πλατεία Αγ. Αντωνίου μια φορά τον μήνα και διενεργού-
σε δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β και
C σε περίπου 10 πολίτες/μήνα, σύνολο περίπου 120 πο-
λίτες /έτος. 

1/1-31/12/2018 - Δωρεάν Χειρουργική
Επέμβαση καταρράκτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το Ιατρικό Περιστερίου δίνει τη δυνατότητα σε δημό-
τες, που έχουν πρόβλημα καταρράκτη και είναι ανασφά-
λιστοι ή με χαμηλό εισόδημα, να κάνουν δωρεάν επέμ-
βαση καταρράκτη. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 6 χει-
ρουργικές επεμβάσεις. 

Μάιος 2018 - Ενημερωτικές Ομιλίες 
για την άνοια και το Alzheimer 
σε όλα τα ΚΕΦΙ του Δήμου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το Ιδιωτικό “Κέντρο Υγιούς Γήρανσης & Μνήμης” διε-
νήργησαν ενημερωτικές ομιλίες στα μέλη όλων των ΚΕ-
ΦΙ του Δήμου με θέματα γύρω από την άνοια και το Alzh-
eimer.

Μάιος 2018 - Ενημερωτικές Ομιλίες για τον
τρόπο παροχής Πρώτων Βοηθειών σε
διάφορες περιπτώσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με τον Εθελοντικό Σύνδεσμο ΕΟΠΠ, διενήργησαν ενη-
μερωτικές ομιλίες στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ του Δήμου
σχετικά με την παροχή Α’ Βοηθειών σε κατάγματα, λιπο-
θυμίες, τσιμπήματα, πνιγμό και τραύματα. 

11/6/2018 - Ενημερωτική ημερίδα με θέμα
«Υπάρχουν καλές και κακές ακτίνες;»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με την ΑΚΟΣ πραγματοποίησαν ενημερωτική ημερίδα
με θέμα «Υπάρχουν καλές και κακές ακτίνες;» στο αμφι-
θέατρο του Δημαρχείου με ομιλήτρια την κα. Δέσποινα
Κατσώχη, Πρόεδρο της ΑΚΟΣ - Ογκολόγο - Ακτινοθερα-
πεύτρια.

19/6 -21/6/2018 - Δωρεάν Προληπτικές
Εξετάσεις σε παιδιά και ενηλίκους 
από το Χαμόγελο του Παιδιού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
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με το Χαμόγελο του Παιδιού και το κινητό πολυϊατρείο
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” διενήργησαν δωρεάν προληπτικές εξε-
τάσεις σε παιδιά και ενήλικες που επιθυμούσαν και
έκλεισαν ραντεβού μέσω του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και στα φιλο-
ξενούμενα παιδιά του Χαμόγελο του Παιδιού Παράρτη-
μα Περιστερίου.

28/3/2018-29/8/2018 
- Εφαρμογή του ΤΕΣΤ και του Προγράμματος
ΞΑΚΟΥΣΤΗ, που αφορά 
την άνοια και το Alzheimer 
στο 8ο ΚΕΦΙ του Δήμου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με έναν Ιδιώτη Μουσικοδιδάσκαλο - Μουσικοθεραπευ-
τή εφάρμοσε το ΤΕΣΤ και πρόγραμμα ΞΑΚΟΥΣΤΗ, που
σχετίζεται με την πρόληψη της άνοιας και του Alzheimer,
σε μέλη του 8ου ΚΕΦΙ του Δήμου. 

21/9/2018 -Ενημερωτική ομιλία με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
για την πρόληψη του Alzheimer
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το Ιδιωτικό “Κέντρο Υγιούς Γήρανσης & Μνήμης”
πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία στο αμφιθέατρο
του Δημαρχείου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για
την πρόληψη του Alzheimer.

22/9/2018 - Ενημερώσεις 
σε πολίτες με συμβουλές και έντυπα 
για το πρόβλημα της Υπογονιμότητας 
στο Άλσος Περιστερίου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το Σωματείο Υποστήριξης Γονιμότητας “Κυβέλη” διέ-
νειμε ενημερωτικά έντυπα και παρείχε συμβουλές
στους ενδιαφερόμενους πολίτες στο Άλσος Περιστερί-
ου.

23/9/2018 - Συμβολική Πορεία 
στο Ζάππειο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με την Ελληνική Εταιρία Αλτσχαϊμερ Αθηνών και το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ πραγματοποίησαν συμβολική πορεία στο Ζάπ-
πειο, με αφορμή την Παγκόσμιο Μήνα για την πρόληψη
του Alzheimer.

Οκτώβριος 2018 - Δωρεάν Αντιγριπικός
Εμβολιασμός και ενημερώσεις 
στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνερ-
γασία με το 2ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου διε-

νήργησε δωρεάν αντιγριπικούς εμβολιασμούς
και ενημερώσεις στα μέλη των ΚΕΦΙ, υπήρξε αύ-
ξηση κατά 111 μέλη σε σχέση με πέρσι. 

24/10/2018 - Ενημερωτική ομιλία 
με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Εργοθεραπείας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνερ-
γασία με το Aegean College πραγματοποίησε
ενημερωτική ομιλία με θέμα «Παιδί και Εργοθε-
ραπεία» στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας.

Νοέμβριος 2018 - Εκστρατεία 
Ενημέρωσης των μελών των ΚΕΦΙ 
του Δήμου για τη σημασία της
διατροφής στην πρόληψη και
αντιμετώπιση 
της γρίπης και των ιώσεων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνερ-
γασία με την Κλινική Διαιτολόγο - Διατροφολόγο
Εβίτα Βλάχου πραγματοποίησε ενημερωτικές
ομιλίες στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ του Δήμου για
τη σημασία της διατροφής στην πρόληψη και αν-
τιμετώπιση της γρίπης και των εποχικών ιώσεων
και παράλληλα έγινε διανομή έντυπου υλικού.

16/10/2018 - Δήμος Αγίων
Αναργύρων 
- Καματερού - Εμβολιάζομαι. 
Ζω Χωρίς Το Φόβο
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, με
το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
και την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής
Εταιρείας Λοιμώξεων, διοργάνωσαν ενημερωτι-
κή εκδήλωση με θέμα: «Εμβολιάζομαι. Ζω χωρίς
το φόβο» την Τρίτη 16/10/2018 στο χώρο του Β΄
ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων. Παρουσιάστηκαν τα
οφέλη του εμβολιασμού, σε μια περίοδο, που
παλαιά νοσήματα αποτελούν ξανά σημαντική
απειλή για τη Δημόσια Υγεία, όπως η επιδημία
ιλαράς. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα εμβόλια
που αφορούν τους ενήλικες και συγκεκριμένα το
εμβόλιο έναντι της εποχικής γρίπης, του πνευμο-
νόκοκκου και του έρπητα ζωστήρα, τα οποία πα-
ρέχουν προστασία από λοιμώδη νοσήματα τα
οποία μπορεί να εξελιχθούν απειλητικά για τη
ζωή.
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
11/3/2018- Εθελοντική αιμοδοσία

30/9/2018 - Εθελοντική αιμοδοσία

26/4/2018 - Μύθοι και αλήθειες 
για τα εμβόλια. Η αναγκαιότητα του
εμβολιασμού κατά της Ιλαράς
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία
με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Μάνας, Παιδιού και Εφή-
βου και με το Κέντρο Υγείας Νίκαιας, διοργάνωσε ημερί-
δα με θέμα «Μύθοι και αλήθειες για τα εμβόλια. Η ανα-
γκαιότητα του εμβολιασμού κατά της Ιλαράς».

2018 - Πρόληψη της υγείας των πολιτών
από τα νοσήματα που μεταδίδονται 
από τα κουνούπια
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας μέσα από την αρμόδια υπηρε-
σία του, το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ,
σχεδίασε και υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα με
καθημερινές δράσεις από τη Δευτέρα 20/8 έως και τη
Δευτέρα 27/8, για την πρόληψη της υγείας των πολιτών
από τα νοσήματα που μεταδίδονται από τα κουνούπια και
τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι δημότες μας για την
προστασία τους. 
Έχουν ήδη διανεμηθεί 3.000 ενημερωτικά φυλλάδια και
τοποθετηθεί αφίσες σε κεντρικά σημεία της πόλης μας ,
όπου υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα των πολιτών. 

Δήμος Αιγάλεω 

21/5 - 29/6/2018 - Προστασία 
από τα κουνούπια και τον ιό 
του Δυτικού Νείλου - ελονοσία
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας
και το ΚΕΛΠΝΟ πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρω-
σης για τα κουνούπια. Έγινε διανομή φυλλαδίων για τα
μέτρα προφύλαξης για τα κουνούπια και τον ιό Δυτικού
Νείλου στην Πανεπιστημιούπολη 1 και 2 στο Αιγάλεω.
Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και φοιτητών συμ-
μετείχαν και φοιτητές από το τμήμα των Επισκεπτών

Υγείας , οι οποίοι μας βοήθησαν στην ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση. Επίσης μοιράστηκαν φυλλάδια στο θέα-
τρο, στα ΚΕΠ, στους δημοτικούς αθλητικούς χώρους,
στα δημοτικά ιατρεία, στο ταχυδρομείο, στο Δημαρχείο
και στην ανθοκομική έκθεση.

26-27/5/2018 - Αντιτετανικός
εμβολιασμός εργαζομένων
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τις Επισκέπτριες Υγεί-
ας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και τον ιατρό Ερ-
γασίας πραγματοποίησαν σε 98 εργαζόμενους το αντιτε-
τανικό εμβόλιο. Είχε προηγηθεί ομιλία για τα οφέλη του
εμβολιασμού.

23/10-7/11/2018 - Αντιγριπικός
εμβολιασμός στους εργαζόμενους
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τις Επισκέπτριες Υγεί-

ας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και τον ιατρό Ερ-

γασίας πραγματοποίησαν σε 105 εργαζόμενους σε διά-

φορες υπηρεσίες του Δήμου το αντιγριπικό εμβόλιο. Εί-

χε προηγηθεί ομιλία για τα οφέλη του εμβολιασμού.
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26-27/11/2018 - Μέτρηση 
οστικής πυκνότητας 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
πραγματοποίησε εξέταση οστικής πυκνότητας σε 222
άτομα ,άντρες και γυναίκες ηλικίας από 40 ετών και άνω
έκτος εάν υπήρχε ιστορικό οστεοπόρωσης τότε η εξέτα-
ση πραγματοποιούνταν και σε μικρότερη ηλικία.

27/11/2018 - Ομιλία για την οστεοπόρωση
και τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
της οστικής πυκνότητας
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ και
αφού πραγματοποιήθηκε η εξέταση οστικής πυκνότητας
σε 222 πολίτες σε δύο ημέρες , το απόγευμα πραγματο-
ποίησε ενημερωτική ομιλία για την οστεοπόρωση από
ιατρούς (έναν ενδοκρινολόγο και δύο ορθοπεδικούς).
Δόθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και συζητή-
θηκαν ατομικά από τους ιατρούς. 

2018 - Μαθήματα ανώδυνου τοκετού
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την μαία των δημοτι-
κών ιατρείων πραγματοποίησε σε ζευγάρια μαθήματα
ανώδυνου τοκετού και μαθήματα για προγεννητική
φροντίδα. Τα μαθήματα έχουν παρακολουθήσει μέσα
στο έτος 35 ζευγάρια σε πέντε συνεδρίες. Απευθύνεται
κυρίως σε νέα ζευγάρια. Το πρόγραμμα πάει πολύ καλά
και έρχονται ζευγάρια από όλη την Αττική.

28/2 &26/9/2018 - Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους κα-
τοίκους και τους φορείς της πόλης για τις αιμοδοσίες
.Πραγματοποιούνται δύο αιμοδοσίες το χρόνο και στην
ενημέρωση μας βοηθούν και οι φοιτητές που κάνουν
πρακτική άσκηση στη Δ/νση μας.

2018 - ‘Έλεγχος 
για AIDS και ηπατίτιδες Β &C
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το PRAXIS πραγματο-
ποιούν κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα εξέταση σε όλους
τους πολίτες για AIDS και Ηπατίτιδες Β &C. Συνολικά
έχουν γίνει τεστ σε 81 άτομα και ανάλογα με το αποτέλε-
σμα γίνεται και παραπομπή σε ανάλογο φορέα.

23/1/2018 - - Εκπαίδευση των
εργαζομένων για ΚΑΡΠΑ 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιο-
λογική Εταιρεία πραγματοποίησε εκπαίδευση των εργα-
ζομένων για ΚΑΡΠΑ και αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή.
Η πραγματοποίηση αυτής της εκπαίδευσης βοήθησε
τους εργαζόμενους να αποκτήσουν δεξιότητα και γνώ-
σεις πάνω στις Α΄ Βοήθειες ώστε με την σειρά τους να
βοηθήσουν και να σώσουν τους συνανθρώπους μας.
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3/5/2018 - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
στις Α’ Βοήθειες
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το 5ο Γυμνάσιο Αιγά-
λεω πραγματοποίησαν εκπαίδευση στις Α΄ Βοήθειες σε
14 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι
εκπαιδευτικοί έμαθαν βασικές πρώτες βοήθειες από την
Επισκέπτρια Υγείας που ήταν πιστοποιημένη. Όπως δια-
πιστώθηκε χρειάζονται εκπαίδευση στις Α΄ Βοήθειες οι
εκπαιδευτικοί μας για την ασφάλεια των ίδιων αλλά και
των μαθητών.

24/5/2018 - - Εκπαίδευση μαθητών 
στις Α΄ Βοήθειες
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το 5ο γυμνάσιο Αιγά-
λεω πραγματοποίησαν εκπαίδευση στις Α΄ Βοήθειες σε
82 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .Οι μαθητές
έμαθαν βασικές πρώτες βοήθειες από την Επισκέπτρια
Υγείας που ήταν πιστοποιημένη. Τα παιδιά συνεργάστη-
καν άψογα, συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα. Όπως
διαπιστώθηκε χρειάζονται εκπαίδευση στις Α΄ Βοήθειες.
Ήταν κάτι που το έμαθαν ευχάριστα και νομίζω ότι πρέπει
να μπει σαν μάθημα στα σχολεία για την ασφάλεια των
ίδιων αλλά και των συμμαθητών τους. 

16-30/4/2018 - Έλεγχος βιβλιαρίων 
υγείας και πραγματοποίηση 
μαντού σε παιδικούς σταθμούς
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Δ/νση Υγείας προ-
μηθεύτηκε μαντού για την πραγματοποίηση της δερμα-
τοαντίδρασης και για τον έλεγχο των βιβλιαρίων υγείας
των παιδιών. Έγιναν 165 δερμαντοαντιδράσεις και ανά-
λογα το αποτέλεσμα στάλθηκαν στον αντίστοιχο φορέα.
Για το πρόγραμμα αυτό προηγήθηκε η συγκατάθεση των
γονέων.

14/5/2018 - Κυκλοφοριακή αγωγή
Πραγματοποιήθηκαν σε δύο τάξεις του δημοτικού σχο-
λείου μαθήματα βιωματικά κυκλοφοριακής αγωγής σε
60 παιδιά. Τα παιδιά ήταν συνεργάσιμα πήραν γνώσεις
διατύπωσαν απορίες και διαπιστώσαμε ότι το πρόγραμ-
μα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα παιδιά .

12-13/6/2018 - Πολυφαρμακεία 
και Τρίτη ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τους φαρμακοποιούς
του Κοινωνικού Φαρμακείου πραγματοποίησαν ομιλίες
στα (6) έξη ΚΑΠΗ με θέμα πολυφαρμακεία στη Τρίτη
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Ηλικία. Η ομιλία είχε μεγάλη επιτυχία, δόθηκαν απαντή-
σεις σε διάφορα ερωτήματα και διαπιστώθηκε ότι οι πο-
λίτες χρειάζονται ενημέρωση.

Δήμος Αλίμου

10-13/09/2018 - Μέτρηση 
οστικής πυκνότητας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου διοργάνωσε δωρεάν
μέτρηση οστικής πυκνότητας, με σκοπό την πρόληψη
και την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Οι εξετά-
σεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο κοινότητας του Δή-
μου Αλίμου, όπου εξετάστηκαν συνολικά 119 άτομα, εκ
των οποίων το 93% ήταν γυναίκες. 

10/10/2018 - Εμβολιασμός 
Ενηλίκων για Υγιή και Ενεργό Γήρανση
Το ΚΕΠ Υγειας του Δήμου Αλίμου διοργάνωσε ομιλία με
θέμα «Εμβολιασμός Ενηλίκων για Υγιή και Ενεργό Γή-

ρανση», με έμφαση στα εμβόλια που αφορούν τους ενή-
λικες, και συγκεκριμένα το εμβόλιο έναντι της εποχικής
γρίπης, του πνευμονόκοκκου και του έρπητα ζωστήρα.
Ο κ. Άγγελος Πεφάνης, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος,
Συντονιστής Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ “Η
Σωτηρία”, ήταν ο ομιλητής.

Δήμος Βέροιας 

27/6/2018 - Εθελοντική Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε με
αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελον-
τή Αιμοδότη στις 14 Ιουνίου και για την ενίσχυση της
Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας αιμοδοσία την Τετάρ-
τη 27 Ιουνίου 2018, στον χώρο του Δημοτικού Ιατρείου
Βέροιας, Σταδίου 51.

17/11/2018 - Προωρότητα, 
Μητρικός Θηλασμός
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Προωρότητας που τι-
μάται 17 Νοεμβρίου κάθε έτους, σε συνεργασία με την
Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού
και Μητρότητας Βέροιας, την ομάδα 31ebdomades και
τον Δήμο Βέροιας ομιλία για την προωρότητα. Ομιλητές
της εκδήλωσης ήταν η κα. Δημάκου Αγγελική , Παιδία-
τρος, η κα. Καλαϊτζή Χριστίνα, Παιδιατρική Φυσικοθερα-
πεύτρια NDT Tutor, η κα. Σιώπη Θωμαή, Σύμβουλος Ψυ-
χικής Υγείας MSC. Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν το
θέματα ήταν μοναδικός. Κατάφεραν με απόλυτα κατα-
νοητό τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέστα-
του ακροατηρίου, να κάνουν με τον καλύτερο τρόπο την
ενημέρωση.

3/10/2018 - Μαζικές Καταστροφές,
Υπηρεσίες Υγείας και 
Εμπλεκόμενοι Φορείς

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ημερίδα
για τις μαζικές καταστροφές. Συνολικά ο αριθμός των
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πολιτών που παρακολούθησαν την ημερίδα υπερέβη
τους 300. Ομιλητές ήταν ο κ. Δημήτριος Τσέκας , Ειδικός
Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας ΟΚΑΝΑ Γ.Ν. Ημαθίας -
Μ.Υ. Βέροιας, ο κ. Ιωσήφ Παρούτογλου, Αστυνόμος Β΄,
Διοικητής Τροχαίας Βέροιας, η κα. Ιωάννα Κακολύρη -
Κλίτση , Ψυχολόγος, M.Sc Κλινικής Ψυχολογίας, Κέν-
τρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας και η κα. Δήμητρα Τσί-
τσα, Κοινωνική Λειτουργός - Ψυχολόγος, M.Sc Κοινωνι-
κής Ψυχιατρικής - Παιδοψυχιατρικής, Διεύθυνση Δημό-
σιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας. Ο
τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν τα θέματα ήταν μοναδι-
κός. Κατάφεραν με απόλυτα κατανοητό τρόπο και άψογη
διαχείριση του πολυπληθέστατου ακροατηρίου, να κά-
νουν με τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.

30/11/2018 - Πρόσφατες εξελίξεις, 
καινούριες προοπτικές στην Άνοια
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε σε συ-
νεργασία με τις Αντιδημαρχίες Παιδείας & Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Βέροιας και την Ελληνική Εταιρεία
Νόσου Alzheimer και Συγγενών διαταραχών
(Ε.Ε.Ν.Α.Σ.Δ) ημερίδα με τίτλο: «Πρόσφατες εξελίξεις,
καινούριες προοπτικές στην Άνοια». Ομιλητές ήταν: η
κα. Τσολάκη Μάγδα, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, PhD -
Δ/ντρια Α΄ Νευρολογικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ - Πρόεδρος
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Alzheimer, ο κ. Ροδοπαίος
Νίκος, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, PhD, η κα. Μίχη -
Ζέγγου Έπη, Κτηνίατρος - Συγγραφέας. Υπήρξε παράλ-
ληλη δράση για παιδιά ηλικίας 7 - 12 ετών με το διεθνώς
βραβευμένο βιωματικό εργαστήρι: «Ποιος είμαι εγώ
παππού;» από τις ψυχολόγους / ψυχοθεραπευτές της
Alzheimer Ελλάς, Νικολαΐδου Ευδοκία, Καραγκιόζη
Κωνσταντίνα και Μαργαριτίδου Πετρίνα.

4/10/2018 - Δήμος Διδυμοτείχου
- Βασική Υποστήριξη της Ζωής & τη χρήση
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Διδυμοτείχου διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία με θέμα: «Βασική Υποστήριξη της
Ζωής & τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, θέ-
ση ανάνηψης και παροχή α’ βοηθειών σε επείγοντα πα-
θολογικά περιστατικά» με τη συμμετοχή εκπαιδευτών
του ΕΚΑΒ. Πραγματοποιήθηκε συνεργασία του Δήμου
Διδυμοτείχου με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Συμμετείχαν 60 και πλέον πολίτες, μεταξύ των οποίων
περίπου 20 νέοι κάτω των 25 ετών.

Δήμος Ηγουμενίτσας 

14/2/2018 - KIDS SAVE LIVES 
- ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας σε συνεργασία
με την Ε.Ε.Ε.Π.Φ. (Ελληνική εταιρεία Επείγουσας Προ-
νοσοκομειακής Φροντίδας) διοργάνωσε το πρόγραμμα,
το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, υλοποιείται με τη συμβολή εθε-
λοντών εκπαιδευτών, πιστοποιημένων από το Ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και εκπαιδεύει μα-
θητές σχολικής ηλικίας άνω των 10 ετών, καθώς και εκ-
παιδευτικούς στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
Η δράση, που έχει βιωματικό και θεωρητικό χαρακτήρα
και πραγματοποιήθηκε σε γυμνάσιο της πόλης, έγινε δε-
κτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον από τους
150 συμμετέχοντες (μαθητές, εκπαιδευτικούς και γο-
νείς) που είχαν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στην
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, στις πρώτες βοήθει-
ες σε πνιγμονή από ξένο σώμα, στις αιμορραγίες και στη
θέση ανάνηψης.
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9/5/2018 - Φροντίζουμε για 
την Υγεία των παιδιών μας
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή
του Δήμου Ηγουμενίτσας διοργάνωσαν ενημερωτική
ομιλία με βασικό θέμα την υγεία των παιδιών. Το Πνευ-
ματικό Κέντρο της πόλης, στο οποίο έλαβε χώρα η ομι-
λία, ήταν κατάμεστο από γονείς, εκπαιδευτικούς καθώς
και μικρά παιδιά. Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατό-
τητα να ενημερωθούν σχετικά με τα εξής:
n «Εμβολιασμός και Αντιεμβολιαστικό κίνημα» από την

κα. Σοφία Στράτου, Παιδίατρο, Επιμελήτρια Α’ του Γε-
νικού Νοσοκομείου Φιλιατών.

n «Νόσοι των δοντιών - Πρόληψη» από την κα. Άλκηστη
Γιαννοπούλου, Οδοντίατρο, Επιμελήτρια Α’ του Κέν-
τρου Υγείας Ηγουμενίτσας.

n «Τροφική επιλεκτικότητα σε παιδιά τυπικής ανάπτυ-
ξης» από τον κ. Αναστάσιο Μώκα - Tasos Mokas, Εκ-
παιδευτικό, Λογοθεραπευτή S.I.

n «Ο ρόλος της διατροφής στην παιδική ηλικία» από τον
κ. Ιωάννη Σουπιό , Διαιτολόγο - Διατροφολόγο, B. Sc.,
M.P. Μετά το πέρας της ομιλίας ακολούθησε συζήτη-
ση με το κοινό και οι ομιλητές απάντησαν σε όλες τις
ερωτήσεις.

23/5/2018 - Οστεοαρθρίτιδα
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το “Βοήθεια στο Σπίτι”
του Δήμου Ηγουμενίτσας διοργάνωσαν από κοινού ομι-
λία με θέμα “Οστεοαρθρίτιδα”. Το ακροατήριο είχε την
ευκαιρία να ενημερωθεί για τη νόσο καθώς και για τις τε-
λευταίες εξελίξεις σχετικά με την αντιμετώπισή της. Τα
θέματα που αναλύθηκαν ήταν: «Οστεοαρθρίτιδα: Μια
χρόνια νόσος» από τον κ. Παναγιώτη Μπόζιο, MD, MSc,
PhD, Ειδικός Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Ρευματολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
«Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης οστεοαρθρίτι-
δας - Τεχνικές» από τον κ. Σωτήριο Κωστή, Ορθοπεδικό
- Χειρουργό.
«Συντηρητική θεραπεία και μετεγχειρητική αποκατάστα-
ση στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος» από τον κ. Σπύρο Κα-
τσαρό, Φυσικοθεραπευτή MSc. Στην αρχή της ομιλίας
έγινε αναφορά και στο θεσμό του προγράμματος “Βοή-
θεια στο Σπίτι” από κοινωνικό λειτουργό. 

6/6/2018 - «Το παπάκι πάει…» 
Εξαφάνιση ανηλίκου
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το “Χαμόγελο του Παι-
διού” πραγματοποίησαν ένα βιωματικό σεμινάριο με τη
συμμετοχή 12 νηπιαγωγών και θέμα «Το παπάκι πάει…
». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με στόχο
την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των παι-
διών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνι-
σης μη προσδιοριζόμενης αιτίας. Το πρόγραμμα υλοποι-

είται με την αφήγηση ιστοριών και βασίζεται στο μοντέλο
ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills) με έμφαση
στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών. Οι
νηπιαγωγοί έλαβαν τη σχετική επιμόρφωση από το επι-
στημονικό προσωπικό του οργανισμού μέσα από εξειδι-
κευμένη και στοχευμένη εκπαίδευση. 

25/10/2018 - Οστεοαρθρίτιδα: 
Εκτίμηση και Αντιμετώπιση
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο
υλοποίησης δράσεων προαγωγής της δημόσιας υγείας,
διοργάνωσε ομιλία στο ΚΑΠΗ Πλαταριάς, με ομιλητή τον
ιατρό- πάροχο ΚΕΠ Υγείας, κ. Σωτήριο Κωστή, ορθοπε-
δικό- χειρουργό. Το ακροατήριο παρακολούθησε με ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον την ομιλία, ενώ στο τέλος της παρου-
σίασης-εισήγησης ο ιατρός απάντησε σε όλες τις ερωτή-
σεις.

12/11/2018- Κυκλοφοριακή Αγωγή 
και Οδική Ασφάλεια
Ο γνωστός νευροεπιστήμονας Δρ. Γεώργιος Παξινός,
ύστερα από πρόσκληση του ΚΕΠ Υγείας, επισκέφθηκε
το 3ο Γυμνάσιο της πόλης, όπου σε συνεργασία με το
Τμήμα Τροχαίας αναφέρθηκε στις εγκεφαλικές βλάβες
που προκαλούνται από ατυχήματα καθώς και στις έρευ-
νές του για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Με το πέρας της
ομιλίας του, ο κ. Παξινός απάντησε σε ερωτήσεις που
του απηύθυναν μαθητές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εν-
θουσιάστηκαν τόσο από το ήθος του επιστήμονα όσο και
από τις γνώσεις που αποκόμισαν.

12/11/2018 - Παρουσίαση Βιβλίου 
«Κατ’ εικόνα»
Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου, ο καταξιωμέ-
νος νευροεπιστήμονας Δρ. Γ. Παξινός, ο οποίος διαμέ-
νει μόνιμα στην Αυστραλία, αναφέρθηκε στις επιστημο-
νικές του έρευνες, στα όρια της επιστήμης και του νου,
στη συμφιλίωση του ανθρώπου με τη φύση και σε αν-
θρώπινες αξίες κάνοντας μια εποικοδομητική συζήτηση
με το κοινό. Παράλληλα, συζητηθήκαν οι τελευταίες
έρευνες πάνω στη νόσο Alzheimer καθώς και στην επί-
δραση που μπορεί να έχει ο νους και το περιβάλλον στις
εξαρτήσεις.

21/11/2018 - Τεχνολογία και 3η Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, με την υποστή-
ριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης EKATH, ξεκίνησε
μια σειρά διαλέξεων με τίτλο «Τεχνολογία και 3η ηλι-
κία». Σκοπός είναι η εκμάθηση στη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών, στην πλοήγηση στο διαδίκτυο και γενικό-
τερα στη διάδραση με τις νέες τεχνολογίες. Η αρχή έγινε
με τα μέλη του ΚΑΠΗ Πλαταριάς, τα οποία δέχτηκαν τις
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πρώτες πληροφορίες γύρω από την τεχνολογία με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον.
Στόχος του προγράμματος είναι να μειωθεί ο τεχνολογι-
κός αναλφαβητισμός στην 3η ηλικία και να ενταχθούν τα
άτομα αυτά στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν
οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται από τον κ. Γεώργιο Β.
Ντάνη, Μηχανικό Πληροφορικής (MSc). 

30/11-01/12/2018 - Προληπτικός
Ακοολογικός έλεγχος
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 1ου Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Ηγουμενίτσας,
η κινητή μονάδα από «το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συ-
νεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας και το Γε-
νικό Νοσοκομείο Φιλιατών, επισκέφτηκε την πόλη μας,
με στόχο τη δωρεάν προληπτική ιατρική των παιδιών αλ-
λά και ενηλίκων του Δήμου μας. Εξετάστηκαν 35 παιδιά
από το Ειδικό Δημοτικό και από το Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο και Λύκειο ενώ οι υπόλοιπες εξετάσεις έγιναν
σε άλλα παιδιά και ενήλικες.

30/11-01/12/2018 - Εκπαίδευση 
πολιτών: ΚΑΡΠΑ, θέση ανάνηψης, 
τεχνική αφαίρεσης κράνους
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 1ου Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Ηγουμενίτσας,
το Περιφερειακό Τμήμα Ηγουμενίτσας του Ερυθρού
Σταυρού και το Τμήμα Σαμαρειτών - Ναυαγοσωστών και
Διασωστών Ιωαννίνων, εκπαίδευσε πολίτες στις Α΄ Βοή-
θειες. Οι δράσεις λάμβαναν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια
του συνεδρίου και ήταν ελεύθερες προς το κοινό.

Δήμος Ιλίου

22/10/2018-12/11/2018 
- Πρόγραμμα Ελέγχου Χρόνιας

Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ)
Δωρεάν σπιρομέτρηση σε μέλη των ΚΑΠΗ και σε γενικό
πληθυσμό, επιτόπου αξιολόγηση του αποτελέσματος
της εξέτασης από τον εθελοντή Πνευμονολόγο και όπου
χρίζει, παραπομπή σε ιατρό για περαιτέρω εξετάσεις ή
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

6/6/2018 - Πρόγραμμα Ελέγχου Χρόνιας
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) 
Δωρεάν σπιρομέτρηση στο 6ο ΚΑΠΗ, επιτόπου αξιολό-
γηση του αποτελέσματος της εξέτασης από τον εθελον-
τή Πνευμονολόγο και όπου χρίζει, παραπομπή σε ιατρό
για περαιτέρω εξετάσεις ή χορήγηση φαρμακευτικής
αγωγής

15/10/2018 - Εμβολιάζομαι. 
Ζω χωρίς φόβο.
Ο Δήμος Ιλίου και τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου, στο πλαί-
σιο της Προληπτικής Ιατρικής και της Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας, υλοποίησε ενημερωτική εκδήλωση
για τον Εμβολιασμό Ενηλίκων με θέμα «Εμβολιάζομαι.
Ζω χωρίς φόβο.», σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και την Ελληνική Εταιρεία
Λοιμώξεων, με ομιλητή τον Διευθυντή Παθολογικής και
Λοιμωξιολογικής Κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων κ. Πανα-
γιώτη Γαργαλιάνο - Κακολύρη.

Δήμος Καλλιθέας

12 &14/2/2018 - Σπιρομέτρηση
Προληπτική εξέταση σπιρομέτρησης στο Δημοτικό Κέν-
τρο Υγείας - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ με στόχο την ανίχνευση χρό-
νιας αναπνευστικής πνευμονοπάθειας στο γενικό πλη-
θυσμό του Δήμου μας.

22/11/2018 - Σπιρομέτρηση 
Προληπτική εξέταση σπιρομέτρησης στο Δημοτικό Κέν-
τρο Υγείας - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ με στόχο την ανίχνευση χρό-
νιας αναπνευστικής πνευμονοπάθειας στο γενικό πλη-
θυσμό του Δήμου μας.
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1/10/2018 - Παγκόσμια 
Ημέρα Τρίτης Ηλικίας
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας ο Δή-
μος Καλλιθέας και το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου, διοργά-
νωσε ενημερωτική ομιλία για τα «Οφέλη του εμβολια-
σμού στην προαγωγή υγείας.»

Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2018 - WIN
HELLAS Νέο ξεκίνημα. Μαθαίνω να
φροντίζω τον ευατό μου
Πρόγραμμα ενδυνάμωσης WIN HELLAS «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗ-
ΜΑ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ».
Πρόγραμμα αυτοτελών θεματικών ενοτήτων που αφο-
ρούν τη γυναίκα, την οικογένεια, τις προσωπικές σχέ-
σεις, τα συναισθήματα, την ανάπτυξη προσωπικότητας
και άλλα.

Δήμος Μεσσήνης 

25/5/2018 - Προληπτικές Εξετάσεις «ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Ενδοκρινολογικός έλεγχος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεσσήνης σε συνεργασία με την Εται-
ρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας και το Κέντρο
Υγείας Μεσσήνης διοργάνωσε στις 25 Μαϊου2018, ημέ-
ρα Παρασκευή, ιατρικές εξετάσεις προληπτικού ελέγ-
χου που αφορούσαν ενδοκρινολογικό έλεγχο με την
χρήση φορητού υπερηχογράφου.

25/5/2018 - εμβολιασμός
«ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεσσήνης σε συνεργασία με την Εται-
ρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας και το Κέντρο
Υγείας Μεσσήνης διοργάνωσε στις 25 Μαϊου 2018,
ημέρα Παρασκευή, ιατρικές εξετάσεις προληπτικού
ελέγχου που αφορούσαν την Παιδιατρική κλινική εξέτα-
ση- Εμβολιασμός Παιδιών Ρομά. 

Δήμος Π. Φαλήρου

17/10/2018 - Ενημερωτική ομιλία 
για εμβόλια γρίπη - πνευμονία
- έρπη ζωστήρα. Εμβολιασμός ενηλίκων
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε συνεργασία με το Β΄ΚΑΠΗ πραγματο-
ποίησε ενημερωτική ομιλία για τον εμβολιασμό ενηλί-
κων . Ενημερώθηκαν περίπου 110 άτομα από τους ια-
τρούς παθολόγους κ. Μπίτσικα Ιωάννη και κ. Μουσσά.

1-30 Νοεμβρίου - Αξιολόγηση σχολικής
ετοιμότητας  σε μαθητές δημοτικού 
και νηπιαγωγείου
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε συνεργασία με την διεπιστημονική
ομάδα Θεραπεία - Ελπίδα απευθύνονται στους μαθητές
δημοτικών και νηπιαγωγείων με δωρεάν αξιολόγηση
στους τομείς της μαθησιακής ικανότητας από ειδικούς
θεραπευτές με χρήση έγκυρων και σταθμισμένων εργα-
λείων από ειδικούς θεραπευτές.

Κάθε Τετάρτη του 2018 - Τεστ μνήμης - Άνοια
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα Δημοτικά Ιατρεία πραγματοποί-
ησαν επί 1 έτος κάθε Τετάρτη τεστ για την πρόληψη της
άνοιας με την εθελοντή νευροψυχολόγο Ρεμούνδου
Μαριέττα, σε πάνω από 100 άτομα, με σταθμισμένο τεστ.

Κάθε Παρασκευή 2018 - Έλεγχος
στοματικής υγιεινής 
σε μαθητές δημοτικού
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα Δημοτικά Ιατρεία σε συνεργασία
με εθελοντή ιατρό οδοντίατρο των Δημ. Ιατρείων εξέτα-
σαν 120 μαθητές κάθε Παρασκευή για όλο το έτους
2018 στον χώρο των Δημ. Ιατρείων.

Δήμος Παύλου Μελά

9-17/11/2018 - Ραντεβού με τα παιδιά
Η Αντιδημαρχία Υγείας, Κοινωνικών & Προνοιακών θε-
μάτων του Δήμου Παύλου Μελά, με αίσθημα ευθύνης
και κοινωνικής αλληλεγγύης διοργάνωσε και τη φετινή
χρονιά σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Ραντεβού με τα παι-
διά» και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα Παρα-
σκευή 9 έως Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018. Το «Ραντε-
βού με τα παιδιά» εστιάζει στον κόσμο των παιδιών και
την ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη που δικαιούνται από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σκοπός των εκδηλώσεων εί-
ναι η πρόληψη μέσω δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και η
ψυχαγωγία των παιδιών με δράσεις παιδαγωγικού - εκ-
παιδευτικού χαρακτήρα. Συνολικά στη συγκεκριμένη
δράση συμμετείχαν 125 παιδιά.
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ΚΕΠ Υγείας
10/11/2018 
- Οδοντιατρικός έλεγχος παιδιών 

12/11/2018 - Παιδιατρικός έλεγχος

13/11/2018- Έλεγχος αναπνευστικής
λειτουργίας (σπιρομέτρηση)

15/11/2018 - Έλεγχος σπονδυλικής στήλης

17/11/2018- Οφθαλμολογικός έλεγχος

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

23/5/2018 - Κοινότητες Φιλικές 
στην Άνοια
«Κοινότητες Φιλικές στην Άνοια Πόλεις φιλικές για άτο-
μα με άνοια» είναι ο τίτλος της ενημερωτικής ημερίδας
που διοργάνωσε στο Πανόραμα ο δήμος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη και η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγ-
γενών Διαταραχών. Στόχος η ενημέρωση των δημοτών
για την άνοια, που στις σημερινές κοινωνίες αποτελεί μια
ασθένεια η οποία συνεχώς αυξάνεται, αλλά και η αναζή-
τηση των τρόπων με τους οποίους οι δήμοι μπορούν να
βοηθήσουν στη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος
προς την άνοια. Βασική ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzh-
eimer Μάγδα Τσολάκη.

24-25/11/2018 - 4ο Forum Υγείας
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη συμμετείχε με Περίπτερο
στο 4ο Forum Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στις 24 &
25 Νοεμβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης
στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη κ.
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης συμμετείχε με χαιρετισμό στις εργα-

σίες του Forum. Τη λειτουργία του περιπτέρου υποστή-
ριξαν υπάλληλοι του δήμου. Επίσης, διανεμήθηκε στους
επισκέπτες έντυπο υλικό σχετικό με τη λειτουργία του
ΚΕΠ Υγείας Πυλαίας-Χορτιάτη, το Τοπικό Κέντρο Ενημέ-
ρωσης & Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών, την ορθή κατανάλωση του Αλκοόλ, για το AIDS
και άλλες δράσεις του ΕΔΔΥΠΠΥ.

1ο εξάμηνο του 2018 
- Αξιολόγηση δυσκολιών λόγου
Συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με σκοπό την
πρώιμη ανίχνευση και αξιολόγηση δυσκολιών λόγου
των παιδιών που φοιτούν στους Δημοτικούς Παιδικούς
και Βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πρόληψη Συνεργασία
του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. Πυλαίας-Χορτιάτη με το τμήμα Λογοθε-
ραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πραγματοποιήθη-
καν διαγνωστικά τεστ έγκαιρης ανίχνευσης και πρόλη-
ψης προβλημάτων λόγου και ομιλίας στα παιδιά που
φοιτούν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Οι γο-
νείς των παιδιών ενημερώθηκαν εγγράφως για την
πραγματοποίηση του διαγνωστικού τεστ στον παιδικό
σταθμό και εγγράφως έδωσαν τη συγκατάθεση τους.
Την προγραμματισμένη ημερομηνία φοιτητές του τμή-
ματος Λογοθεραπείας του κολεγίου προσήλθαν στον
παιδικό σταθμό με τη συνοδεία και υπό την επίβλεψη εί-
τε του υπευθύνου του τομέα Λογοθεραπείας, είτε του
υπευθύνου κλινικής πρακτικής του τμήματος Λογοθε-
ραπείας, είτε καθηγητή λογοθεραπευτή του τμήματος.
Με την ολοκλήρωση της εξέτασης δόθηκε στους γονείς
λογοθεραπευτική αναφορά και κατευθύνσεις για τις πε-
ραιτέρω ενέργειες. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρασχέθη-
καν δωρεάν για τα παιδιά που φοιτούν στους Δημοτι-
κούς Παιδικούς Σταθμούς ενώ η δράση θα επαναληφθεί
και το επόμενο έτος.

Δήμος Αριστοτέλη 

1/6/2018 - Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) δωρεάν
σπυρομέτρηση
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη σε συνεργασία με
την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία πραγματοποί-
ησε δωρεάν σπυρομέτρηση σε στοχευμένη ομάδα πλη-
θυσμού (εργαζόμενοι στο τμήμα καθαριότητας του Δή-
μου Αριστοτέλη), νοσούντες ΧΑΠ.

28/11/2018 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Πρόληψη κατά του AIDS»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη σε συνεργασία με
τη Δομή του Δήμου “Βοήθεια στο Σπίτι” πραγματοποί-
ησε επίσκεψη στα σχολεία του Δήμου με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS που έχει οριστεί η 1η
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Δεκεμβρίου. Διένειμε ενημερωτικά φυλλάδια σε μαθη-
τές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου με βασικό
σκοπό την προστασία και τη διαφύλαξη της υγείας όλων.
Ο βασικότερος εχθρός του AIDS είναι οι προφυλάξεις.
Προστατεύστε τον εαυτό σας κάνοντας, όσο μπορείτε,
ώριμες επιλογές, ήταν και το κυρίαρχο μήνυμα της συ-
νάντησης.

Δήμος Ασπροπύργου 

26/2/2018 - Στερητικές Αναιμίες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία στους Δημότες του Ασπρόπυργου
με θέμα τις Στερητικές Αναιμίες. Συνολικά ο αριθμός
των πολιτών που παρακολούθησε την ομιλία ήταν περί-
που 100. Ομιλητής ήταν ο Καθηγητής Αιματολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυν-
τής της Αιματολογικής Κλινικής, στο Λαϊκό Νοσοκομείο
Αθηνών, κ. Νικόλαος Αναγνωστόπουλος. Ο κ. Αναγνω-
στόπουλος έδωσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάλεξη
αφού μίλησε για ένα πρόβλημα υγείας που ταλαιπωρεί
μεγάλο μέρος του πληθυσμού, δηλαδή για τις Αναιμίες
και ειδικότερα για τις Στερητικές Αναιμίες. Ανέφερε ότι
προκαλείται από διάφορα αίτια και ότι, δεν φταίει πάντα
ο σίδηρος καθώς μίλησε και για την πρόληψη και την αν-
τιμετώπιση της νόσου. 

30/4/2018 - Ηπατίτιδες: 
Νεότερες εξελίξεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία στους Δημότες του Ασπρόπυργου
με θέμα τις Ηπατίτιδες: Νεότερες εξελίξεις. Συνολικά ο
αριθμός των πολιτών που παρακολούθησε την ομιλία
ήταν περίπου 150. Ομιλητής ήταν ο Παθολόγος - Ηπατο-
λόγος, Διευθυντής της Κλινικής “Άγιοι Ανάργυροι”, Επί-
κουρος Καθηγητής Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, κ. Ιωάννης Ελευσινιώτης. Ο κ. Ελευσινιώτης
ανέφερε διεξοδικά τις μορφές, τα συμπτώματα, τα αίτια,
τους τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να νοσή-
σει και τους τρόπους αντιμετώπισης της Ηπατίτιδας. Τό-
νισε ότι η καταπολέμηση της συγκεκριμένης νόσου, κα-
τά τη τελευταία δεκαετία έχει εξελιχθεί και ότι σημειώνε-
ται σημαντική πρόοδος. 

18&19/12/2018 - Η διατροφή στην Τρίτη
Ηλικία. Πρόληψη της Οστεοπόρωσης 
και της Σαρκοπενίας - Βελτίωση 
του ανοσοποιητικού συστήματος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου σε συνεργασία
με τον Οργανισμό Άθλησης Φροντίδας Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ της Κ.Σ. Δυτικής Αττι-
κής πραγματοποίησε ομιλίες από την ειδική Διαιτολόγο-
Διατροφολόγο κα. Παρασκευή Τσάκωνα με θέμα «Η
διατροφή στην Τρίτη Ηλικία. Πρόληψη της Οστεοπόρω-
σης και της Σαρκοπενίας-Βελτίωση του ανοσοποιητικού
συστήματος». Η πρώτη ομιλία διεξήχθη την Τρίτη 18 Δε-
κεμβρίου2018 στο ισόγειο του Α΄ ΚΑΠΗ και η δεύτερη
την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 στο Β΄ ΚΑΠΗ Ασπρο-
πύργου. Τα μέλη ενημερώθηκαν κυρίως για τις κατάλ-
ληλες διατροφικές συνήθειες που πρέπει να τηρούν σε
συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις. Συνολικά και από τα
δύο ΚΑΠΗ παρευρέθησαν εκατό άτομα.

Δήμος Βόλου 

12/1/2018 - Τεστ Μνήμης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την
μονάδα Alzheimer και το Δημαρχείο Ν. Αγχιάλου διορ-
γάνωσε εξέταση - τεστ μνήμης τετρακοσίων ατόμων κα-
θώς και σε άλλα εκατόν πενήντα άτομα.

17/9/2018 - Οφθαλμολογικός Έλεγχος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την
οφθαλμολογική ομάδα του Ομίλου Lyoness Θεσσαλονί-
κης πραγματοποίησε έλεγχο και εξετάσεις σε παιδικούς
σταθμούς του Δήμου Βόλου σε σαράντα παιδάκια. Η
δράση διήρκησε 3 ημέρες.

2018 - Ιατρικά Ραντεβού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με το
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ΚΕΠ Υγείας
Νοσοκομείο Βόλου φρόντισε για την εξυπηρέτηση
εβδομήντα ατόμων κλείνοντας τους Ιατρικά ραντεβού
μέσω «ΤΟΜΜΥ».

Δήμος Ηλιούπολης

5/12/2018 - Ενημερωτική Ομιλία 
για Παθήσεις Θυροειδούς και 
Θεραπευτική Αντιμετώπιση
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε ομι-
λία με θέμα τις παθήσεις του θυροειδούς και τη θερα-
πευτική αντιμετώπισή του. Την ομιλία παρακολούθησαν
75 συνδημότες μας και ομιλητής ήταν ο ενδοκρινολόγος
κύριος Κόλλιας.

27/11/2018 - Ενημερωτική ομιλία 
για ρευματολογικές παθήσεις
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία για ρευματολογικές παθήσεις με
ομιλητή τον ρευματολόγο κ. Μυριοκεφαλιτάκη. Συνολι-
κά ενημερώθηκαν περισσότεροι από 110 δημότες. 

2018- Ενημερωτική ομιλία 
για οφθαλμολογικά νοσήματα 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία για οφθαλμολογικά νοσήματα με
ομιλητή τον οφθαλμίατρο κ. Βασιλείου. Συνολικά ενημε-
ρώθηκαν περισσότεροι από 85 δημότες.

2018 - Ενημερωτική ομιλία για παθήσεις
Ιγμορείου Ρινός & Παρίσθμιων
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία για παθήσεις Ιγμορείου Ρινός & Πα-
ρίσθμιων με ομιλητή την ιατρό ΩΡΛ κα. Παπαϊωάννου.

Δήμος Θάσου 

14 & 21/5 &2/7/2018- Ενημερωτική 
Ομιλία Εκπαίδευση Προνοσοκομειακής
Περίθαλψης - ΚΑΡΠΑ
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία και δράση εκπαίδευσης σε Χρήση Εξωτερικού
Απινιδωτή και Καρδιοαγγειακή αναζωογόνηση.

5/7/2018 - Ημερίδα για τη χρήση ουσιών
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Θάσου διοργάνωσε ενημερω-
τική ομιλία σε μαθητές του Λυκείου με θέμα την χρήση
ουσιών μετά από παρακολούθηση ενημερωτικού σεμι-
ναρίου από το προσωπικό.

3/10/2018- Αντιγριπικό
Εμβόλιο- Εμβολιασμός
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διοργάνωσε δράση για την
ενημέρωση και δωρεάν εμβολιασμό σε μέλη των ΚΑΠΗ.

15/10/2018 - Τα εμβόλια σώζουν ζωές
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διοργάνωσε ενημερωτική
δράση με εθελοντές Παιδιάτρους, οι οποίοι ενημέρω-
σαν γονείς για το Αντιεμβολιαστικό κίνημα και την ανάγ-
κη του εμβολιασμού.

5/12/2018 - Παιδί και Ανάπτυξη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Θάσου διοργάνωσε ενημερω-
τική δράση με παιδίατρο και λογοθεραπευτή , οι οποίο
ενημέρωσαν γονείς νηπίων (1-6 ετών) σχετικά με την
ανάπτυξη τους.

3/12/2018 - ΑμεΑ και διαφορετικότητα
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διοργάνωσε βιωματικές
δράσεις αφιερωμένες στην ενσυναίσθηση της διαφορε-
τικότητας , την οποία παρακολούθησαν μαθητές δημοτι-
κών και Γυμνασίου.

5/10/18 έως 23/10/2018 
- Δήμος Καλαμαριάς - Άνοια 
- Μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο;
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καλαμαριάς σε συνεργασία
με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγε-
νών Διαταραχών οργάνωσε σειρά δράσεων ενημέρω-
σης και πρόληψης τον Οκτώβριο στον Δήμο μας. Ο σκο-
πός της εκδήλωσης ήταν η πρόληψη και η έγκαιρη διά-
γνωση της ασθένειας έτσι ώστε ο ασθενής να οδηγηθεί
στην όσο το δυνατόν μικρότερη περιθωριοποίηση και
στην έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας. Οι ψυχολόγοι της
Ελληνικής Εταιρείας Alzheimer πραγματοποίησαν
στους συμμετέχοντες ομιλίες και νευροψυχολογικά τεστ
στο χώρο του Δημοτικού Ιατρείου και του Α’ και Β’ ΚΑ-
ΠΗ. Συνολικά εξετάστηκαν 110 άτομα.

Δήμος Μεταμόρφωσης 

2018 -Εμβολιασμοί και 
εξέταση παιδιάτρου
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Μετα-
μόρφωσης σε συνεργασία με τον εθελοντή παιδίατρο
του δημοτικού ιατρείου, προσφέρουν κάθε Τετάρτη και
Παρασκευή, δωρεάν εμβολιασμούς παιδιών, και παιδιά-
τρικο κλινικό έλεγχο.
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2018 - «Πρόληψη στοματικής 
υγείας παιδιών»
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Μετα-
μόρφωσης σε συνεργασία με την εθελόντρια παιδοδον-
τίατρο του δημοτικού ιατρείου, προσφέρουν κάθε Πέμ-
πτη πρόληψη - έλεγχο στοματικής υγείας παιδιών και
φθορίωση. 

13 & 14/10/2018 - Δήμος Μονεμβασίας
- Η σημασία του τρόπου ζωής στην πρόληψη
και την υποτροπή του καρκίνου
Το ΚΕΠ (Κέντρο Πρόληψης) Υγείας του Δήμου Μονεμ-
βασίας σε συνεργασία με την ΕΟΠΕ (Εταιρεία Ογκολό-
γων Παθολόγων Ελλάδας), πραγματοποίησαν με επιτυ-
χία εκδηλώσεις ενημέρωσης με θέμα «Η σημασία του
τρόπου ζωής στην πρόληψη και την υποτροπή του καρκί-
νου» το Σάββατο 13/10/18 το απόγευμα στους Μολά-
ους και την Κυριακή 14/10/18 το πρωί στη Νεάπολη.
Οι ομιλίες απόλυτα κατανοητές και πλήρως τεκμηριωμέ-
νες με πρόσφατα άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία,
έγιναν από την κα. Σταυρούλα Ντρουφάκου, Παθολόγο -
Ογκολόγο, Διευθύντρια ΕΣΥ στην Ογκολογική Μονάδα
του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου, μέλος της Εταιρείας
Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας. Ακολούθησαν ερω-
τήσεις και ενδιαφέρουσα συζήτηση.

1/4 - 30/9/2018 - Νέα Προποντίδα 
- Εμβολιασμοί Ανασφάλιστων 
παιδιών οικισμού ΡΟΜΑ
Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Προποντίδας υλοποί-
ησαν πρόγραμμα εμβολιασμού στα παιδιά του οικισμού
ΡΟΜΑ της περιοχής. 

Δήμος Νέας Σμύρνης 

24/2/2018 - Σεμινάριο “Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ-
ΚΑΡΠΑ“ για όλους τους πολίτες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης διοργάνωσε
Σεμινάριο βασικών Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ - ΚΑΡΠΑ. Το σεμινά-
ριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων(ΕΔΔΥΠΠΥ) και τους

εθελοντές διασώστες της Εθελοντικής Διασωστικής
Ομάδας Κρίσεων (ΕΔΟΚ) στον πολυχώρο “Γαλαξίας”
στην Πλατεία Νέας Σμύρνης.

12/3/2018 - Προληπτική Ιατρική Ενηλίκων
για τους εργαζομένους 
του Δήμου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία
με το Κέντρο Καλλιθέας πρόσφερε στους πολίτες υψη-
λού επιπέδου υπηρεσίες, εντάσσοντας τους στο πρό-
γραμμα Προληπτικής Ιατρικής Ενηλίκων με σκοπό και
στόχο την πρόληψη.

13/11/2018 - Από τους μεγάλους 
στους μικρούς: απαντήσεις 
σε καθημερινές ανησυχίες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία
με το Κέντρο Καλλιθέας διοργάνωσε ομιλία με θέμα
«Από τους μεγάλους στους μικρούς: απαντήσεις σε κα-
θημερινές ανησυχίες» με σκοπό την ενημέρωση για τις
διαταραχές και τα νοσήματα που αφορούν την τρίτη ηλι-
κία και τα παιδιά. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στον πο-
λυχώρο «Γαλαξίας» στην Πλατεία Νέας Σμύρνης.

Δήμος Φαρσάλων 

26/1/2018 - Αγωγή Υγείας 
σε παιδιά και εφήβους
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Φαρσάλων και το Κέντρο Κοι-
νότητας με Παράρτημα Ρομά του Δ. Φαρσάλων, της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, στα πλαίσια μιας σειράς δράσεων προάσπι-
σης της υγείας του τοπικού πληθυσμού Ρομά, συμμετεί-
χε σε πρόγραμμα που διοργανώνεται σε συνεργασία του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων με το Εργαστήριο Υγιεινής
και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
την 5η ΥΠΕ
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Φαρ-
σάλων, παιδιών Ρομά με τους γονείς τους, με στόχο την
καταγραφή των εμβολιασμών και την προαγωγή της εμ-
βολιαστικής τους κάλυψης. 
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ΚΕΠ Υγείας
3/3/2018 - Πρόγραμμα 
Υγείας - Σκολίωση
Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εξετάσεις σε παιδιά του
δήμου, για την διάγνωση Σκολίωσης. 

27/3/2018 - Εκδήλωση Αγάπης
Σε μια Εκδήλωση Αγάπης οι καταρτιζόμενοι του ΑΜΕΑ
χάρισαν στους συμβούλους του Δ.Σ. του Δήμου Φαρσά-
λων από μία λαμπάδα δικής τους κατασκευής.

18/4/2018 - Κοινές λοιμώξεις 
και αντιμετώπισή τους
To ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Γυναικών Ευδρίου «Μελίνα», διοργάνωσε
Ιατρική Ομιλία με θέμα «Κοινές Λοιμώξεις και αντιμετώ-
πισή τους» σε συνδυασμό με Ιατρικές Εξετάσεις. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Ευδρίου.
Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ιατρός Παναγιώτης
Γιαννάκος και τις εξετάσεις πραγματοποίησε το νοση-
λευτικό προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπί-
τι.

24-26/09/2018 - Ιατρικές Εξετάσεις 
από τους «Γιατρούς του Κόσμου»
Εξετάστηκαν 351 μαθητές από τους παιδιάτρους Αλε-
ξάνδρα Μιχαηλίδου και Κατερίνα Στούκερ, τον καρδιο-
λόγο Σταύρο Γεωργόπουλο και την οφθαλμίατρο Ευγε-
νία Κόντου. Τον οδοντιατρικό έλεγχο πραγματοποίησε η
οδοντίατρος του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων κα. Ανα-
στασία Ακριβούση.  Επίσης, εξετάστηκαν και 36 ηλικιω-
μένοι από τον Καθηγητή Γηριατρικής Κίμων Βολίκα, στα
Αγροτικά Ιατρεία Ερέτριας, Βαμβακούς, στην Ρευματιά
και στο ΚΑΠΗ του Δήμου Φαρσάλων. 

1-31/10/2018 - Πρόγραμμα προληπτικών
εξετάσεων από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας
Σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες της ΥΠΕ πραγμα-
τοποιήθηκαν σε 123 γυναίκες ηλικίας 40 έως 60 ετών
μαστογραφίες, σε 158 άτομα μέτρηση οστικής μάζας
(έλεγχος για οστεοπόρωση σε γυναίκες μετά την εμμη-
νόπαυση και σε άντρες άνω των 60 ετών), σε 162 άτομα
πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές και αιματολογι-
κές εξετάσεις (βιοχημικές).

6/11/2018 - Βραχιόλι κινδύνου
Θα παρέχονται υπηρεσίες τηλεφροντίδας όπου μέσα
από ειδικές συσκευές (με χρήση της τεχνολογίας των κι-
νητών τηλεφώνων - GSM) θα μπορούν άμεσα να ειδο-
ποιήσουν (alert button) για κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή
να μιλήσουν άμεσα (μέσω κινητής τηλεφωνίας από τις
ειδικές συσκευές που θα φορεθούν στο χέρι σαν ρολό-
για), με το ιατρικό συντονιστικό κέντρο που έχει οριστεί
γι’ αυτό τον σκοπό.
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15/11/2018 - Ενδυναμώνοντας 
το γονεϊκό ρόλο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων υλοποίησε βιωμα-
τικό, εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα: «Ενδυναμώνον-
τας το γονεϊκό ρόλο. Δεξιότητες, προκλήσεις, προοπτι-
κές» στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Φαρσάλων. Ο
βασικός στόχος ήταν η συμβουλευτική πάνω σε θέματα
που αφορούν το γονεϊκό ρόλο και την ανατροφή των
παιδιών μας. Στην λήξη του προγράμματος οι γονείς ζή-
τησαν να επαναληφθεί γιατί είχε μεγάλη επιτυχία η πρώ-
τη συνάντηση.

Δήμος Ωρωπού

21/1/2018 - Καρκίνος και 3η Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού σε συνεργασία με το
Άγγιγμα Ζωής διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης «Καρ-
κίνος και 3η Ηλικία». Ομιλητές ήταν γιατροί, μέλη της αν-
τικαρκινικής εταιρείας από το Γενικό Αντικαρκινικό νο-
σοκομείο Άγιος Σάββας και από το Νοσοκομείο ΙΑΣΩ, η
κα. Κατσιόχη Δέσποινα Ογκολόγος, η κα. Νομικού Χρι-
στίνα Ακτινοθεραπεύτρια και η κα. Κοντραφούρη Έλλη
Ψυχολόγος. 

9/2/2018 - 6η Εθελοντική Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού διοργάνωσε την 6η
Εθελοντική Αιμοδοσία με υπεύθυνο Αιμοδοσίας τον κ.
Καυκόπουλο Σπυρίδων. Προσήλθαν 56 εθελοντές αιμο-
δότες.

26/10/2018 - 7η Εθελοντική Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε Αιμοδοσία στο ΚΑΠΗ του
Άνω Ωρωπού. Ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών άγ-
γιξε τα 40 άτομα. Υπεύθυνος της αιμοδοσίας ήταν ο κύ-
ριος Καυκόπουλος Σπυρίδων.

Δήμος Μεγαρέων

19/11/2019 - Κινητή μονάδα 
για εξετάσεις ηπατίτιδας Β
Η κινητή μονάδα της ΜΚΟ Praksis βρέθηκε στα Μέγαρα
με σκοπό να προσφέρει δωρεάν εξετάσεις για τον ιό της
ηπατίτιδας Β’ στους πολίτες και να τους ενημερώσει
σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης και αντιμετώπισης.

31/7/2019 - Ενημέρωση για την πρόληψη 
από τον ιό του Δυτικού Νείλου
Το Κ.Ε.Π Υγείας του Δήμου Μεγαρέων, το Κέντρο Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημάτων και η Περιφέρεια Δυτι-
κής Αττικής, διοργάνωσαν συνάντηση Ενημέρωσης Κοι-
νού, για τη λοίμωξη από τον Ιό του Δυτικού Νείλου με
θέμα: “Λοίμωξη από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, μαθαί-
νω και προφυλάσσομαι”.

2018 - Ενημερωτική Εκστρατεία για 
την πρόληψη από τον ιό της γρίπης
Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων και ο Εντεταλμέ-
νος Δημ. Σύμβουλος Προαγωγής & Προστασίας Δημό-
σιας Υγείας Καράμπελας Κωνσταντίνος, διοργάνωσαν
ενημερωτική εκστρατεία για την πρόληψη από τον ιό της
γρίπης.

2018 - Εμβολιασμός ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων 
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεγαρέων και ο Δήμος διορ-
γάνωσαν εμβολιασμούς ευπαθών κοινωνικών ομάδων
για ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, διφθε-
ρίτιδα και πνευμονόκοκκο.
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Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής 
Ιδρύματος Vodafone 

Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής
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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 14
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 και μέτρηση της ολικής
χοληστερόλης και των τριγλυκερι-
δίων. Τα αποτελέσματα των δύο τε-
λευταίων εξετάσεων σε συνδυασμό
με τα αποτελέσματα των κλινικών
εξετάσεων που ήδη περιλαμβάνει
το πρόγραμμα, δίνουν τη δυνατότη-
τα εκτίμησης του καρδιαγγειακού
κινδύνου για την επόμενη δεκαετία.
Επιπλέον, σε περίπτωση που οι για-
τροί χρειάζονται μία επιπλέον συμ-
βουλευτική γνωμάτευση για κάποι-
ες εξετάσεις έχουν τη δυνατότητα
να τις στείλουν μέσω του δικτύου
της Vodafone στους καρδιολόγους

και στους πνευμονολόγους του Ια-
τρικού Κέντρου 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-
κολα, γρήγορα και χωρίς κόστος όχι
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.

Τον Μάρτιο του 2018 στο πρό-
γραμμα προστέθηκαν και υπηρε-
σίες πρόληψης για την εμμηνόπαυ-
ση και την οστεοπόρωση, που αφο-
ρούν όλες τις γυναίκες, άνω των 45

ετών. Με τη χρήση διεθνώς ανα-
γνωρισμένων ερωτηματολογίων, οι
γυναίκες μπορούν εύκολα και γρή-
γορα να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα
των συμπτωμάτων τους, ώστε να λά-
βουν στη συνέχεια την κατάλληλη
συμβουλευτική ή/και φαρμακευτική
αγωγή. 

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vo-
dafone υλοποιείται σε συνεργασία
με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τε-
λεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Υγείας και του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου. Στο Πρόγραμμα
συμμετέχουν το Ελληνικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ενώ την
τεχνική υλοποίηση του Προγράμμα-
τος έχει αναλάβει η εταιρεία Vidavo.

Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφτείτε: 

vodafone.gr/foundation.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

1 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 61 34 16 11
2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 139 65 51 23
3 ΦΥΛΗ 154 77 52 23
4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 220 0 170 50
5 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 650 120 248 282
6 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 90 30 40 20
7 ΜΑΡΟΥΣΙ 24 11 7 6
8 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 299 140 109 50
9 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 335 202 87 46
10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 204 92 85 27
11 ΣΑΜΟΣ 307 162 104 41
12 ΚΑΒΑΛΑ 153 62 68 23
13 ΝΕΣΤΟΥ 314 160 125 29
14 ΓΑΛΑΤΣΙ 177 90 72 15
15 ΔΡΑΜΑ 419 209 134 76
16 ΑΛΙΜΟΣ 119 62 41 16
17 ΚΕΡΚΥΡΑ 620 255 249 116
18 ΑΓΡΙΝΙΟ 420 61 283 76
19 ΦΑΡΣΑΛΑ 145 89 32 24
20 ΠΥΔΝΑ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 184 68 71 45
21 ΛΕΥΚΑΔΑ 239 108 98 33
22 ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 187 18 63 106

ΣΥΝΟΛΟ 5.460 2.115 2.205 1.140

Πρόληψη Οστεοπόρωσης 
Το πρόγραμμα Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας,
συνεχίζεται για 12η
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 ανακαλύψουμε φαι-
νομενικά 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.
Που απευθύνεται το πρόγραμμα: Σε
γυναίκες άνω των 45 ετών και ιδιαί-
τερα : 

n Γυναίκες που έχουν μπει στην εμ-
μηνόπαυση. 

n Γυναίκες μικρότερης ηλικίας,

εφόσον έχουν κάνει ολική υστε-
ρεκτομή. 

n Γυναίκες που κάνουν χρόνια
χρήση κορτιζόνης. 

n Γυναίκες με προβλήματα θυρε-
οειδούς αδένα. 

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

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

Για το έτος 2018 , 5460 δημότες
ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα
ενώ συνολικά 90750 δημότες
έχουν ωφεληθεί μέχρι σήμερα.



Δήμος
Αλεξάνδρειας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 14 έως τις 18 Μαΐου 2018 Το
πρόγραμμα  υλοποιήθηκε από
την νοσηλεύτρια του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρει-
ας  με Παράρτημα Ρομά του Αυ-
τοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας , Παιδείας και Πολι-
τισμού και τις νοσηλεύτριες του
Βοήθεια στο Σπίτι του Οργανι-
σμού Προσχολικής Αγωγής Δή-
μου Αλεξάνδρειας. Στον έλεγχο
ανταποκρίθηκαν και υποβλήθη-
καν σε εξέταση 204 δημότες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 85
από αυτές πάσχουν από οστεο-
πενία, 27 πάσχουν από οστεοπό-
ρωση.
O Δήμαρχος κ. Γκυρίνης Πανα-
γιώτης δήλωσε: «Η υλοποίηση
του προγράμματος μέτρησης
οστικής πυκνότητας που εφαρ-
μόστηκε σε συνεργασία με το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων,  παρείχε τη δυνα-
τότητα σε πολλές γυναίκες του
δήμου μας να προβούν σε δωρε-
άν προληπτικές  εξετάσεις για
την οστεοπόρωση». Ευχαριστώ
θερμά  το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων για την
άριστη συνεργασία τις Νοσηλεύ-
τριες των Κοινωνικών Δομών ,
καθώς και όλους όσους συνέ-
βαλλαν στην επιτυχία του προ-
γράμματος. 
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Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 9 έως 15 Φεβρουαρίου 2018,από την Κοι-
νωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και τμήμα του
ΚΑΠΗ σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων με
τη συμμετοχή 139 γυναικών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 65 από αυτές
πάσχουν από οστεοπενία, 51 πάσχουν από οστεοπόρωση ενώ οι υπόλοιπες
είχαν φυσιολογική τιμή. Η Δράση εντάσσεται στα πλαίσια προγραμμάτων
Προληπτικής Ιατρικής και Προαγωγής Υγείας που αναπτύσσει ο Δήμος και
αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοτών.

Δήμος Αγρινίου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 3  έως και τις 10 Οκτωβρίου 2018, στην
περιφέρεια του Δήμου Αγρινίου και εξετάστηκαν συνολικά  420. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα 283 από αυτές πάσχουν από οστεοπενία, 76 πάσχουν
από οστεοπόρωση και 2 από βαριάς μορφής οστεοπόρωση.
Ο κ. Κων/νος Καλαντζής, αρμόδιος Αντιδήμαρχος δήλωσε: «Η υλοποίηση
του προγράμματος μέτρησης οστικής πυκνότητας σε συνεργασία με το  Ελ-
ληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) παρείχε τη δυνατότη-
τα σε πολλές γυναίκες του δήμου μας να προβούν σε δωρεάν προληπτικές
εξετάσεις για την οστεοπόρωση. Αποτελεί πεποίθησή μας ότι όλοι οι πολίτες
έχουν δικαίωμα στην πρόληψη και είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρήσει
κανείς την καλή ποιότητα ζωής του».
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Δήμος Βριλησσίων
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 28 έως τις 30 Απριλίου 2018
στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου
Λεωφόρο Πεντέλης 62. Στον
έλεγχο ανταποκρίθηκαν και υπο-
βλήθηκαν σε εξέταση 90 δημό-
τες. Είναι σημαντικό να αναφέ-
ρουμε ότι από τα 120 άτομα που
εξετάστηκαν οι 20 διαπίστωσαν
για ότι είχαν οστεοπόρωση και 40
οστεοπενία και παραπέμφθηκαν
για περισσότερες εξετάσεις ενώ
οι υπόλοιπες μετρήσεις είχαν
φυσιολογικές τιμές.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ &
της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης,
Περιφερειάρχης Αττικής επεσή-
μανε την αξία της πρόληψης και
σημείωσε ότι μέσω του προγράμ-
ματος αυτού του Δικτύου εξυπη-
ρετούνται χιλιάδες δημότες με
έγκαιρη διάγνωση.  

Δήμος Αμαρουσίου
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν για τα μέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Αγ. Ελευθερίου Δήμου Αμαρουσίου την Μ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2018. Κατά τη
διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μετρήσεις οστικής
πυκνότητας σε 24 άτομα και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες, σε όσα από αυ-
τά διαγνώστηκε πρόβλημα, από τον εθελοντή ορθοπεδικό ιατρό κ. Αντώνη
Παρτσινέβελο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 6 από τα άτομα που εξετάστη-
καν πάσχουν από οστεοπόρωση, 7 άτομα από οστεοπενία, ενώ οι υπόλοιπες
μετρήσεις είχαν φυσιολογική τιμή.

Με την ευκαιρία ολοκλήρωσης του προγράμματος, ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής, Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε:

«Ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ. προσέφερε την ευ-
καιρία στους πολίτες να συμμετέχουν δωρεάν σε πρόγραμμα πρόληψης της
σκελετικής υγείας, ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας το κοινό για την
αξία του προσυμπτωματικού ελέγχου.  

Μέσα από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο, που αποτελεί τον επίσημο συνερ-
γάτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί
με 203  καλλικρατικούς δήμους, στον οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω,
υλοποιούμε πάνω από μία δεκαετία στην πόλη μας, το Μαρούσι, αλλά και πα-
νελλαδικά, πρόγραμμα πρόληψης της οστεοπόρωσης και εντοπισμού καταγ-
ματικού κινδύνου. Χιλιάδες γυναίκες και άνδρες έχουν συμμετάσχει στα
προγράμματα πρόληψης και έχουν εξετασθεί έως σήμερα.    

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» και στα θέματα πρό-
ληψης και προαγωγής της υγείας των πολιτών και θα συνεχίσει να αναλαμ-
βάνει πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ως φορέας που
βρίσκεται εγγύτερα στους πολίτες και στις ανάγκες τους.»  
Υπεύθυνη της διοργάνωσης ήταν η Πρόεδρος του ΟΚΟΙΠΑΔΑ κα Ελένη
Λέκκα Καλαντζάκη.
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Δήμος Αλίμου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
10 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2018 στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Αλίμου Αριστοτέλους  και Αυξεντί-
ου. Εξετάστηκαν συνολικά 119 γυ-
ναίκες. Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα 41 από αυτές πάσχουν από
οστεοπενία, 16 πάσχουν από οστε-
οπόρωση ενώ οι υπόλοιπες είχαν
φυσιολογική τιμή.

Δήμος Γαλατσίου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 11
έως τις 17 Ιουλίου 2018. Οι εξετάσεις
πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Ια-
τρείο, στο Δημαρχείο και στο Γυμνα-
στήριο Γυναικών και εξετάστηκαν συ-
νολικά  117 γυναίκες. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα  72 άτομα (εκ των οποί-
ων βρίσκονται σε αρχικό στάδιο)   από
αυτές πάσχουν από οστεοπενία και 15
άτομα πάσχουν από οστεοπόρωση .
Ωστόσο σε 90 άτομα η κατάσταση των
οστών τους σύμφωνα με το μηχάνημα
ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ο κ. Βάσιλας Πέτρος, αρμόδιος Αντι-
δήμαρχος δήλωσε: «Η καθιστική ζωή,
το άγχος και η κακή διατροφή αποτε-
λούν συνθήκες που ευνοούν την ανά-
πτυξη οστεοπόρωσης, ιδιαίτερα στις
γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Σε
πρώιμο στάδιο η οστεοπόρωση δεν
έχει συμπτώματα. Η μέτρηση οστικής
πυκνότητας είναι μια ανώδυνη εξέτα-
ση, που μπορεί να κρούσει τον κώδωνα
του κινδύνου και να προλάβει πτώσεις
και κατάγματα, ακολουθώντας πάντα
τις συμβουλές του Ορθοπεδικού.»

Δήμος Δράμας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 28 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2018. Το
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας παρείχε δωρεάν μετρή-
σεις πτέρνας σε 419 άτομα, εκ των οποίων τα 209 είχαν φυσιολογικές τιμές, τα 134
ενδείξεις οστεοπενίας και τα 76 ενδείξεις οστεοπόρωσης από τα οποία τα 2 άτομα
είχαν βαριάς μορφής οστεοπόρωσης.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας, κ. Κων-
σταντίνος Μπαϊρακτάρης, δήλωσε  ότι  ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα
μέτρησης οστικής πυκνότητας από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημό-
σιας Υγείας του Δήμου Δράμας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας. Ο
Δήμος μας, αναγνωρίζοντας την σημασία της πρόληψης, παρέχει υπηρεσίες πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας και στο πλαίσιο αυτών των δράσεων πραγματοποιήθη-
κε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών μέ-
σω της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της οστεοπόρωσης. Η ανταπόκριση
του πληθυσμού επιβεβαιώνει την ανάγκη υλοποίησης παρόμοιων προληπτικών
δράσεων εκ μέρους του Δήμου μας. Ευχαριστούμε θερμά το ΕΔΔΥΠΠΥ για την
άψογη συνεργασία και την παραχώρηση του απαραίτητου εξοπλισμού για την πραγ-
ματοποίηση των μετρήσεων καθώς και τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας για την πολύτι-
μη συμβολή του στις γνωματεύσεις των αποτελεσμάτων».
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Δήμος Διδυμοτείχου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
23 έως τις 27  Ιουλίου 2018.Οι εξε-
τάσεις πραγματοποιήθηκαν στην
περιφέρεια του Δήμου Διδυμοτεί-
χου και εξετάστηκαν συνολικά 335
άτομα εκ των οποίων 93 εξετάστη-
καν στο Διδ/χο στο χώρο του ΚΕΠ
Υγείας και οι 242 στις τοπικές κοινό-
τητες του Δήμου μας: Ελληνοχωρί-
ου, Ισαακίου, Μεταξάδων, Παλιου-
ρίου και Δόξας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 87
από αυτές πάσχουν από οστεοπε-
νία,42 πάσχουν από οστεοπόρωση
και 4 από βαριάς μορφής οστεοπό-
ρωση.

Ο Δήμαρχος Διδ/χου κ. Παρα-
σκευάς Πατσουρίδης δήλωσε:
«Η υλοποίηση του Προγράμματος
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τις
γυναίκες του Δήμου μας να αντα-
ποκρίνονται με ενθουσιασμό και
μεγάλο ενδιαφέρων στο πρόγραμ-
μα, αφού μέσω αυτού τους προ-
σφέρθηκε μια σημαντική και συγ-
χρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στα
πλαίσια του προληπτικού προ-
γραμματισμού τους για την οστεο-

πόρωση. Η οστεοπόρωση από την
πλευρά της συμπτωματολογίας ,εί-
ναι συνήθως αθόρυβη ιδίως στα
αρχικά στάδια της. Αυτό έχει σαν
συνέπεια την καθυστερημένη διά-
γνωση. Υπό αυτή την προϋπόθεση
πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα
πριν εκδηλώσει συμπτώματα ,για
το λόγο αυτό η πρόληψη της είναι
πολύ σημαντική. Ο Δήμος Διδ/χου
ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ , εκτιμών-
τας την εξαιρετική συμβολή του Δι-
κτύου σε θέματα δημόσιας υγείας
των πολιτών ,προσπαθεί να υλο-
ποιεί όσον τον δυνατόν περισσότε-

ρα από τα προγράμματα του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ και να συμβάλει στην διά-
δοση της βασικής ιδέας του Δι-
κτύου, για την προαγωγή και την
πρόληψη της Δημόσιας Υγείας θέ-
λω να επισημάνουν την άριστη συ-
νεργασία που έχουμε με το Ελλην-
κό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πό-
λεων και να ευχαριστήσω τα στελέ-
χη του για το δημιουργικό τους έρ-
γο. Η πρόληψη αποτελεί ευθύνη
όλων μας και αποτελεί προτεραι-
ότητα στον Δήμο μας με στόχο τη
διατήρηση της υγείας και της ποι-
ότητας ζωής» .

Δήμος Ελληνικό-Αργυρούπολης
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 9 Μαρτίου 2018.
Εξετάσθηκε ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων του Δήμου, περί-
που 220 και σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι 170 βρέθηκαν να
πάσχουν από οστεοπενία, 47 από οστεοπόρωση και μόνο 3
από βαριάς μορφής οστεοπόρωση.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού- Αργυρούπολης κ. Γιάννης Κων-
σταντάτος τόνισε τη μεγάλη σημασία υλοποίησης των προλη-
πτικών προγραμμάτων που γίνονται στον δήμο μας και  ευχαρί-
στησε τους πολίτες που συμμετείχαν καθώς και το ΕΔΔΥΠΠΥ
για τη δυνατότητα που παρέχει στο δήμο εξέτασης των πολιτών
μέσω της προσφορά του μηχανήματος SAHARA που επιτρέπει
τη μέτρηση οστικής πυκνότητας και σημείωσε «Η πρόληψη
αποτελεί προτεραιότητα για τον δήμο μας, αξιοποιεί  τη μέγιστη
συμβολή του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
σε θέματα δημόσιας υγείας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της
υγείας των πολιτών και επενδύοντας στη πρόληψη».
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Δήμος Ηγουμενίτσας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 12 έως τις 18 Απριλίου.  Οι με-
τρήσεις πραγματοποιήθηκαν με ει-
δικό μηχάνημα – πελματογράφο σε
όλο το Δήμο Ηγουμενίτσας και συγ-
κεκριμένα στην Ηγουμενίτσα, στην
Πλαταριά, στο Μαργαρίτι, στον Πα-
ραπόταμο και στην Πέρδικα από τα
ειδικευμένα στελέχη του ΚΕΠ Υγεί-
ας του Δήμου μας κα Νικολέτα
Λάμπρου και κα Άντζελα Μπέζα.  

Συνολικά εξετάστηκαν 299 άτομα,
εκ των οποίων σύμφωνα με τις με-
τρήσεις τα 109 πάσχουν από οστεο-
πενία, 45 από οστεοπόρωση, ενώ 5
από βαριάς μορφής οστεοπόρωση.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ.
Ιωάννης Λώλος δήλωσε σχετικά:

«Η υλοποίηση του Προγράμματος
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
έγινε φέτος για πρώτη φορά στον
Δήμο μας και σημείωσε μεγάλη
επιτυχία.

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής,
αλλά και της αυξημένης ζήτησης,
στα πλαίσια της εφαρμογής προ-
ληπτικών προγραμμάτων που
υλοποιεί ο Δήμος μας, δεσμευό-
μαστε στην καθιέρωση ετήσιου
ΔΩΡΕΑΝ ελέγχου μέτρησης οστι-
κής πυκνότητας.

Η συνεργασία των στελεχών του

ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας, με το
ΕΔΔΥΠΠΥ για την υλοποίηση και
αυτής της δράσης, υπήρξε άριστη
και γι’ αυτό το λόγο θέλω και δη-
μόσια να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου για το έργο που εθελοντικά
επιτελούν.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, μέλος
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων - Προαγω-
γής Υγείας, θέτει σε απόλυτη προ-
τεραιότητα την προαγωγή υγείας
των δημοτών και προτίθεται να
συνεχίσει να υλοποιεί όσο το δυ-
νατόν περισσότερα προγράμματα
υγείας για την πρόληψη των συνη-
θέστερων νοσημάτων».
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Δήμος Καβάλας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
11 έως 19  Ιουνίου 2018.  Συνολικά
εξετάστηκαν 153 γυναίκες στους
χώρους των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ.
« ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑ-
ΒΑΛΑΣ » και εξετάστηκαν εκ των
οποίων 94 γυναίκες εξετάστηκαν
στην Καβάλα  και οι 59 γυναίκες  στα
Τμήματα Κ.Α.Π.Η. των Δημοτικών
διαμερισμάτων του Δήμου μας,  Ν.
Καρβάλης και Κρηνίδων. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα 68 γυναίκες
πάσχουν από οστεοπενία, 23 γυναί-
κες πάσχουν από οστεοπόρωση και
62 γυναίκες βρέθηκαν με φυσιολο-
γικές τιμές.

Η κα. Μαρία Φραντζεσκάκη, Πρό-
εδρος του Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟ-

ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ » δή-
λωσε: «Η υλοποίηση του Προγράμ-
ματος Μέτρησης Οστικής Πυκνότη-
τας σημείωσε και φέτος επιτυχία με
τις γυναίκες του Δήμου μας να αν-
ταποκρίνονται ικανοποιητικά. Αγκά-
λιασαν με ενθουσιασμό και μεγάλο
ενδιαφέρον το πρόγραμμα,  αφού
μέσω αυτού τους προσφέρθηκε μια
σημαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ
εξέταση στα πλαίσια του προληπτι-
κού προγραμματισμού τους για την
οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση
από την πλευρά της συμπτωματολο-
γίας, είναι συνήθως αθόρυβη, ιδίως
στα αρχικά στάδια της. Αυτό έχει
σαν συνέπεια την καθυστερημένη
διάγνωση. 

Υπό αυτή την προϋπόθεση πρέπει
να αντιμετωπίζεται έγκαιρα πριν
εκδηλώσει συμπτώματα, για τον
λόγο αυτό η πρόληψη της είναι

πολύ σημαντική. Ο Δήμος Καβά-
λας, εκτιμώντας την εξαιρετική
συμβολή του Δικτύου σε θέματα
δημόσιας υγείας των πολιτών,
προσπαθεί να υλοποιεί όσον τον
δυνατόν περισσότερα από τα προ-
γράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ και να
συμβάλει στην διάδοση της βασι-
κής ιδέας του Δικτύου, για την
προαγωγή και την πρόληψη της
Δημόσιας Υγείας. Θέλω να επιση-
μάνω την άριστη συνεργασία που
είχαμε με το Ελληνικό Διαδημοτι-
κό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και να
εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα
στελέχη του για το δημιουργικό
του έργο. Η πρόληψη δεν είναι έρ-
γο μόνο των ειδικών, αλλά αποτε-
λεί υπόθεση όλων μας και αποτε-
λεί πρώτη προτεραιότητα στον δή-
μο μας με στόχο να συμβάλουμε
όλοι για τη διατήρηση της υγείας
και της ποιότητας ζωής»

Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής
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Δήμος Κέρκυρας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
19 έως 26 Σεπτεμβρίου 2018, το
Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυ-
κνότητας, στα πλαίσια συνεργασίας
του Δήμου Κέρκυρας με το Ελληνι-
κό  Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πό-
λεων, συνεχίζοντας την πολύ επιτυ-
χημένη πορεία του προγράμματος,
που μετράει ήδη 11 χρόνια, προ-
σφέροντας δωρεάν εξέταση με
υπερηχογράφημα πτέρνας. Το πρό-
γραμμα αυτό έχει σαν στόχο την έγ-
καιρη διάγνωση της νόσου της
Οστεοπενίας ή Οστεοπόρωσης σε
φαινομενικά υγιείς γυναίκες άνω
των 45 ετών που ίσως διατρέχουν
κίνδυνο αυτόματων καταγμάτων
και για τον λόγο αυτό απευθύνθηκε
σε γυναίκες που βρίσκονται στην
εμμηνόπαυση ή που κάνουν χρόνια
χρήση κορτιζόνης ή έχουν παθή-
σεις θυρεοειδούς ή έχουν στην οι-
κογένεια βεβαρυμμένο ιστορικό
Οστεοπόρωσης, καθώς επίσης και
σε γυναίκες μικρής ηλικίας στην πε-
ρίπτωση που έχουν κάνει ολική
υστερεκτομή.

Τεχνικό προσωπικό του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλε-
ων εκπαίδευσε προσωπικό του Δή-
μου Κέρκυρας, πάνω στη χρήση του
μηχανήματος Μέτρησης Οστικής
Μάζας το οποίο διατίθεται από το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο. Οι
μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο
χώρο του Παλαιού Δημαρχείου
(Σαν Τζιάκομο) στην πόλη της Κέρ-
κυρας, από την Τετάρτη 19 Σεπτεμ-
βρίου έως την Τετάρτη 26 Σεπτεμ-
βρίου 2018, από 09:00 έως 14:00
όπου εξετάστηκαν συνολικά 660
γυναίκες.

Σύμφωνα με την συντονίστρια των
προγραμμάτων του ΕΔΔΥΠΠΥ στον
Δήμο Κέρκυρας κ. Αικατερίνη Λά-
σκαρη, από το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα επωφελήθηκαν 620 γυναί-
κες από τις οποίες, 249 περιπτώσεις
σε ποσοστό 40% του συνόλου των

εξεταζόμενων γυναικών, βρέθηκαν
με Οστεοπενία, 116 περιπτώσεις σε
ποσοστό 19% με Οστεοπόρωση και
10 περιπτώσεις με βαριά μορφής
οστεοπόρωση, σε ποσοστό 1,6%
επί του συνόλου. Την εξέταση συμ-
πλήρωσε και το ενημερωτικό έντυ-
πο που διανεμήθηκε σε κάθε εξετα-
ζόμενη και που αφορούσε τους πα-
ράγοντες κινδύνου για την οστεο-
πόρωση.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας & Αλληλεγγύης- Παιδείας
& Πολιτισμού Δήμου Κέρκυρας κ.
Ανδρέας Σκούπουρας, δήλωσε
σχετικά: «Στα πλαίσια της υλοποί-
ησης προγραμμάτων για την προ-
στασία και προαγωγή της υγείας
μέσω της δυνατότητας προσφοράς
δωρεάν εξετάσεων προληπτικού
χαρακτήρα στους δημότες μας, ο
Δήμος Κέρκυρας με τη συνεργασία
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων, (ΕΔΔΥΠΠΥ),
πραγματοποίησε από την Τετάρτη
19 Σεπτεμβρίου έως την Τετάρτη
26 Σεπτεμβρίου 2018, έλεγχο μέ-
τρησης οστικής πυκνότητας με υπε-
ρηχογράφημα πτέρνας, για την

πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση
της οστεοπόρωσης, στη Δημοτική
Ενότητα Κερκυραίων του Δήμου
μας. Η ανταπόκριση των εξεταζό-
μενων γυναικών ήταν αρκετά μεγά-
λη και αγκάλιασαν με ενθουσιασμό
και μεγάλο ενδιαφέρον το πρό-
γραμμα, αφού μέσω αυτού τους
προσφέρθηκε μια σημαντική και
συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στα
πλαίσια του προληπτικού προγραμ-
ματισμού τους για την οστεοπόρω-
ση. Ο  Δήμος μας με την δυνατότητα
της υλοποίησης προγραμμάτων με
την συνεργασίας του Δικτύου ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, ως Δήμος-μέλος αυτού,
μπορεί να προσφέρει μοναδικά
προνόμια στους δημότες του συμ-
βάλλοντας έτσι στην διάδοση της
βασικής ιδέας του Δικτύου, για την
προαγωγή και την πρόληψη της Δη-
μόσιας Υγείας και αναδεικνύοντας
την εξαιρετική συμβολή του στα θέ-
ματα αυτά. Είναι χαρά μας που ως
μέλη μπορούμε με την ευκαιρία αυ-
τή, ευχαριστούμε τον Πρόεδρο κ.
Γιώργο Πατούλη, τα μέλη του Δ.Σ
αλλά και όλους όσους συμμετέ-
χουν σε όλες αυτές τις πολύ σημαν-
τικές ενέργειες».
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Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής

Δήμος Κορίνθου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
15 έως 26 Μαρτίου 2018 , oι εξετά-
σεις πραγματοποιήθηκαν στα δεκα-
τρία (13) ΚΑΠΗ του Δήμου μας  και
εξετάστηκαν συνολικά 650 γυναί-
κες και άνδρες. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα 248 άτομα πάσχουν
από οστεοπενία και 282 πάσχουν
από οστεοπόρωση εκ των οποίων
50 άτομα πάσχουν από βαριάς μορ-
φής οστεοπόρωση.

Η κ. Λύτρα Κωνσταντίνα, πρόεδρος
του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής
δήλωσε: «Η υλοποίηση του προ-
γράμματος μέτρησης οστικής πυ-
κνότητας σημείωσε επιτυχία τόσο
στις γυναίκες όσο και για πρώτη φο-
ρά στους άνδρες του Δήμου μας.
Αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και
μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα,

αφού μέσω αυτού τους προσφέρ-
θηκε μια σημαντική και συγχρόνως
ΔΩΡΕΑΝ εξέταση, στo πλαίσιο του
προληπτικού ελέγχου για την οστε-
οπόρωση. Η οστεοπόρωση από
πλευράς  συμπτωματολογίας είναι
συνήθως αθόρυβη. Αυτό έχει ως
συνέπεια την καθυστερημένη διά-
γνωση. Η ασθένεια πρέπει να αντι-
μετωπίζεται έγκαιρα πριν εκδηλώ-
σει συμπτώματα   γι’  αυτό η πρόλη-
ψη είναι πολύ σημαντική. 

Ο Δήμος Κορινθίων , ως μέλος του
ΕΔΔΥΠΠΥ και το Κέντρο Κοινωνι-
κής Πολιτικής  εκτιμώντας την
εξαιρετική συμβολή του Δικτύου
σε θέματα δημόσιας υγείας των
πολιτών, προσπαθεί να υλοποι-
ήσει όσο το δυνατόν περισσότερα
από τα προγράμματα του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ και να συμβάλει στη διάδοση
της βασικής ιδέας του Δικτύου για

την προαγωγή και την πρόληψη
της Δημόσιας Υγείας. Θέλω να
επισημάνω την άριστη συνεργασία
με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων  και να  εκ-
φράσω δημόσια  τις ευχαριστίες
μου στα στελέχη του για το δημι-
ουργικό τους έργο. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω  τους εργαζομένους
των ΚΑΠΗ, του Ε.Π «Βοήθεια στο
Σπίτι», και την κ. Κατσαφούρου
Παναγιώτα, νοσηλεύτρια προϊστα-
μένη της Πανεπιστημιακής κλινι-
κής του ΓΝΑ ΚΑΤ, που συνέβαλαν
με την προσφορά τους στην υλο-
ποίηση του προγράμματος. 

Η πρόληψη δεν είναι έργο μόνο  των
ειδικών, αλλά αποτελεί υπόθεση
όλων μας και  προτεραιότητα του
Δήμου μας, με στόχο να συμβάλου-
με όλοι για τη διατήρηση της υγείας
και της ποιότητας ζωής».
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Δήμος Λευκάδας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
14 έως τις 21 Νοεμβρίου 2018. Συ-
νολικά εξετάστηκαν 239 γυναίκες
εκ των οποίων 113 εξετάστηκαν
στην πόλη της  Λευκάδας στο χώρο
του ΚΑΠΗ και 126 στις δημοτικές
κοινότητες Καρυάς, Σφακιωτών,
Ελλομένου, Απολλωνίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 98
από αυτές πάσχουν από οστεοπε-
νία, 29 από οστεοπόρωση και 4 από
βαριάς μορφής οστεοπόρωση.

Ο κ. Θανάσης Περδικάρης, αρμό-
διος Αντιδήμαρχος, δήλωσε: «Η
υλοποίηση του Προγράμματος
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
στην περιφέρεια του Δήμου Λευ-
κάδας ήταν επιτυχής. Οι συμπολί-
τισσές μας ανταποκρίθηκαν πολύ
θετικά και επέδειξαν μεγάλο εν-
διαφέρον για το πρόγραμμα,
αφού μέσω αυτού τους προσφέρ-
θηκε μια σημαντική και συγχρό-
νως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στα πλαίσια
του προληπτικού προγραμματι-
σμού τους για την οστεοπόρωση.
Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη
ασθένεια είναι συνήθως αθόρυ-
βη, ιδίως στα αρχικά στάδια της.
Αυτό έχει σαν συνέπεια την καθυ-
στερημένη διάγνωση. Επειδή λοι-
πόν πρέπει να αντιμετωπίζεται έγ-
καιρα πριν εκδηλώσει συμπτώμα-
τα, η πρόληψη της είναι πολύ ση-
μαντική. Ο Δήμος Λευκάδας ως
μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμώντας
την εξαιρετική συμβολή του σε
θέματα δημόσιας υγείας των πολι-
τών, προσπαθεί να υλοποιεί όσο
το δυνατόν περισσότερα από τα
προγράμματά του και να συμβάλει
στη διάδοση της βασικής ιδέας
του Δικτύου, για την προαγωγή
και την πρόληψη της Δημόσιας
Υγείας. Θέλω, λοιπόν, να επιση-
μάνω την άριστη συνεργασία που
είχαμε με το Ελληνικό Διαδημοτι-
κό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και να
εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα

στελέχη του για το δημιουργικό
έργο που επιτελούν. 

Επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους
συνεργάτες μου στο Δήμο για την
άρτια προετοιμασία και την επιτυχία
της δράσης. Τέλος θέλω να αναφέ-
ρω ότι η πρόληψη δεν είναι έργο
μόνο των ειδικών, αλλά πρέπει να
αποτελεί υπόθεση όλων μας και βέ-
βαια προτεραιότητα του Δήμου μας,
ώστε να συμβάλουμε όλοι με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, στην δια-
τήρηση της υγείας και της ποιότητας
ζωής μας».

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μ. Κόλιας
δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος
από την άμεση ανταπόκριση του κό-
σμου, ο οποίος φάνηκε να αγκαλιά-
ζει με μεγάλο ενθουσιασμό και εν-
διαφέρον το εν λόγω πρόγραμμα το

οποίο βοηθά στην πρόληψη μιας
πάθησης συνήθως αθόρυβης, αλλά
θεραπεύσιμης αν γίνει έγκυρα η
διάγνωση της.  

Επίσης,  θα ήθελε να ευχαριστήσει
όλους όσους συνέβαλλαν στην άρ-
τια αυτή οργάνωση, τον εθελοντή
ιατρό κ. Χ. Ντεληγιώργη, την ειδική
συνεργάτη σε θέματα Κοινωνικής
Πολιτικής κα Β. Ευαγγέλου για την
πραγματοποίηση των μετρήσεων
και κυρίως τον κ. Γ. Πατούλη, Πρό-
εδρο του Εθνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων, για την
αμέριστη συμπαράσταση και βοή-
θεια όποτε του ζητηθεί. «Στόχος
μας είναι η συμμετοχή σε ακόμη
περισσότερα προγράμματα του Δι-
κτύου, συμβάλλοντας στην προ-
αγωγή και πρόληψη της δημόσιας
υγείας».
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Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής
Δήμος Νέστου
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν
25 έως 29 Ιουνίου στην περιφέρεια
του Δήμου Νέστου και εξετάστηκαν
συνολικά  314 γυναίκες εκ των
οποίων οι 202 εξετάστηκαν στην
Χρυσούπολη στο χώρο του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Νέστου Με Πα-
ράρτημα Ρομά και οι 112 στις τοπι-
κές κοινότητες  Χρυσοχωρίου, Νέ-
ας Καρυάς και Λεκάνης του Δήμου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από
τις 314 γυναίκες  οι 125 πάσχουν
από οστεοπενία και οι 29 πάσχουν
από οστεοπόρωση.

Η πολιτικός εκπρόσωπος του Δή-
μου Νέστου στο ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Κο-
σμίδου Λαρίσα, γιατρός και εντε-

ταλμένη σύμβουλος  , δήλωσε:  «Η
υλοποίηση του Προγράμματος Μέ-
τρησης Οστικής πυκνότητας σημεί-
ωσε μεγάλη επιτυχία με τις γυναί-
κες του Δήμου μας να ανταποκρί-
νονται ικανοποιητικά. Αγκάλιασαν
με ενθουσιασμό και μεγάλο ενδια-
φέρον το πρόγραμμα, αφού μέσω
αυτού τους προσφέρθηκε μια ση-
μαντική και συγχρόνως δωρεάν
εξέταση στα πλαίσια του προληπτι-
κού προγραμματισμού τους για την
οστεοπόρωση. 

Η οστεοπόρωση από την πλευρά
της συμπτωματολογίας, είναι συνή-
θως αθόρυβη, ιδίως στα αρχικά
στάδια 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 πρόληψη της είναι πολύ ση-
μαντική. Ο Δήμος Νέστου ως μέλος
του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμώντας την
εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε
θέματα δημόσιας υγείας των πολι-
τών, προσπαθεί να υλοποιήσει όσο
το δυνατόν περισσότερα από τα
προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ και να
συμβάλει στην διάδοση της βασι-
κής ιδέας του Δικτύου, για την προ-
αγωγή κα την πρόληψη της Δημό-
σιας Υγείας. Θέλω να επισημάνω
την άριστη συνεργασία που είχαμε
με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων και να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου στα στελέχη του
καθώς επίσης και στα στελέχη του
Ν.Π.Δ.Δ ΕΥΝΕΣΤΙΑ που συμμετεί-
χαν για την υλοποίηση του προ-
γράμματος».
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Δήμος Πάρου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 31 Ιουλίου έως τις 7 Αυ-
γούστου 2017. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από το προ-
σωπικό του Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Μήλου,  στο χώρο του
Γηροκομείου «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 παρου-
σιάζουν οστεοπενία και τα 19 οστεοπόρωση. Στους εξεταζόμε-
νους συνεστήθη να απευθυνθούν στον προσωπικό τους ιατρό
με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, προκειμένου να τύχουν
εξειδικευμένης ιατρικής γνωμάτευσης και καθοδήγησης. 

Ο Δήμος Μήλου ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμά την άριστη
συνεργασία και την εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε θέματα
δημόσιας υγείας των πολιτών και καταβάλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια προκειμένου να υλοποιεί τα προγράμματα που οργα-
νώνει,  συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση της βασικής ιδέας του
Δικτύου που είναι η πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας
Υγείας.

Δήμος Πύλης
Τρικάλων
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 27 Νοεμβρίου μέχρι και τις 4
Δεκεμβρίου 2018. Στο σύνολό
τους μετρήθηκαν 187 γυναίκες
από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσμα-
τα του Δήμου Πύλης. Συγκεκριμέ-
να 1 βρέθηκε με Τιμή Οστεοπόρω-
σης Βαριάς μορφής, 17  με Τιμή
Οστεοπόρωσης, 63 με Τιμή Οστε-
οπενίας, και οι υπόλοιπες 106 με
Τιμή Φυσιολογική.

Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε
συσκευή SAHARA που αποτελεί
ιδανική, για εξωτερικές μετρήσεις,
συσκευή μέτρησης οστικής πυκνό-
τητας με τη χρήση υπερήχων.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Μαράβας
Κων/νος δήλωσε σχετικά: «Η Υγεία,
ως Ύψιστο Αγαθό των συνανθρώ-
πων μας, συνδέεται άμεσα με την
Ποιότητα Ζωής των Δημοτών μας.
Αποτελεί ατομικό καθήκον και δι-
καίωμα του καθενός μας να τη δια-
φυλάττει. Αποτελεί Καθήκον και
Υποχρέωση του Δήμου μας, να την
προστατεύει, να την προάγει και να

την ενισχύει. Ειδικά στους δύσκο-
λους καιρούς που διανύουμε ο Δή-
μος Πύλης στέκεται, και θα συνεχί-
σει να στέκεται, Αρωγός σε τέτοιες
Δράσεις που συνηγορούν στην
προάσπιση της. Είναι πολύ σημαντι-
κό οι τοπικές αρχές να δραστηριο-
ποιούνται προς αυτή την κατεύθυν-
ση, να χαράσσουν και να υλοποιούν
πολιτικές που θα συνεισφέρουν
στην ευδαιμονία του κάθε πολίτη
ξεχωριστά… του κάθε συνανθρώ-
που μας. 

Ευχαριστούμε το Ελληνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για
την συνεργασία και ιδιαίτερα τον
Πρόεδρο κ. Γιώργο Πατούλη που
καθιέρωσε την προληπτική ιατρική
στους Δήμους. Επίσης ευχαριστού-
με το προσωπικό του Βοήθεια στο
Σπίτι Δ.Ε. Πύλης για την συνέπεια,
την υπευθυνότητα και την προθυμία
με την οποία ασκούν το έργο τους.

Εύχομαι σε όλες σας Υγεία, Ευτυ-
χία, Αισιοδοξία και Χαμόγελα…
Χρόνια Πολλά».
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Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής
Δήμος Σάμου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από 29
Μαΐου μέχρι και 6 Ιουνίου 2018.Οι
μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο
χώρο της Δ/νσης Κοινωνικής Προ-
στασίας Παιδείας και Δημόσιας
Υγείας του Δήμου Σάμου και εξετά-
στηκαν συνολικά 307 άτομα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 162
άτομα είχαν φυσιολογική μέτρηση,
104 άτομα  πάσχουν από οστεοπε-
νία και 41 άτομα πάσχουν από οστε-
οπόρωση.

Η ανταπόκριση και η συμμετοχή των
κατοίκων του νησιού μας στο «Πρό-
γραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνό-
τητας και Πρόληψης Οστεοπόρω-
σης» ήταν πολύ ικανοποιητική.

Αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και
μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα,
αφού μέσω αυτού τους προσφέρ-

θηκε μια σημαντική και συγχρόνως
ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στα πλαίσια του
προληπτικού προγραμματισμού
τους για την οστεοπόρωση.

Η οστεοπόρωση από την πλευρά
της συμπτωματολογίας, είναι συ-
νήθως αθόρυβη, ιδίως στα αρχικά
στάδια της. Αυτό έχει σαν συνέ-
πεια την καθυστερημένη διάγνω-
ση. Υπό αυτή την προϋπόθεση
πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαι-
ρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα,
για τον λόγο αυτό η πρόληψη της
είναι πολύ σημαντική.

Από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστα-
σίας Παιδείας & Δημόσιας Υγείας
του Δήμου Σάμου έγινε η ακόλουθη
δήλωση: «Ο Δήμος Σάμου ως μέ-
λος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμώντας την
εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε
θέματα δημόσιας υγείας των πολι-
τών, προσπαθεί να υλοποιεί όσον
τον δυνατόν περισσότερα από τα

προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ και να
συμβάλει στην διάδοση της βασικής
ιδέας του Δικτύου, για την προαγω-
γή και την πρόληψη της Δημόσιας
Υγείας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε
τις ευχαριστίες μας για την άριστη
συνεργασία που είχαμε, όσο αφορά
την υλοποίηση του προγράμματος,
τα στελέχη και το επιστημονικό προ-
σωπικό του ΝΠΔΔ – Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Πε-
ριβάλλοντος - «Σαμιακή Αρωγή»
του Δήμου Σάμου  και του Δημοτι-
κού Γηροκομείου Βαθέος Σάμου-
«Ίδρυμα Ντάελ». Η πρόληψη δεν εί-
ναι έργο μόνο των ειδικών, αλλά
αποτελεί υπόθεση όλων μας και
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στο
Δήμο μας με στόχο να συμβάλουμε
όλοι για τη διατήρηση της υγείας και
της ποιότητας ζωής και να περά-
σουμε στο σύνολο του πληθυσμού
το βασικό μήνυμα «ΠΡΟΛΗΨΗ,
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ». 
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Δήμος Φαρσάλων
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 16 έως τις 23 Οκτωβρίου 2018
,το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από
το νοσηλευτικό προσωπικό του
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι,
συνεπικουρούμενο από το Κέντρο
Κοινότητας.

Ο αριθμός των ωφελούμενων εί-
ναι (145) εκατόν σαράντα πέντε
άντρες και γυναίκες από τις εξής
τοπικές  κοινότητες: Ευύδριο, Αγ.
Γεώργιος, Πολυνέρι, Σταυρός,
Υπέρεια, Κρήνη, Ζωοδόχος Πηγή,
Χαλκιάδες.

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, Κυ-
ριακή Π. Παναγιωτοπούλου, Πολι-
τική Εκπρόσωπος του Δήμου στο
ΕΔΔΥΠΠΥ δήλωσε σχετικά: «Ευ-

χαριστούμε, το Ελληνικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ), του οποίου ο Δήμος μας
είναι μέλος, για την πολύτιμη συ-
νεργασία και την παροχή του σχε-
τικού εξοπλισμού. Το πρόγραμμα
μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
αποτελεί μια σημαντική δράση
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και το-
νίζεται ότι η οστεοπόρωση από την
πλευρά της συμπτωματολογίας, εί-
ναι συνήθως αθόρυβη, ιδίως στα
αρχικά στάδια της. Αυτό έχει σαν
συνέπεια την καθυστερημένη διά-
γνωση. Υπό αυτή την προϋπόθεση
πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα
πριν εκδηλώσει συμπτώματα.

Ο Δήμος μας, αναγνωρίζοντας την
σημασία της προληπτικής ιατρικής,
βρίσκεται πάντα αρωγός σε ανάλο-
γες πρωτοβουλίες. Το Κέντρο

Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ
Υγείας) του Δήμου Φαρσάλων λει-
τουργεί στο υπάρχον ΚΕΠ του Δή-
μου μας. Ο ρόλος των ΚΕΠ Υγείας
είναι να διασυνδέει τις υπηρεσίες
υγείας του Δήμου αλλά και όλων
των φορέων που ασχολούνται με
προγράμματα πρόληψης και προ-
αγωγής υγείας.

Κύριος στόχος μας είναι να παρα-
κινήσουμε όλους τους δημότες
μας να προβούν σε προληπτικές
εξετάσεις, με σκοπό την προάσπι-
ση της υγείας και παράλληλα την
βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους. Είναι πολύ σημαντικό ότι το
τελευταίο διάστημα σε πολλά ση-
μεία του Δήμου μας υλοποιούνται
πολλά προγράμματα προληπτικής
ιατρικής».
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Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής
Δήμος Φυλής
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
21 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2018
Φεβρουαρίου και στις τρεις Δημοτι-
κές Ενότητες του Δήμου, στα μέλη
των ΚΑΠΗ και τον γενικό πληθυ-
σμό.

Συνολικά εξετάσθηκαν 154 άτομα,
εκ των οποίων 27 άντρες. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα, 77  άτομα πα-
ρουσιάζουν φυσιολογικά επίπεδα
οστικής πυκνότητας, 52 άτομα πα-
ρουσιάζουν οστεοπενία και 25 άτο-
μα πάσχουν από οστεοπόρωση. 

Ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παπ-
πούς, δήλωσε σχετικά: «Η πρόληψη
και προαγωγή της Υγείας αποτελεί
μία από τις βασικές μας προτεραι-
ότητες με στόχο την έγκαιρη διά-

γνωση παθήσεων και τη διατήρηση
της καλής ποιότητας ζωής των δη-
μοτών μας. Η άριστη συνεργασία
μας με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων, όπου ο Δήμος
Φυλής είναι μέλος, συμβάλει στην
προσπάθειά μας αυτή. Η μεγάλη αν-

ταπόκριση των δημοτών μας στο
Πρόγραμμα Δωρεάν Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας μάς ενθαρρύ-
νει να ενισχύσουμε τις δράσεις αυ-
τές. Ιδιαίτερα στις δύσκολες αυτές
εποχές που ακόμη και η υγεία πλήτ-
τεται ως δημόσιο αγαθό».

Δήμος Χερσονήσου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
19 έως τις 25 Ιανουαρίου 2018 Οι
εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο
Περιφερειακό Ιατρείο Μαλίων και
εξετάστηκαν γυναίκες στη πλειονό-
τητά τους. Συνολικά διενεργήθηκαν
μετρήσεις σε 61 άτομα. Από αυτά
έγινε μέτρηση και σε 2 άνδρες
οστεοπορωτικούς εξαιτίας προβλη-
μάτων του θυρεοειδούς αδένα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 14
από τα άτομα που εξετάστηκαν πά-
σχουν από οστεοπενία, 2 άτομα εί-
ναι στα όρια οστεοπενίας-οστεοπό-
ρωσης, 11 άτομα πάσχουν από
οστεοπόρωση, εκ των οποίων 2
άτομα από βαριάς μορφής οστεο-
πόρωση.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Γιάν-
νης Μαστοράκης δήλωσε: «Η υλο-
ποίηση του Προγράμματος Μέτρη-
σης Οστικής Πυκνότητας σημεί-
ωσε και φέτος επιτυχία με τις γυ-
ναίκες του Δήμου μας να ανταπο-
κρίνονται ικανοποιητικά. Αγκάλια-
σαν με ενθουσιασμό και μεγάλο
ενδιαφέρον το πρόγραμμα,  αφού

μέσω αυτού τους προσφέρθηκε
μια σημαντική και συγχρόνως ΔΩ-
ΡΕΑΝ εξέταση στα πλαίσια του
προληπτικού προγραμματισμού
τους για την οστεοπόρωση. Η
οστεοπόρωση από την πλευρά της
συμπτωματολογίας, είναι συνή-
θως αθόρυβη, ιδίως στα αρχικά
στάδια της. Αυτό έχει σαν συνέπεια
την καθυστερημένη διάγνωση.
Υπό αυτή την προϋπόθεση πρέπει
να αντιμετωπίζεται έγκαιρα πριν
εκδηλώσει συμπτώματα, για τον
λόγο αυτό η πρόληψη της είναι πο-
λύ σημαντική. Ο Δήμος Χερσονή-
σου ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτι-
μώντας την εξαιρετική συμβολή
του Δικτύου σε θέματα δημόσιας
υγείας των πολιτών, προσπαθεί να

υλοποιεί όσον τον δυνατόν περισ-
σότερα από τα προγράμματα του
ΕΔΔΥΠΠΥ και να συμβάλει στην
διάδοση της βασικής ιδέας του Δι-
κτύου, για την προαγωγή και την
πρόληψη της Δημόσιας Υγείας.
Θέλω να επισημάνω την άριστη
συνεργασία που είχαμε με το Ελ-
ληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων και να εκφράσω τις ευχα-
ριστίες μου στα στελέχη του για το
δημιουργικό τους έργο. Η πρόλη-
ψη δεν είναι έργο μόνο των ειδι-
κών, αλλά αποτελεί υπόθεση
όλων μας και αποτελεί πρώτη προ-
τεραιότητα στον δήμο μας με στό-
χο να συμβάλουμε όλοι για τη δια-
τήρηση της υγείας και της ποιότη-
τας ζωής».
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Δήμος Πύδνας-Κολινδρού
Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου έως 6 Νοεμβρίου 2018,από
την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού σε συνεργασία με το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων με τη συμμετοχή 184 γυναικών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 71 από αυτές πάσχουν από οστεοπενία, 45 πά-
σχουν από οστεοπόρωση ενώ οι υπόλοιπες είχαν φυσιολογική τιμή. Η Δράση
εντάσσεται στα πλαίσια προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής και Προαγωγής
Υγείας που αναπτύσσει ο Δήμος και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση των δημοτών.

O Πρόεδρος του Ελληνι-
κού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων και
της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατού-
λης, Περιφερειάρχης Ατ-
τικής δήλωσε σχετικά: 

«Το πρόγραμμα Μέτρη-
σης Οστικής Πυκνότητας
αποτελεί μια σημαντική
δράση πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης δίνοντας την
ευκαιρία σε χιλιάδες δη-
μότες να εξετάζονται ετη-
σίως. Κύριος στόχος μας
είναι να παρακινήσουμε
όλους τους δημότες να
προβούν σε προληπτικές
εξετάσεις, με σκοπό την
προάσπιση της υγείας και
παράλληλα την βελτίωση
της ποιότητας ζωής τους.
Μόνο για το 2018 περισ-
σότεροι από 5.460 δη-
μότες εξετάστηκαν πα-
νελλαδικά».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όσοι δήμοι επιθυμούν να
συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα, πρέπει να στεί-
λουν την ηλεκτρονική αί-
τηση συμμετοχής που
βρίσκεται στο site μας εί-
τε να αποστείλουν την αί-
τηση με email: 
info@eddyppy.gr,
dalexandridis@eddyppy.gr,
ή φαξ 2106105641. 
Τηρείται σειρά προτεραι-
ότητας.
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Προγράμματα 
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l Ημερίδες & Δωρεάν εξετάσεις
Πρόληψη Ca Μαστού

Υπό την αιγίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ (Ελληνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων) και σε συνεργασία
με τους Δήμους Μοσχάτου- Ταύρου και Σύμης, η
Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας πραγματοποίησε
σειρά ενημερωτικών ημερίδων κατά του Καρκί-
νου του Μαστού και δωρεάν κλινική εξέταση μα-
στού και υπερηχογράφημα.  

Τ η Δευτέρα 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα του Α΄ ΚΑΠΗ του Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου
ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ενημέρωση για

την προστασία από τον καρκίνο του Μαστού που απειλεί
την ζωή και την υγεία Ανδρών και Γυναικών» ενώ στις 27
Ιουνίου 2018 ακολούθησαν, στον ίδιο χώρο, δωρεάν
κλινικές εξετάσεις μαστού και υπερηχογραφήματα. 

Οι  Δράσεις ολοκληρώθηκαν με ενημερωτική ημερίδα
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σύμης την Παρα-
σκευή 21 Σεπτεμβρίου και δωρεάν κλινικές εξετάσεις
μαστού και υπερηχογραφήματα στο Ιατρείο του Γιαλού
το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου.

Συνολικά εξετάστηκαν 99  γυναίκες. Να σημειωθεί ότι
οι γυναίκες που δεν είχαν υποβληθεί σε μαστογραφία το
τελευταίο έτος, δεν παρέλαβαν πλήρη διάγνωση και πα-
ραπέμφθηκαν για  μαστογραφία, καθώς η ύπαρξη υπο-
κλινικού καρκίνου διαπιστώνεται μόνον από τη μαστο-
γραφία.  

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος
Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, δήλωσε ότι
«στηρίζουμε την πρόληψη μέσω του προσυμπτωματικού
ελέγχου και την πρόσβασή όλων σε αυτό.  Στο πλαίσιο
αυτής της δράσης προσυμπτωματικού ελέγχου, πολλές
γυναίκες είχαν τη δυνατότητα να εξεταστούν και μέσα
από την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση να σωθούν  ζωές.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρίας
Μαστολογίας, που ως Δίκτυο αγκαλιάσαμε, και ευελπι-
στούμε στην συνέχιση της».

Στην Δράση συμμετείχαν εθελοντές της Ελληνικής Εται-
ρίας Μαστολογίας που  παρείχαν δωρεάν  τις υπηρεσίες
τους. Πρόκειται για τους κ.κ.  Λύδια Ιωαννίδου –
Μουζάκα (Πρόεδρος της ΕΕΜ, ε Καθ Ιατρικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Γυναικολόγος – Χειρουργός-Χει-
ρουργός Μαστού)  Βασίλη Γεωργούντζο (Συντονιστή-

Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος Γ.Ν.Α.
«Γ.Γενηματάς»), Αγγελική Αθανασίου (Μαιευτήρα,
Γυναικολόγο - Χειρουργό, Χειρουργό Μαστού), Κατερί-
να Μανίκα (Χειρουργό Μαστού), Ιωάννη
Παπακωνσταντίνου (Ειδικευόμενο Μαιευτήρα /
Γυναικολόγο), Serrano Giuseppina (Χειρουργό-
Γυναικολόγο) Χρήστο Σταυρουλή (Ακτινολόγο), Μάρω
Στεφανίδου (Ακτινολόγο) και Εύα Κλεόπα
(Ακτινολόγο), Πολυτίμη Λεονάρδου (Ακτινολόγος ,
Μέλος ΔΣ ΕΔΔΜ), Γεώργιος Κόκκαλης (Πλαστικός
Χειρουργός, ταμίας της ΕΕΜ), Ξανθή Παπαηλία
(γραμματέας ΕΕΜ) Αργυρό Γκάτση (Νοσηλεύτρια) 

Τις Δράσεις στον Δήμο Σύμης στήριξαν η Ιερά
Μητρόπολη Σύμης, η Ιερά Μονή Πανορμίτη, καθώς
και οι επιχειρήσεις: Βασίλης Ταβέρνα, International
Taverna, Νεράϊδα εστιατόριο, Παντελής Ταβέρνα,
Opera House, Ανες, Blue Star Ferries, Dodecanisos
Seaways. 
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων, στο
πλαίσιο των σκοπών του,
διοργάνωσε πρόγραμμα
Πρόληψης Καρδιαγγειακού
Κινδύνου με δωρεάν
εξετάσεις (πίεση, γλυκόζη,
χοληστερόλη, τριγλυκερίδια)
υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Εταιρείας Λιπιδιολογίας
Αθηροσκλήρωσης και
Αγγειακής Νόσου. 

Τ ο πρόγραμμα απευθυνόταν
σε ενήλικες άνδρες και γυ-
ναίκες και διήρκησε συνολι-

κά 1 μήνα (Μάιος 2018).  

Στόχος του προγράμματος ήταν
η ευαισθητοποίηση και η ενημέρω-
ση των πολιτών και ιδιαίτερα όσων
ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύ-
νου, για την πρόληψη των καρδιαγ-
γειακών παθήσεων. Η ενημέρωση
και οι εξετάσεις πραγματοποιήθη-
καν από ειδικούς ιατρούς καρδιολό-
γους και παθολόγους που συμμετεί-
χαν στο πρόγραμμα. 

Οι Δήμοι που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα:
n ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
n ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
n ΜΑΡΟΥΣΙ
n ΜΕΓΑΡΑ
n ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΥΧΙΚΟ

Εξετάστηκαν συνολικά 195 Δη-
μότες ενώ έγινε εκτίμηση των απο-
τελεσμάτων και παραπομπή για πε-
ραιτέρω έλεγχο όπου κρίθηκε ανα-
γκαίο.

Πρόγραμμα Πρόληψης 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου 2018
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Ερωτηματολόγιο

1.Ηλικία

2. Ξέρετε πόση είναι η χοληστερίνη σας;

3. Ξέρετε τα επίπεδα της Αρτηριακής σας Πίεσης;

4. Ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού αν κάποιο απ’ τα προηγούμενα είναι υψηλό;

5. Καπνίζετε;

Αν ναι, κανονικό; Πόσα τσιγάρα ημερησίως;

ή ηλεκτρονικό τσιγάρο;

6. Κάνετε τσεκ απ μια φορά την τριετία; (για τους άνω των 45)

ΝΑΙ ΟΧΙ



Ετήσιος 
απολογισμός2018

118

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη
συμμετοχή Δημάρχων,
εκπροσώπων Δήμων,
Δημόσιων φορέων και της
επιστημονικής κοινότητας το
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του
Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων.

Τ ο Συνέδριο, πλαισιώθηκε από
τέσσερα στρογγυλά τραπέζια
με ευρεία θεματολογία. Συγ-

κεκριμένα, το πρώτο τραπέζι αφο-
ρούσε στα «Προγράμματα Πρόλη-
ψης Δήμων μελών» κατά τη διάρ-
κεια του οποίου παρουσιάστηκαν
δράσεις πρόληψης και προαγωγής
υγείας σε σχέση με την εξάρτηση
από το αλκοόλ, την ψυχοκοινωνική
υγεία στη σχολική κοινότητα, την
παιδική παχυσαρκία, την Τρίτη ηλι-
κία και πολλές άλλες ακόμη δρά-
σεις.

Στο δεύτερο στρογγυλό τραπέζι με
θέμα «Εθνικά Προγράμματα Πρό-
ληψης ΕΔΔΥΠΠΥ» παρουσιάστη-
καν προγράμματα του Δικτύου όπως
Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια:
Δημιουργία δικτύου συμβουλευτι-
κών σταθμών για την Άνοια στους
Δήμους του ΕΔΔΥΠΠΥ από την Δρ.
Παρασκευή Σακκά, τη σημασία της
εθελοντικής προσφοράς μυελού
των οστών από το Σύλλογο ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑ, την εκστρατεία ενημέρω-
σης για την ορθή χρήση των αντιβιο-
τικών, την πρόληψη της Κατάθλιψης
από τους Δήμους κατά τα πρωτόκολ-
λα του Π.Ο.Υ και πολλές άλλες και-
νοτόμες δράσεις.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τραπεζι-
ού «Περιβάλλον και Υγεία» όπου

14ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ 

Γ. Πατούλης: « Οι προοπτικές των αλλαγών
είναι σίγουρες αρκεί να περάσουμε στην
πράξη και να διεκδικήσουμε καλύτερες
πόλεις και συνεπώς έναν καλύτερο κόσμο»
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και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με
την περιβαλλοντική πολιτική των δή-
μων, την αναβάθμιση του κοινωνι-
κού και φυσικού περιβάλλοντος, ως
απαραίτητη προϋπόθεση για την
προαγωγή της Δημόσιας Υγείας σε
τοπικό επίπεδο, ο κεντρικός ρόλος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη δια-
σφάλιση της κοινωνικής συνοχής
στην προστασία της Υγείας και του
Περιβάλλοντος και πρακτικές Δή-
μων-μελών σχετικές.

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου και
τελευταίου τραπεζιού, με θέμα «Πο-
λιτικές Υγείας του Ελληνικού Δια-
δημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
του Π.Ο.Υ» μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής του ΕΔΔΥΠΠΥ παρουσία-
σαν τις πολιτικές του Δικτύου για
Υγιή Γήρανση, Φυσική Άσκηση,
Ανεργία και επιπτώσεις στην Υγεία,
Ψυχική Υγεία, Πρόληψη Ατυχημά-
των, Διατροφή, Εργασιακό Στρες και
Α΄Βοήθειες. Ακολούθησε βράβευση
των μελών της Επιστημονικής Επι-
τροπής.

Παράλληλα με τις εργασίες του Συ-
νεδρίου έγιναν δράσεις ενημέρω-
σης του κοινού για θέματα δημόσιας
υγείας (Αλκοολισμός, Εμβολιασμοί,
Σακχαρώδης Διαβήτης, Σχολική
Υγεία, Σχολικό Κυλικείο, Παχυσαρ-
κία κα), διανομή έντυπου Υλικού
(Αντικαπνιστικού, HIV, Προστασία
από κουνούπια κα), δωρεάν εξετά-
σεις (Μέτρηση Σακχάρου, Αρτηρια-
κής Πίεσης, Λιπομέτρηση-Δείκτης
Μάζας Σώματος Έκθεση Ζωγραφι-
κής έργων σχολικών μονάδων

Λήξη 14ου
Πανελληνίου Συνεδρίου 
του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου 
με θέμα «Αλλάζοντας
τις πόλεις, 
αλλάζουμε τον κόσμο»
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Συνέδρια - Εκδηλώσεις
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης με
θέμα Αιμοδοσία-Διατροφή-Περι-
βάλλον που πραγματοποιήθηκαν
στον προαύλιο χώρο του Δημαρχεί-
ου από την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης. Επίσης, στο
πλαίσιο του Προγράμματος πρόλη-
ψης της οστεοπόρωσης έγιναν δω-
ρεάν μετρήσεις οστικής πυκνότητας,
ενημέρωση και εγγραφή εθελοντών
δοτών μυελού των οστών από το
Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ και δια-
δραστικό Quiz «Μετράμε τις γνώ-
σεις μας για το Αλκοόλ».

Συμπεράσματα 
εργασιών Συνεδρίου

Οι πόλεις που ζούμε είναι οι τοπικές
μας κοινωνίες στις οποίες διαμένου-
με, εργαζόμαστε, δημιουργούμε τις
κοινωνικές μας συναναστροφές.
Όταν αναφερόμαστε στις Υγιείς Πό-
λεις εννοούμε τις πόλεις που πλη-
ρούν τα κριτήρια ευημερίας σε σχέ-
ση με το Περιβάλλον, την Ψυχική
Υγεία, τη Φυσική Άσκηση και τη δια-
τροφή, την ανεργία και πολλούς ακό-
μη επιμέρους τομείς σύμφωνα με τα
πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ. Απαιτείται
λοιπόν σχεδιασμός, καταγραφή των
αναγκών ανά τοπική κοινωνία για την
καλύτερη κάλυψη αυτών. Το Ελληνι-
κό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων είναι το μόνο Πιστοποιημένο Δί-
κτυο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (Π.Ο.Υ) στην Ελλάδα. Ο Πρό-
εδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & της ΚΕΔΕ, κ.
Γ. Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττι-
κής σημείωσε συμπερασματικά ότι
“αποφασιστικά στοχεύουμε στην αλ-
λαγή των πόλεών μας, ακολουθών-
τας στρατηγική, προάγουμε την
υγεία και την ευεξία μας για να έχου-
με ένα καλύτερο μέλλον, όπως μας
αξίζει. Αξιολογούμε κάθε πρόταση,
συγχαίρουμε όλους τους Δήμους
που παρουσίασαν αξιόλογο έργο στο
πλαίσιο της πρόληψης και δεσμευό-
μαστε όλοι μαζί να συνεχίσουμε δυ-
ναμικά και ανοδικά”. 
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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη
συμμετοχή Δημάρχων,
εκπροσώπων Δήμων,
Δημόσιων φορέων και της
επιστημονικής κοινότητας το
πρώτο Θεματικό Συνέδριο
«ΚΕΠ Υγείας», του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, στην Ηγουμενίτσα,  με
τίτλο «Ο Ρόλος των Κέντρων
Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας στους
Δήμους», υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
της Περιφέρειας Ηπείρου και
την υποστήριξη της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ) και της ΠΕΔ Ηπείρου.

Σ το Πλαίσιο του Συνεδρίου
πραγματοποιήθηκε Βιωματι-
κή Εκπαίδευση Υπαλλήλων

των Δήμων στο νέο, και αναβαθμι-
σμένο λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας και
στα Προγράμματα Πρόληψης των
ΚΕΠ Υγείας. Σκοπός του λογισμικού
των ΚΕΠ Υγείας είναι η καταχώρηση
και δημιουργία ξεχωριστού ηλε-
κτρονικού ιατρικού φακέλου ανά
δημότη από τον οποίο μπορεί να
ενημερώνεται, βάσει των πρωτο-
κόλλων του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας, για τα 8 νοσήματα που
χρήζουν δια βίου έλεγχο και να λαμ-
βάνει, αυτόματα από το σύστημα,
υπενθύμιση σε προκαθορισμένους
χρόνους για την επανεξέταση του.
Μέσα από το νέο λογισμικό των ΚΕΠ
Υγείας υπάρχει η δυνατότητα διαχεί-
ρισης αιτημάτων των δημοτών με
στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών

του δήμου. Οι υπάλληλοι των Δή-
μων, μέσα από το Βιωματικό Σεμινά-
ριο, ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτη-
καν, για τα προγράμματα των ΚΕΠ
Υγείας, που προσφέρουν στους δη-
μότες ενημέρωση αλλά και δωρεάν
εξέταση για τα οκτώ νοσήματα και
χρήζουν δια βίου έλεγχο βάσει των
πρωτοκόλλων του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας, (καρκίνος παχέος
εντέρου, καρκίνος τραχήλου μή-
τρας, καρκίνος μαστού, καρδιαγγει-
ακός κίνδυνος, ανεύρυσμα κοιλια-
κής αορτής, καρκίνος του προστάτη,
μελάνωμα και κατάθλιψη.) 
Το Συνέδριο, πλαισιώθηκε από έξι
στρογγυλά τραπέζια με ευρεία θε-
ματολογία. Συγκεκριμένα, οι εργα-
σίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν με το
Εισαγωγικό Τραπέζι,  μία ενότητα
σχετικά με την διαχρονική υλοποί-
ηση προγραμμάτων πρόληψης του

1ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο 
«ΚΕΠ Υγείας» με τίτλο «Ο Ρόλος των Κέντρων
Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας στους Δήμους»
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ΕΔΔΥΠΠΥ και των ΚΕΠ Υγείας όπου
παρουσιάστηκαν το Λογισμικό για
τα Κοινωνικά Φαρμάκια των Δή-
μων, το πρόγραμμα Μύθοι και Αλή-
θειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβό-
λια, το πρόγραμμα Δημιουργία Το-
πικών Κέντρου Εθελοντών Δοτών
του Μυελού των Οστών, το πρό-
γραμμα Bulling & Safer Internet το
πρόγραμμα ΚΑΡΠΑ & Α’ Βοήθειες
το πρόγραμμα Πρόληψης της Οστε-
οπόρωσης, και η Συνεργασία του
ΕΔΔΥΠΠΥ και του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για
την αξιοποίηση του προγράμματος
LLM Care. 

Ακολούθησε το 1ο  Στρογγυλό  Τρα-
πέζι με θέμα: «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ – Θεμέ-
λιο των Κοινωνικών Δημοτικών Δο-
μών» με συντονιστές τους κ.κ.
Ιωάννη Λώλο, Δήμαρχο Ηγουμενί-
τσας & Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου
και Σωτήρη Παπασπυρόπουλο,
Γενικό Διευθυντή του ΕΔΔΥΠΠΥ. Ο
Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ, κ.  Γιώργος Πατούλης, Πε-
ριφερειάρχης Αττικής, εισηγήθηκε
για τον κυρίαρχο ρόλο της προαγω-
γής της υγείας των πολιτών μέσα
από την τοπική αυτοδιοίκηση και το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων και Προαγωγής της
Υγείας. Ο Καθηγητής Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ,
και Πρόεδρος της Επιστημονικής
Επιτροπής του ΕΔΔΥΠΠΥ. κ. Ιωάν-
νης Τούντας αναφέρθηκε στις
ανάγκες υγείας του Ελληνικού πλη-
θυσμού και στον ρόλο της Προαγω-
γής Υγείας, ενώ  η κα. Νταίζη Πα-
παθανασοπούλου, Συντονίστρια
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις
στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και Πρό-
εδρος της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα
Εθνικά Δίκτυα παρουσίασε τα οφέ-
λη ανάπτυξης Προφίλ Υγείας στους
Δήμους.

Επίσημα η έναρξη του Συνεδρίου
πραγματοποιήθηκε με τη χορωδία

«Φωνητικό Σύνολο του Προτύπου
Ωδείου Ηγουμενίτσας».  Χαιρετισμό
απηύθυναν οι κ. Ιωάννης Λώλος
Φιλοξενών Δήμαρχος Ηγουμενί-
τσας, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπεί-
ρου, Γιώργος Πατούλης, Πρό-
εδρος ΕΔΔΥΠΠΥ & ΚΕΔΕ, Περιφε-
ρειάρχης Αττικής, Βουλευτής ΝΔ
Θεσπρωτίας κ. Γιόγακας Βασίλει-
ος, αιδεσιμότατος πατήρ Ελευθέ-
ριος Κωσταντής.

Στο συνέδριο συμμετείχε και ο Δή-
μαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γε-
ωρκατζής συνοδευόμενος από επιτε-
λείο του δήμου με σκοπό τη διεύρυν-
ση των ΚΕΠ Υγείας στην Κύπρο.

Ακολούθησαν οι βραβεύσεις Δη-
μάρχων για την Κοινωνική Προσφο-
ρά τους στην Πρόληψη της Υγείας,
μέσα από την θεσμοθέτηση των
ΚΕΠ Υγείας. Από τον Πρόεδρο του
ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, κ.  Γιώργο
Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου 

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ξε-
κίνησε με το 2ο τραπέζι που αφο-
ρούσε στα «Προγράμματα των
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ των Δήμων Μελών»
κατά τη διάρκεια του οποίου παρου-
σιάστηκαν καλές πρακτικές τοπι-
κών ΚΕΠ Υγείας Δήμων μελών. 

Στο 3ο στρογγυλό τραπέζι με θέμα
«Πρόληψη Ψυχικών Νοσημά-

των», παρουσιάστηκαν ο Απολογι-
σμός Προγράμματος Πρόληψης της
Κατάθλιψης, η Προσέγγιση της κα-
τάθλιψη από το ΚΕΠ Υγείας Δήμου
Αγίας Βαρβάρας,  οι Κοινότητες Φι-
λικές προς την Άνοια,  η Χρήση Νό-
μιμων και Παράνομων Ψυχοδραστι-
κών Ουσιών και η ανάγκη ενημέρω-
σης των πολιτών, και η Πίστη ως Πα-
ράγοντας Προάσπισης της Υγείας.

Κατά τη διάρκεια του 4ου τραπεζιού
«Πρόληψη Καρδιοαγγειακών Νο-
σημάτων», συζητήθηκαν τα θέματα
Πρόληψης Ανευρύσματος Κοιλια-
κής Αορτής, και η Πρόληψη  Καρδι-
οαγγειακών Νοσημάτων 

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου
τραπεζιού, με θέμα «Πρόληψη
του Καρκίνου»,  συζητήθηκαν
η πρόληψη του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας, η πρόλη-
ψη του καρκίνου του Μαστού, η
πρόληψη του καρκίνου του Πα-
χέος Εντέρου, και η πρόληψη
του καρκίνου του προστάτη.

Παράλληλα με τις εργασίες του συ-
νεδρίου πραγματοποιήθηκαν οι
ακόλουθες  δράσεις,  εγγραφή εθε-
λοντών δοτών μυελού των οστών,
δωρεάν μαστογραφίες από τον κι-
νητό μαστογράφο της ΚΕΔΕ και της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρεί-
ας, ωτορινολαρυγγικός έλεγχος
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από την κινητή μονάδα του Χαμόγε-
λου του Παιδιού, παρουσίαση αφαί-
ρεσης κράνους, διασωστικής λα-
βής, πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ
με χρήση αυτόματου εξωτερικού
απινιδωτή από το Σώμα Εθελοντών
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυα-
γοσωστών Ιωαννίνων, αιμοδοσία,
δωρεάν μέτρηση σακχάρου, χολη-
στερίνης, τριγλυκεριδίων και αρτη-
ριακής πίεσης, έκθεση  κοινωνικών
δομών και δομών Πρόνοιας Δήμου
Ηγουμενίτσας και έκθεση με Po-
ster. 

Συμπεράσματα 
εργασιών Συνεδρίου:
Οι εργασίες του Πρώτου θεματικού
Συνεδρίου των ΚΕΠ Υγείας ανέδει-
ξαν τη φιλοσοφία του θεσμού, που
βασίζεται στην ενημέρωση και στον
προσυμπτωματικό έλεγχο για 8 νο-
σήματα, που απειλούν την ανθρώ-
πινη ζωή. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση

μέσα από τον θεσμικό της ρόλο έχει
αναλάβει πρωτοβουλία για την προ-
αγωγή της υγείας των δημοτών. Πα-
ρουσιάστηκαν καλές πρακτικές Δή-
μων, οι οποίες συμμορφωμένες
στις κατευθύνσεις του Π.Ο.Υ με τα
διεθνή πρωτόκολλα ενημερώνουν,
αλλά και  θέτουν στη διάθεση του
δημότη τις προτεινόμενες εξετάσεις
ανά ηλικία και φύλο για την έγκαιρη
διάγνωση. Τα ΚΕΠ Υγείας μέσα από
την τριετή τους πορεία αξιοποίησαν
τις εργασίες του Συνεδρίου και επέ-
δειξαν το έργο τους με απολογιστι-
κά στοιχεία παροτρύνοντας και άλ-
λους Δήμους να ακολουθήσουν και
να ωφελήσουν τους δημότες τους.

Βραβεύτηκαν, οι κ. Γεώργιος Κα-
πλάνης, Δήμαρχος Αγίας Βαρβά-
ρας, κ.  Χρήστος Τσιρογιάννης
Δήμαρχος Αρταίων, κ. Μελετίου
Νικόλαος Δήμαρχος Ασπρόπυρ-
γου, κ. Παρασκευάς Πατσουρί-

δης Δήμαρχος Διδυμοτείχου, κ.
Δημήτριος Δαλακάκης, κ. Ιωάν-
νης Λώλος Δήμαρχος Ηγουμενί-
τσας και πρόεδρος ΠΕΔ Ηπείρου, κ.
Νικόλαος Μπάμπαλος Δήμαρχος
Ηράκλειο Αττικής, κ. Χατζηεμμα-
νουήλ Κωνσταντίνος Δήμαρχος
Θάσου, κ. Ιωάννης Μαυρομάτης
Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Νικόλα-
ος Ζενέτος Δήμαρχος  Ιλίου, κ.
Γρηγόριος Σταμούλης Δήμαρχος
Μεγάρεων, κ. Μιλτιάδης Καρπέ-
τας Δήμαρχος  Μεταμόρφωσης, κ.
Εμμανουήλ Καρράς Δήμαρχος
Νέας Προποντίδας, κ. Δημήτριος
Νασίκας,  Δήμαρχος Ρήγα  Φεραί-
ου,  κα. Αικατερίνη Ιγνατιάδου
Δήμαρχος  Σκύδρας,  κ. Αναστά-
σιος Μεριβάκης, κ. Αριστομένης
Καραχάλιος Δήμαρχος Φαρσά-
λων, κα. Λαμπαρίδου Ανδριάννα
Εκπρόσωπος Δήμου Ωρωπού, κα.
Ζωή Νερατζουλάκη – Ρεπαπίνου
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος
για Θέματα Υγείας Δήμου Μονεμ-
βασιάς, κ. Ιωάννη Φωστηρόπου-
λο Αντιδήμαρχο Παιδείας Κοινων-
κής Αρωγής και Αθλητισμού Παλαι-
ού Φαλήρου, κα. Αννέτα Δαλαμπί-
ρα-Παΐκα Αντιδήμαρχο Κοινωνικής
Πολιτικής Προστασίας και Προαγω-
γής της Δημόσιας Υγείας Δήμου
Κορδελιού – Ευόσμου, κα. Μαρία
Παυλίδου-Βασιλειάδου Αντιδή-
μαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Αλλη-
λεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισό-
τητας των Δύο Φύλων Δήμου Καλα-
μαριάς, κα. Άννα Γιαννάκου-Πά-
σχου Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πο-
λιτικής Καλλιθέας, κα. Μαρία Βε-
ρούχη Αιρετή Υπεύθυνη Προγράμ-
ματος Δήμου Καρύστου, κ. Χρήστο
Γιαννάκη Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Συντονιστής ΕΔΔΥΠΠΗ
Δήμου Ηλιούπολης, κ. Παντελιά
Αντιδήμαρχο Δήμου Αγίων Αναρ-
γύρων Καματερού, κα. Γεωργία
Πίσπα Πρόεδρο Κέντρου Πρόλη-
ψης Εξαρτήσεων ‘’Αργώ’’ Δήμου
Αγίας Παρασκευής Αττικής, κ. Στέ-
λιο Βασιλειάδη Αντιδήμαρχο Δή-
μου Αιγαλέου.
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Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο
της ΚΕΔΕ συμμετείχε το
ΕΔΔΥΠΠΥ με περίπτερο το
οποίο επισκέφθηκε πλήθος
εκπροσώπων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με σκοπό την
ενημέρωση για τα
προγράμματα
προσυμπτωματικού ελέγχου. 

Ο πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ &
της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πα-
τούλης, Περιφερειάρχης

Αττικής δήλωσε:  «Η πρωτοφανής
κρίση που βιώνει η χώρα μας θέτει
επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής της
οργάνωσης του Κράτους και των
θεσμών του. Στο πλαίσιο μιας Νέας
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι
αναγκαίο να καταστεί η πρωτοβάθ-
μια και η δευτεροβάθμια Τοπική
Αυτοδιοίκηση βασικός πυλώνας για
την παραγωγική ανασυγκρότηση

και την ανάπτυξη της χώρας, αλλά
και γνήσιος θεσμικός εκφραστής
ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και συνοχής. Η προαγω-
γή της Υγείας είναι ένα από τα μεί-
ζονα θέματα, και η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση έχει συμβάλει ουσιαστικά τα
τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ κ. Σωτήρης Παπασπυρόπου-
λος συμμετείχε με ομιλία στην ενό-
τητα «Κοινωνική Πολιτική & Υγεία»
και παρουσίασε το έργο του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, το οποίο είναι ένα αρχικό
όραμα του ιδρυτή του και προέδρου
κ. Γιώργου Πατούλη. Ο κ. Παπα-
σπυρόπουλος ανέφερε ότι το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ είναι το Πιστοποιημένο Δί-
κτυο της χώρας από τον Π.Ο.Υ και
αριθμεί σήμερα 220 Δήμους-μέλη
πανελλαδικά. Επίσης, έκανε ανα-
φορά στο έργο των ΚΕΠ Υγείας με
τον προσυμπτωματικό έλεγχο και

κάλεσε και τους υπόλοιπους 100
Δήμους της χώρας να εγγραφούν
και να γίνουν συνοδοιπόροι με σκο-
πό την προαγωγή της υγείας των
δημοτών».

Οι Δήμοι μέσα από το θεσμικό τους
ρόλο μεριμνούν όχι μόνο για τα θέ-
ματα πολιτικής και κοινωνικής φύ-
σεως αλλά και για την υγεία των πο-
λιτών τους, η οποία είναι περισσότε-
ρο από ποτέ στο επίκεντρο του εν-
διαφέροντος. Το ΕΔΔΥΠΠΥ ως Πι-
στοποιημένο Δίκτυο του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας, προσφέρει
την τεχνογνωσία για τη δημιουργία
προφίλ υγιών πόλεων με σκοπό την
πρόληψη και την προαγωγή της
Υγείας.

Το περίπτερο στήριξαν με την πα-
ρουσία τους και μέλη του Δ.Σ. του
ΕΔΔΥΠΠΥ.

Ετήσιο Συνέδριο ΚΕΔΕ, Αθήνα 
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων
συμμετείχε ως οργανωτής
στην Ημερίδα με θέμα
“Ιατρικός Τουρισμός & Τοπική
Αυτοδιοίκηση” 

Τ ην ανάγκη διαμόρφωσης
μίας ολοκληρωμένης εθνι-
κής στρατηγικής ανάπτυξης

του Τουρισμού Υγείας με στόχο να
συμβάλλει στην τόνωση της εθνι-
κής οικονομίας αλλά και να λει-
τουργήσει ως εφαλτήριο για την οι-
κονομική και κοινωνική ανάπτυξη
των τοπικών κοινωνιών, υπογράμ-
μισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πα-
τούλης.

Αναπτύσσοντας τις πέντε κύριες
δράσεις που απαιτούνται για την
ενίσχυση του συγκεκριμένου τομέα
Τουρισμού κατά την ημερίδα με θέ-
μα “Ιατρικός Τουρισμός & Τοπική
Αυτοδιοίκηση” η οποία πραγματο-
ποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ
σε συνεργασία με το Ελληνικό Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων στο
πλαίσιο του «Money Show», ο κ.
Πατούλης εστίασε στις σημαντικές
οικονομικές και αναπτυξιακές προ-
οπτικές που ανοίγονται για τις τοπι-
κές κοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο επισήμανε πως η
Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει και
μπορεί να αποτελέσει τον κεντρικό
πυλώνα αυτής της εθνικής προσπά-
θειας και σε συνεργασία με την επι-
στημονική κοινότητα και τον κόσμο
του επιχειρείν, να συμβάλλει στη
διαμόρφωση του ανταγωνιστικού
προφίλ και της διεθνούς προβολής
των πακέτων ιατρικών υπηρεσιών
τουρισμού της χώρας μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση ο Πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ και του Διεθνούς
Κέντρου Ιατρικού Τουρισμού, με
αφορμή την παρουσία του σε πόλεις
της Αμερικής της Αυστραλίας και
της Κίνας, επισήμανε τόσο τη ση-
μαντική στήριξη των Ελλήνων ομο-

γενών οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει
την προσπάθεια αυτή και έχουν
σπεύσει να βοηθήσουν πολυεπίπε-
δα, επικοινωνώντας την καμπάνια
στις τοπικές κοινωνίες, όσο και το
επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδη-
λώθηκε από φορείς του εξωτερι-
κού.

Απαιτείται ολοκληρωμένο
εθνικό σχέδιο
Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης ανα-
φέρθηκε στα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα της χώρας μας για να κατα-
στεί προορισμός Τουρισμού Υγείας,
ωστόσο υπογράμμισε πως η απου-
σία εθνικής στρατηγικής έχει ως
αποτέλεσμα «ελάχιστες νοσοκο-
μειακές μονάδες να είναι σήμερα
διεθνώς πιστοποιημένες, όταν
την ίδια στιγμή στη γειτονική μας
Τουρκία είναι περισσότερες από
40, στην Ιταλία περισσότερες από
20 και στην Ταιλάνδη γύρω στις
15». 

Παράλληλα, όπως ανέφερε, ελάχι-
στα είναι τα ελληνικά νοσοκομεία
που έχουν προχωρήσει σε συμφω-
νίες με κορυφαία διεθνή νοσοκο-
μειακά ιδρύματα, τα οποία θα μπο-
ρούσαν να βελτιώσουν το διεθνές
προφίλ της χώρας, ενώ η χώρα μας
δεν έχει ακόμη εδραιώσει τη φήμη
της ως προορισμός υψηλής ποιότη-
τας.

Πρόκειται για μία σημαντική αδυ-
ναμία της χώρας μας την ώρα που
σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει η
έκθεση του World Travel Monitor
που διεξήχθη από την IPK Interna-
tional για λογαριασμό της έκθεσης
ITB Berlin, το 70% περίπου των
διεθνών ταξιδίων στο εξωτερικό
που εντάσσονται στην κατηγορία
τουρισμού υγείας έχουν ως βασικό
κίνητρο την ευεξία και τις διακοπές
spa.

Το υπόλοιπο 30%, σύμφωνα πάντα

Money Show 2018
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με την έκθεση, αφορούσε ταξίδια
που πραγματοποιήθηκαν για ιατρι-
κούς λόγους.

Να σημειωθεί πως η Γερμανία είναι
η μεγαλύτερη αγορά εξερχόμενου
ιατρικού τουρισμού στον κόσμο, με

πάνω από 1 εκατ. ταξίδια υγείας/
ευεξίας και ακολουθούν οι ΗΠΑ και
οι ασιατικές αγορές (Ν. Κορέα, Κίνα
και Ιαπωνία). Σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, η Ρωσία βρίσκεται στη δεύτερη
θέση, και στη συνέχεια η Γαλλία και
η Ιταλία.

Πέντε δράσεις-κλειδιά 
για την ανάπτυξη 
του Τουρισμού Υγείας
Αναφερόμενος στις ενέργειες που
πρέπει να δρομολογηθούν για την
ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας
στη χώρα μας ο κ. Πατούλης ανα-
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φέρθηκε σε πέντε κύριες δράσεις
που θα επέτρεπαν στον εγχώριο
υπό-κλάδο του ιατρικού τουρισμού
να αξιοποιήσει τα περιθώρια ανά-
πτυξής του.

Ειδικότερα τις συνόψισε στις εξής:
n O καθορισμός εθνικής στρα-

τηγικής για την ανταγωνιστι-
κή τοποθέτηση της Ελλάδας
στην παγκόσμια αγορά ιατρι-
κού τουρισμού, με συγκεκρι-
μένη εστίαση σε προϊόντα και
αγορές.

Η εθνική στρατηγική θα πρέπει
επίσης να περιλαμβάνει την ανάγ-
κη διεθνούς πιστοποίησης και συ-
νεργασία με διεθνείς ιατρικούς
οργανισμούς και κορυφαία ιατρι-
κά ιδρύματα, με σκοπό τη δημι-
ουργία ισχυρού brand και φή-
μης της Ελλάδας ως ελκυστικού
προορισμού ιατρικού τουρι-
σμού.

n Η καθιέρωση σύγχρονων
πρακτικών στη διασφάλιση
ποιότητας, την αδειοδότηση,
και το πλαίσιο ελέγχων, ιδίως
στην εξω-νοσοκομειακή πε-
ρίθαλψη, που να περιλαμβά-
νει μητρώο ασθενών και δια-
δικασιών. 

n Η εξειδίκευση του προσφερό-
μενου προϊόντος και η μεί-
ωση του κόστους μέσω οικο-
νομιών κλίμακας στις κύριες
θεραπείες και επεμβάσεις. 

n Η αξιοποίηση διεθνών δι-
κτύων για την προσέλκυση
ασθενών. 

n Ο συνδυασμός του ιατρικού
προϊόντος με τις απαιτούμε-
νες βοηθητικές υπηρεσίες για
τους επισκέπτες-ασθενείς,
που να περιλαμβάνει για πα-
ράδειγμα υποστήριξη σε πολ-
λαπλές γλώσσες επικοινω-
νίας, υποστήριξη στη μεταφο-
ρά, διαμονή, online εξέταση,

κοινή πρόσβαση στον ηλε-
κτρονικό φάκελο ασθενούς
από τους συνεργαζόμενους
ιατρούς, και στενότερες σχέ-
σεις με τον κλάδο του τουρι-
σμού (π.χ., tourism wellness). 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τα όσα
τόνισε ο κ. Πατούλης, άλλοι βασι-
κοί παράγοντες που μπορούν να
συμβάλλουν καθοριστικά και να
λειτουργήσουν ως πολλαπλασια-
στές ισχύος της εθνικής αυτής
προσπάθειας για την ενίσχυση του
Ιατρικού Τουρισμού για τη χώρα
είναι μεταξύ άλλων η φυσική και
πολιτιστική κληρονομιά μας, το
κλίμα, η υψηλή επισκεψιμότητα
της χώρας ως τουριστικού προορι-
σμού, η Μεσογειακή Διατροφή, ο
εκσυγχρονισμός των υποδομών
και οι υψηλού επιπέδου ξενοδο-
χειακές υποδομές.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
αναλαμβάνει δράση

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του
ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμ-
μισε πως η έλλειψη εθνικής
στρατηγικής για την ανάπτυξη
του Τουρισμού Υγείας επιβάλλει
την ανάληψη πρωτοβουλιών τό-
σο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση
όσο και από τους επιστημονι-
κούς και επιχειρηματικούς φο-
ρείς. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο
ιατρικός τουρισμός έδωσε την
ευκαιρία σε χώρες εντελώς δια-
φορετικού προφίλ να εξελιχ-
θούν σε σημαντικούς ιατρικούς
προορισμούς τόνισε και κατέλη-
ξε χαρακτηριστικά:  «Εμείς μπο-
ρούμε. Προς αυτή την κατεύθυν-
ση εργαζόμαστε συστηματικά και
σας θέλουμε όλους δίπλα μας.
Να ενώσουμε δυνάμεις. Αυτοδι-
οίκηση. Ιατρικός Κόσμος. Επι-
στημονική Κοινότητα. Επιχειρή-
σεις από τον κλάδο  της Ιδιωτικής
Υγείας, του Τουρισμού, της Ανα-
ψυχής και ευεξίας.
Αναλαμβάνουμε δράση. Για να
προσφέρουμε νέες θέσεις εργα-

σίας. Για να σταματήσουμε την «αι-
μορραγία» από τη φυγή νέων κυ-
ρίως επιστημόνων μας στο εξωτε-
ρικό. Για να εισφέρουμε στο εθνι-
κό εισόδημα».

Κατά την τοποθέτησή του ο Γιάν-
νης Καραγιάννης, πρόεδρος του
Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πη-
γών Ελλάδας, Δήμαρχος Λαγκαδά
και Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ,
επισήμανε μεταξύ άλλων, πως η
Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μένει σε
εξαγγελίες και λόγια αλλά προχω-
ρά σε πράξεις και μετρήσιμους
στόχους. Παράλληλα για την ορθή
προώθηση του Τουρισμού Υγείας
αναφέρθηκε στην ανάγκη δημι-
ουργίας κατάλληλων υποδομών
και εστίασε στη συμβολή της Ιαμα-
τικής Ιατρικής.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΕ,
Βαγγέλης Πάνου σημείωσε πως ο
Τουρισμός Υγείας αποτελεί μία
χρυσή ευκαιρία ανάπτυξης της
χώρας με πολλαπλά οφέλη στην
οικονομία της. 

Παράλληλα υπογράμμισε την
ανάγκη διαμόρφωσης ενός μοντέ-
λου Τουρισμού Υγείας στο οποίο η
Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο και θα είναι κεν-
τρικός μοχλός ανάπτυξης.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνι-
κού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων κ. Σ. Παπασπυρόπουλος
στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ
άλλων: «Οι Δήμοι μπορούν να δη-
μιουργήσουν πόλεις φιλικές σύμ-
φωνα με τον Π.Ο.Υ, να προσφέ-
ρουν δικτύωση με παρόχους ια-
τρούς για την κάλυψη χρόνιων νο-
σημάτων όπως είναι το μελάνωμα,
η κατάθλιψη και πολλά ακόμα. Η
προσπάθεια για την ανάπτυξη του
Τουρισμού Υγείας έχει πολλά
εθνικά οφέλη και απαιτείται εξω-
στρέφεια και μακροχρόνιος σχε-
διασμός».
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15oς Εορτασμός της Ημέρας 
Ασφαλούς Διαδικτύου 
Εκδήλωση υπό την Αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Στο επίκεντρο η τελική εισή-
γηση της αρμόδιας ελληνι-
κής επιτροπής για χρήση

των κοινωνικών δικτυών από τα
παιδιά ηλικίας 15 ετών και κάτω,
μόνο με γονική συναίνεση.

Με κεντρικό μήνυμα «Δημιούρ-
γησε, επικοινώνησε και μοιράσου
με σεβασμό. Ένα καλύτερο διαδί-
κτυο ξεκινά από εσένα» εορτάστηκε
φέτος για 15 η συνεχόμενη χρονιά
σε πάνω από 160 χώρες στον κόσμο
η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου που
διοργανώνεται κάθε χρόνο από το
δίκτυο INSAFE/INHOPE με την υπο-
στήριξη της Κομισιόν. Η Ημέρα
Ασφαλούς Διαδικτύου, που εορτά-
στηκε για πρώτη φορά στις 6 Φε-
βρουαρίου 2004, προσφέρει την
ευκαιρία να αναδειχθούν οι θετικές
χρήσεις της τεχνολογίας και να διε-
ρευνηθεί ο ρόλος που όλοι διαδρα-
ματίζουμε συμβάλλοντας στη δημι-
ουργία μιας καλύτερης και ασφαλέ-
στερης διαδικτυακής κοινότητας.
Την ευθύνη οργάνωσης του εορτα-
σμού στη χώρα μας έχει το Ελληνικό
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευ-
νας που πραγματοποίησε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,
κεντρική εκδήλωση στο αμφιθέατρο
του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών στην οποία συμμετείχαν
αρχές, εμπλεκόμενοι φορείς, εκπαι-
δευτικοί και πολλοί μαθητές. Πα-
ράλληλα, με δραστηριότητες και με
σχετικό υλικό που είχε διατεθεί από
το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δια-
δικτύου, μαθητές από όλες τις εκ-

παιδευτικές βαθμίδες και από ολό-
κληρη την επικράτεια συμμετείχαν
στον εορτασμό από τα σχολεία τους
στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για ένα,
όχι μόνο ασφαλές αλλά και ποιοτικό
διαδίκτυο.

Στο επίκεντρο η τελική εισή-
γηση της αρμόδιας ελληνικής επι-
τροπής για χρήση των κοινωνι-
κών δικτυών από τα παιδιά ηλι-
κίας 15 ετών και κάτω, μόνο με
γονική συναίνεση.

Με κεντρικό μήνυμα «Δημιούρ-
γησε, επικοινώνησε και μοιράσου
με σεβασμό. Ένα καλύτερο διαδί-
κτυο ξεκινά από εσένα» εορτάστηκε
φέτος για 15 η συνεχόμενη χρονιά
σε πάνω από 160 χώρες στον κόσμο
η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου που
διοργανώνεται κάθε χρόνο από το
δίκτυο INSAFE/INHOPE με την υπο-
στήριξη της Κομισιόν. Η Ημέρα
Ασφαλούς Διαδικτύου, που εορτά-
στηκε για πρώτη φορά στις 6 Φε-
βρουαρίου 2004, προσφέρει την
ευκαιρία να αναδειχθούν οι θετικές

χρήσεις της τεχνολογίας και να διε-
ρευνηθεί ο ρόλος που όλοι διαδρα-
ματίζουμε συμβάλλοντας στη δημι-
ουργία μιας καλύτερης και ασφαλέ-
στερης διαδικτυακής κοινότητας.
Την ευθύνη οργάνωσης του εορτα-
σμού στη χώρα μας έχει το Ελληνικό
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευ-
νας που πραγματοποίησε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,
κεντρική εκδήλωση στο αμφιθέατρο
του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών στην οποία συμμετείχαν
αρχές, εμπλεκόμενοι φορείς, εκπαι-
δευτικοί και πολλοί μαθητές. Πα-
ράλληλα, με δραστηριότητες και με
σχετικό υλικό που είχε διατεθεί από
το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δια-
δικτύου, μαθητές από όλες τις εκ-
παιδευτικές βαθμίδες και από ολό-
κληρη την επικράτεια συμμετείχαν
στον εορτασμό από τα σχολεία τους
στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για ένα,
όχι μόνο ασφαλές αλλά και ποιοτικό
διαδίκτυο.

Η Νομική Ελέγκτρια της Αρχής

Εκδήλωση υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
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Προστασίας Δεδομένων Δρ Φερε-
νίκη Παναγοπούλου ανακοίνωσε
την απόφαση της αρμόδιας ελληνι-
κής επιτροπής σύμφωνα με την
οποία προτείνεται να αλλάξουν τα
ηλικιακά όρια χρήσης των κοινωνι-
κών δικτύων από τους νέους και
πλέον από 15 ετών και κάτω να
απαιτείται η γονική συναίνεση για
την πρόσβαση τους. H κ. Παναγο-
πούλου τόνισε χαρακτηριστικά: Η
προστιθέμενη αξία του Κανονισμού
στον τομέα της προστασίας της παι-
δικής ηλικίας συνίσταται στην απαί-
τηση λήψεως ή εγκρίσεως της συγ-
καταθέσεως από τους ασκούντες τη
γονική μέριμνα για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων παιδιών
ηλικίας έως δεκαέξι ετών. Ο Κανονι-
σμός αφήνει το περιθώριο στα κρά-
τη μέλη να προβλέπουν δια νόμου
μικρότερη ηλικία, όχι όμως κατώτε-
ρη των δεκατριών ετών. Υπό την έν-
νοια αυτή, ο Κανονισμός εκλαμβά-
νει ως δεδομένη την απειρία των
παιδιών, τη δυνατότητα επηρεα-
σμού τους σε αλόγιστες ενέργειες, η
οποία αυξάνει την πιθανότητα δια-
κινδυνεύσεως των δικαιωμάτων
των παιδιών κατά την επεξεργασία
δεδομένων. Αυτό που αξίζει προσο-
χής είναι η αναγνώριση της ευθύνης
για τη λήψη της συγκαταθέσεως από
τους ασκούντες τη γονική μέριμνα
στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο
οποίος οφείλει να καταβάλλει εύλο-
γες προσπάθειες για να επαληθεύ-
σει ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή
εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει

τη γονική μέριμνα του παιδιού λαμ-
βάνοντας υπ’ όψιν τη διαθέσιμη τε-
χνολογία. Η μελέτη προτείνει τη θέ-
σπιση ευθύνης γονέων σε περίπτω-
ση εκθέσεως του παιδιού σε διαδι-
κτυακό κίνδυνο. Ερώτημα πάντως
ανακύπτει εάν το δικαίωμα προστα-
σίας δεδομένων είναι σκόπιμο να εί-
ναι δύο ταχυτήτων. Ένα «επαυξημέ-
νο» για τα παιδιά, τα οποία ούτως ή
άλλως έχουν ανατραφεί σε ένα
«φυσικό ψηφιακό περιβάλλον», και
ένα «κανονικό» για όλους τους άλ-
λους. Παρά την ανάγκη προστασίας
της παιδικής ηλικίας κρίνεται ότι η
ενισχυμένη προστασία δεν πρέπει
να ισχύει μόνο για τα παιδιά, αλλά
για όλους. Δεν είναι λίγοι οι ενήλι-
κες διαδικτυακώς «αναλφάβητοι»

που με πλήρη άγνοια κινδύνου ει-
σέρχονται στο διαδίκτυο. Χρήσιμη
θα ήταν η καθιέρωση της αρχής εν
αμφιβολία υπέρ της προστασίας
όλων. Για παράδειγμα, αυτό είναι
χρήσιμο στις υπηρεσίες κοινωνικής
δικτυώσεως μέσω της προεπιλογής
των ρυθμίσεων απορρήτου υπέρ
της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων του χρήστη (privacy by
default). Ευάλωτα στο διαδίκτυο εί-
ναι πολλά πρόσωπα και όχι μόνο τα
παιδιά λόγω της ελλιπούς ενημερώ-
σεως και της ανύπαρκτης ψηφιακής
παιδείας. Πέραν των ανωτέρω προ-
βληματισμών αναφορικά με τη δια-
φοροποίηση του επιπέδου προστα-
σίας μεταξύ παιδιών και ενηλίκων,
το φλέγον πρακτικό ζήτημα που
ανακύπτει είναι κατά πόσον είναι
εφικτό, επιθυμητό, αλλά και δέον να
αφαιρεθεί το δικαίωμα στα παιδιά να
συμμετέχουν ελεύθερα στη νέα δια-
δικτυακή εποχή. Πολλές φωνές δια-
μαρτυρίας αμερικανικής κυρίως
προελεύσεως έχουν ως αφετηρία
την ελευθερία του λόγου. Περαιτέ-
ρω, ψυχραιμότερες ευρωπαϊκές
φωνές εκφράζουν ανησυχία για την
παρεμπόδιση του δικαιώματος αυ-
τοδιαθέσεως των παιδιών και εμμέ-
νουν ότι η αυστηρή ερμηνεία της
διατάξεως εγείρει έντονα ζητήματα
συνταγματικότητας. Για το λόγο αυ-
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τό μεγάλη έμφαση πρέπει να δίδεται
και στην αντιληπτική ικανότητα των
παιδιών».

Στις δράσεις αφύπνισης και ενη-
μέρωσης της Δ/νσης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος αναφέρθηκε στην ομι-
λία του ο Προϊστάμενος κ. Γιώργος
Παπαπροδρόμου τονίζοντας ότι ο
ρόλος της ΕΛΑΣ πρέπει να είναι
πρωτίστως ενημερωτικός και εν συ-
νεχεία κατασταλτικός. Ο κ. Παπα-
προδρόμου επεσήμανε ότι ο ενημε-
ρωμένος πολίτης είναι ο προστατευ-
μένος πολίτης και αυτή η ενημέρω-
ση πρέπει να φτάνει από τη μια άκρη
της Ελλάδας στην άλλη. Επίσης μι-
λώντας στους μαθητές μέσα στην
κατάμεστη αίθουσα τους επεσήμανε
ότι δεν είναι μόνοι τους και ότι αν κά-
τι συμβεί διαδικτυακά πρέπει να ζη-
τήσουν βοήθεια από τους γονείς
τους ή από ένα άτομο που εμπι-
στεύονται.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου και της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πα-
τούλης, Δήμαρχος¦ Αμαρουσίου
επεσήμανε ότι η σωστή χρήση του
διαδικτύου είναι θέμα παιδείας την
οποία οφείλουν όλοι οι φορείς και
κυρίως η πολιτεία να παρέχει τη νέα
γενιά και δήλωσε την αμέριστη συμ-
παράστασή του στο έργο του Ελλη-
νικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδι-
κτύου του ΙΤΕ έτσι ώστε να αντιμε-
τωπιστεί ο ψηφιακός αναλφαβητι-
σμός σε μικρούς και μεγάλους τον
οποίο χαρακτήρισε ως μια από τις
χειρότερες μορφές αποκλεισμού .

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ηλεκτρονικών Δικτύων και επικοι-
νωνίας κ. Γιώργος Πάντος στο χαι-
ρετισμό του τόνισε ότι η ενασχόληση
με τον ψηφιακό κόσμο απαιτεί την
καλλιέργεια κριτικής σκέψης και νέ-
ων δεξιοτήτων έτσι ώστε να είμαστε
σε θέση να πλοηγούμαστε με ασφά-
λεια. Ο νέος κανονισμός (GDPR)
βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση
με προϋπόθεση βέβαια την εν τω

βάθη ενημέρωση των πολιτών από
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το δικό τους μήνυμα για την
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου
2018 έστειλαν και οι νέοι του You-
th Panel του Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου οι οποίοι
επεσήμαναν ότι οι αλλαγές που
φέρνει ο νέος νόμος είναι προς το
συμφέρον των παιδιών καθώς ακό-
μα δεν έχουν αποκτήσει την κριτική
ικανότητα που απαιτείται και η εκ-

παίδευσή τους σε θέματα απορρή-
του δεν είναι επαρκής.

Η συντονίστρια του Ελληνικού
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου κ.
Παρασκευή Φραγκοπούλου
στην ομιλία της ανέλυσε τα πρώτα
αποτελέσματα της έρευνας που
διεξάγει το Κέντρο και η οποία
αφορά τη σχέση των παιδιών με τα
κοινωνικά δίκτυα, μέσα από τα μά-
τια των γονιών.
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Τ ο Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων

συμμετείχε στο 5ο
Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα
«Διαχείριση Κρίσεων στον
Τομέα της Υγείας» που
διοργάνωσε η Ελληνική
Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων
στον Τομέα της Υγείας υπό
την Αιγίδα του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών στο
ξενοδοχείο Divani Caravel
στις 9-11 Φεβρουαρίου.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων, της ΚΕΔΕ

και του ΙΣΑ. κ. Γ. Πατούλης, Περι-
φερειάρχης Αττικής, προσκεκλημέ-

νος, κατά την τελετή έναρξης του
Συνεδρίου την Παρασκευή 9 Φε-
βρουαρίου, απηύθυνε χαιρετισμό
τονίζοντας ότι ο ΙΣΑ και η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση έχουν καταθέσει συγκε-
κριμένες προτάσεις για όλα τα καί-
ρια και κρίσιμα ζητήματα και αναμέ-
νονται άμεσες παρεμβάσεις. «Με
δεδομένη την αδυναμία των κυβερ-
νόντων στελεχών, είναι επιτακτική η
ανάγκη να συνεργαστούμε όλοι για
να φέρουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα».

Στο Συνέδριο αναπτύχθηκε
πλούσια θεματολογία με ειδικές
ανασκοπήσεις στην αντιμετώπιση
των σύγχρονων προβλημάτων του
Τομέα Υγείας στην Ελλάδα και Παγ-
κόσμια. Καταξιωμένοι επιστήμονες
ανέπτυξαν τις πλέον σημαντικές
εξελίξεις σε τομείς όπως η διαχείρι-

ση του Προσφυγικού-Μεταναστευ-
τικού ζητήματος στην Ελλάδα κατά
την Περίοδο της Κρίσης, η διαχείρι-
ση κρίσεων και επειγουσών κατα-
στάσεων και αναφορά στην ταξιδιω-
τική και διεθνή υγεία, η διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού στον Υγει-
ονομικό Τομέα, η οικονομική κρίση
και χρόνια νοσήματα καθώς και επι-
πτώσεις της στην Υγειονομική και
Φαρμακευτική περίθαλψη των Ελ-
λήνων.

Στο συνέδριο επίσης παρουσιά-
στηκαν τα αποτελέσματα της επιτυ-
χούς και εποικοδομητικής συνεργα-
σίας της Ελληνικής Εταιρείας Δια-
χείρισης Κρίσεων με τον Π.Ο.Υ στο
πλαίσιο Public Health, Emergency
Operation Centre-Network για το
έτος 2017.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
με θέμα «Διαχείριση Κρίσεων
στον Τομέα της Υγείας» 
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Πραγματοποιήθηκε
σήμερα συνάντηση
επανενεργοποίησης του
Ελληνικού Οικοσυστήματος
Ψηφιακής Υγείας επ’ ευκαιρία
της ένταξης του ΙΕΕ ως
μέλους της ECHAlliance
(European Connected Health
Alliance) στο Αμφιθέατρο της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Υγείας. 

Σ τη συνάντηση ήταν προσκε-
κλημένος ο Πρόεδρος του
ΕΔΔΥΠΠΥ, της ΚΕΔΕ & του

ΙΣΑ, κ. Γ. Πατούλης, Περιφερειάρ-
χης Αττικής ο οποίος λόγω ανειλημ-
μένων υποχρεώσεων δεν παρέστη,
έκανε όμως την ακόλουθη δήλωση:
«Η ηλεκτρονική τεχνολογία στην
εποχή μας εξελίσσεται ταχύτατα.
Εφαρμογές που σήμερα διευκολύ-
νουν την ζωή μας, πριν λίγα μόλις
χρόνια ήταν αδιανόητες. ‘Ένας με-
γάλος τομέας που η ηλεκτρονική
τεχνολογία εξελίσσεται και συνει-
σφέρει, είναι η Υγεία . Ένας ολόκλη-

ρος κλάδος έχει αναπτυχθεί γύρω
από τις εφαρμογές που έχουν άμε-
ση ή έμμεση σχέση με την Υγεία,
την προαγωγή της, την πρόληψη,
την θεραπεία. Τα κράτη μέλη στην
Ευρώπη υφίστανται ολοένα και πε-
ρισσότερες πιέσεις για να εξασφα-
λίσουν ότι τα εθνικά συστήματα
υγείας θα ανταποκριθούν στη ζήτη-
ση για την παροχή υπηρεσιών υψη-
λής ποιότητας και άμεσης πρόσβα-
σης, παρά τους μηδενικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης ή τη μείωση των
προϋπολογισμών για την υγεία. 

Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών αλλά και ως Πρόεδρος
της ΚΕΔΕ, μπορώ να δω την ανα-
γκαιότητα και την χρησιμότητα στην
εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών
όχι μόνο στην θεραπεία, αλλά κυ-
ρίως στην πρόληψη, την έγκαιρη
διάγνωση, την εκπαίδευση του πλη-
θυσμού, την εξ αποστάσεως μάθη-
ση, την ποιότητα ζωής και την κοι-
νωνική φροντίδα. Πιστεύω δε, ότι
όπως προωθούμε με όλες μας τις
δυνάμεις τον Τουρισμό Υγείας ως

Πυλώνα Ανάπτυξης για την Χώρα
μας, μπορούμε να αξιοποιήσουμε
και όλες τις δυνατότητες που μας δί-
νει αυτός ο κλάδος της Ιατρικής για
την ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση
και ανάπτυξη του κλάδου αυτού». 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
αναπτύχθηκαν ενότητες με θέμα
το ρόλο και το μέλλον των οικοσυ-
στημάτων ψηφιακής υγείας στην
Ευρώπη και διεθνώς, τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του συστήματος
υγείας στη χώρα μας καθώς συζη-
τήθηκαν και οι προοπτικές και δυ-
νατότητες του Ελληνικού Οικοσυ-
στήματος.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με
παρεμβάσεις εκπροσώπων επιστη-
μονικών, κοινωνικών και αυτοδιοι-
κητικών φορέων, όπως αυτή της
κας. Ν. Παπαθανασοπούλου,
Συντονίστριας Προγράμματος Υγι-
είς Πόλεις στο Ελληνικό Διαδημοτι-
κό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ,
Προέδρου Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής του Π.Ο.Υ για τα Εθνικά Δίκτυα.

Συνάντηση του Ελληνικού 
Οικοσυστήματος Ψηφιακής Υγείας
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Με θέμα τις «Καινοτόμες
λύσεις και ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση»
πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 21 έως και την 
Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, στο
ξενοδοχείο «Elite», στην
Καλαμάτα το 5ο Πανελλήνιο
Διεπιστημονικό Ιατρικό
Συνέδριο. 

Τ ο 5ο Πανελλήνιο Διεπιστη-
μονικό Ιατρικό Συνέδριο
διοργανώθηκε από την Αστι-

κή μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ομ-
πρέλα, νευροεπιστήμη και ψυχική
υγεία» (www.obrela.gr), την Πέμ-
πτη 21 έως και την  Κυριακή 24 Ιου-
νίου, με την επιστημονική στήριξη
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ)
και υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Υγείας.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν και-
νοτόμες λύσεις από τεχνολογικές
επιστήμες που αποτελούν το αντί-
βαρο στις συνέπειες της οικονομι-
κής ύφεσης στην υγεία. Συζητήθη-
καν καινοτόμες ιδέες, εφαρμογές,
θεραπείες, υπηρεσίες, επικοινω-
νίες, συσκευές και φάρμακα που
μπορούν να μειώσουν το κόστος
και να αυξήσουν την αποτελεσματι-
κότητα στους τομείς ενημέρωσης,
έρευνας, εκπαίδευσης, διάγνωσης
και θεραπείας. Στα πλαίσια αυτά,
ειδικοί από όλους τους χώρους της
ιατρικής, της νευροεπιστήμης, της
βιολογίας, της φαρμακολογίας, κα-
θώς και επιστήμονες από τους χώ-

ρους των οικονομικών, της υγείας
και των τηλεπικοινωνιών και τεχνο-
λογίας της πληροφορίας παρου-
σίασαν νεότερες εξελίξεις που
σχετίζονται με τον ευρύ τομέα της
υγείας.

Το ΕΔΔΥΠΠΥ εκπροσωπήθηκε από
τον Γενικό Διευθυντή κ. Σωτήρη
Παπασπυρόπουλο, Ψυχίατρο
MD,  με ομιλία «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ: Ένας
Καινοτόμος Θεσμός  του Δήμου για
την Ολοκληρωμένη Εφαρμογή
Προγραμμάτων Πρόληψης και
Προαγωγής της Υγείας»  στην
στρογγυλή τράπεζα  «Προαγωγής
της Υγείας, Συναπόφαση στην Θε-
ραπεία και Εξυπηρέτηση Ασθε-
νών».  Βασικός στόχος του ΚΕΠ
Υγείας είναι η ενημέρωση, η κινητο-
ποίηση όλων των πολιτών μέσω της

διοργάνωσης προληπτικών εξετά-
σεων για 8 κύρια νοσήματα που ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
προτείνει αλλά και στα οποία έχει
αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαι-
ρη προληπτική παρέμβαση και ανί-
χνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνε-
ται αποτελεσματική και μπορεί να
σώσει ζωές. Τα 8 νοσήματα είναι:
Καρκίνος του παχέος εντέρου, Καρ-
κίνος του τραχήλου της μήτρας,
Καρκίνος του μαστού, Καρδιαγγει-
ακός κίνδυνος, Ανεύρυσμα κοιλια-
κής αορτής, Καρκίνος του προστά-
τη, Μελάνωμα και κατάθλιψη.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Περι-
φερειάρχης Αττικής δήλωσε «Συγ-
χαίρουμε τους διοργανωτές και
τους ομιλητές του συνεδρίου για τις
παρουσιάσεις τους καθώς η συνει-
σφορά τους  στην ανεύρεση τόσο
διαγνωστικών, όσο και θεραπευτι-
κών λύσεων στην ιατρική είναι ση-
μαντική. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
έχει ενεργό συμμετοχή στην προ-
αγωγή της δημόσιας υγείας μέσω
της Πρόληψης και των Προληπτι-
κών Κέντρων Υγείας (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ)
καθώς με την υποστήριξη σύγχρο-
νου λογισμικού οι δημότες ενημε-
ρώνονται για τα προληπτικά πρωτό-
κολλα του παγκόσμιου οργανισμού
υγείας σχετικά με τα 8 νοσήματα
του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, καθώς και για την
επανεξέταση τους με την πάροδο
του χρόνου, συμβάλλοντας με τον
τρόπο αυτό,  ουσιαστικά, στη άμεση
επικοινωνία και πληροφόρηση της
πρόληψης.»

5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Ιατρικό 
Συνέδριο «Καινοτόμες λύσεις 
και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση»
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“Τοπικό Κέντρο Ενημέρωσης
και Εγγραφής Εθελοντών
Δοτών Μυελού των Οστών”
στο Πανόραμα: Εκστρατεία
ενημέρωσης του δήμου σε
συνεργασία με τον σύλλογο
«OΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» 
στην 83η ΔΕΘ 

Α νοίγει σύντομα και θα λει-
τουργεί στον δήμο Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, ένα από τα

πρώτα 14 Συνεργαζόμενα Τοπικά
Κέντρα Ενημέρωσης και Εγγραφής
Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών που θα δημιουργηθούν πα-
νελλαδικά, για να ενισχύσουν την
προσπάθεια που κάνει πανελλαδι-
κά ο Σύλλογος Όραμα  ΕΛΠΙΔΑΣ
μέσα από μεγάλο δίκτυο συνεργα-
ζόμενων κέντρων σε όλη την επι-
κράτεια.

Πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα
που υλοποιείται από το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ), σε συνεργασία με τον
Σύλλογο OΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ και την
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ) και προοδευτικά θα επεκτα-
θεί σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Πυλαίας-
Χορτιάτη, ως Συνεργαζόμενο Κέν-
τρο Ενημέρωσης και Εγγραφής
Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών, συμμετείχε στο περίπτερο
του Συλλόγου Όραμα - Ελπίδας
στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική πρω-
τοβουλία του ΕΔΔΥΠΠΥ, σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο OΡΑΜΑ ΕΛ-
ΠΙΔΑΣ και την ΚΕΔΕ που προσφέ-
ρει ελπίδα και ζωή σε χιλιάδες
ασθενείς που χρήζουν μεταμό-
σχευσης μυελού των οστών από

συμβατό δότη για να επιβιώσουν. Ο
δήμος μας στηρίζει αυτή την προ-
σπάθεια και με ενθουσιασμό μαζί
με τον Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
στη διάρκεια της ΔΕΘ βοηθήσαμε
στην ενημέρωση και την ευαισθη-
τοποίηση του κοινού για την επικεί-
μενη λειτουργία τοπικού Κέντρου
στο Πανόραμα» αναφέρει σε μήνυ-
μα του ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 

Στη σημασία του προγράμματος
και στην ανάγκη της επέκτασης
του σε κάθε σημείο της επικράτει-
ας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του
ΕΔΔΥΠΠΥ & της ΚΕΔΕ κ. Γιώρ-
γος Πατούλης, Περιφερειάρχης
Αττικής κατά την επίσκεψη του
στο  περίπτερο του Συλλόγου
OΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ στη διάρκεια
της 83ης ΔΕΘ αναφέροντας ότι  «οι
Δήμοι μέσα από τις κοινωνικές
τους υπηρεσίες μπορούν να απο-
τελέσουν τους πομπούς ενημέ-

ρωσης και να δημιουργήσουν
καινούριες προοπτικές στον πολ-
λαπλασιασμό των εθελοντών δο-
τών μυελού των οστών με σκοπό
να καλύπτονται οι θεραπείες των
ασθενών εντός της χώρας».

Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιά-
τη το Συνεργαζόμενο Τοπικό Κέν-
τρο Ενημέρωσης & Εγγραφής Εθε-
λοντών Δοτών Μυελού των Οστών
θα στεγάζεται στο ΚΕΠ Υγείας Πυ-
λαίας-Χορτιάτη στο Πανόραμα
(οδός Σχολείου 2Α) και θα στελεχώ-
νεται από κοινωνική λειτουργό και
νοσηλεύτριες.

Η λειτουργία του κέντρου θα ξεκι-
νήσει σύντομα, με την ολοκλήρωση
της εκπαίδευσης του νοσηλευτικού
προσωπικού, στη λήψη δείγματος
(σιέλου), από τους τοπικούς συνερ-
γάτες του Συλλόγου Οράματος ΕΛ-
ΠΙΔΑΣ.

83η ΔΕΘ-Γραφείο Βορείου Ελλάδος
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ) συμμετείχε στο
επετειακό 10ο Greece Race
for the Cure που διοργανώνει
ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
«Άλμα Ζωής» που
πραγματοποιήθηκε στο
Ζάππειο την Κυριακή 7
Οκτωβρίου. 

Μ ε αφετηρία το Ζάππειο και
μέσα από δύο όμορφες
διαδρομές, χιλιάδες συμ-

μετέχοντες, δρομείς και περιπατη-
τές, γυναίκες, άνδρες και παιδιά
έδωσαν το «παρών» και χάραξαν
δρόμο ενάντια στον καρκίνο του μα-
στού. Για τις γυναίκες που βιώνουν
τον καρκίνο μαστού, για την πρόλη-
ψη και την έγκαιρη διάγνωση που
σώζουν ζωές, για έναν κόσμο όπου
ο καρκίνος του μαστού δε θα υπάρ-
χει πια.

Το Greece Race for the Cure® εί-
ναι ένας αγώνας- θεσμός, ο 2ος
μεγαλύτερος αγώνας Race for the
Cure® παγκοσμίως και πραγματο-
ποιείται με την έγκριση της Susan
G. Komen® και τη συνδιοργάνωση
του Οργανισμού Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου
Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Φέτος, στην
επέτειο των 10 ετών της Διοργάνω-
σης, το Greece Race for the Cure®
πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα
της Α.Ε. του Προέδρου της Δημο-
κρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλο-
πούλου.

Ο πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & της
ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, Πε-
ριφερειάρχης Αττικής, δήλωσε με

την ευκαιρία της εκδήλωσης:
«Πρόκειται για μια μέρα γιορτής
αλλά και μια ευκαιρία να ενώσου-
με τις δυνάμεις μας, με αυτόν τον
συμβολικό τρόπο, ενάντια στον
καρκίνο του μαστού. Όλοι μαζί
στηρίξαμε έμπρακτα τη προσπά-
θεια του Πανελλήνιου Συλλόγου
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
“Άλμα Ζωής” ο οποίος οργάνωσε
σήμερα το 10ο Greece Race for
the Cure®, στην Αθήνα. Είναι ιδι-
αίτερα αισιόδοξο το γεγονός ότι

σήμερα χιλιάδες κόσμου βρέθη-
καν στο Ζάππειο μαζί μας, ως μέ-
ρος μίας παγκόσμιας αλυσίδας η
οποία συμβολικά μαζί με τις γυ-
ναίκες που έχουν βιώσει το καρκί-
νο του μαστού δώσαμε ένα μήνυ-
μα ελπίδας. 

Ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί
να νικηθεί. Ως Δίκτυο έχουμε εξυ-
πηρετήσει περισσότερες από
3.500 χιλιάδες γυναίκες μέσα από
τον προσυμπτωματικό έλεγχο».

10ο Greece Race for the Cure
ενάντια στον καρκίνο του μαστού
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Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Το Φεστιβάλ Επιστήμης και
Καινοτομίας, Athens Science
Festival, επέστρεψε στην
Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων από τις 24 έως τις
29 Απριλίου 2018, για να
αποδείξει ότι τα σύνορα δεν
έχουν θέση στην επιστήμη.

Τ ο Athens Science Festival
διοργανώνεται από τον εκ-
παιδευτικό οργανισμό «Επι-

στήμη Επικοινωνία – SciCo», το
Βρετανικό Συμβούλιο, την Τεχνό-
πολη του Δήμου Αθηναίων, το Σύν-

δεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος
Ωνάση και τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνερ-
γασία με πολλούς ακαδημαϊκούς,
ερευνητικούς φορείς και εκπαιδευ-
τικούς οργανισμούς.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και η
Κεντρική Δομή των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε
συνεργασία με την ΜΚΟ «Ομπρέλα,
Νευροεπιστήμη και Ψυχική Υγεία»
συμμετείχαν στην διαδραστική έκ-
θεση του Athens Science Festival,
στις 26,27&29/04/2018, με θέμα «η

Λειτουργία του εγκεφάλου και η Κα-
τάθλιψη.»  O υπεύθυνος της «ομ-
πρέλα, νευροεπιστήμη και ψυχική
υγεία» (www.obrela.gr) και επιστη-
μονικός συνεργάτης του ΕΔΔΥΠΠΥ,
κ. Ορέστης Γιωτάκος ψυχίατρος
MD, MSc, PhD, η εκπρόσωπος της
«ομπρέλα, νευροεπιστήμη και ψυχι-
κή υγεία» (www.obrela.gr) , κα.
Μυρτώ Γιωτάκου και η υπεύθυνη
της κεντρικής δομής των ΚΕΠ Υγεί-
ας και εκπρόσωπος του ΕΔΔΥΠΠΥ
κα. Μαριάνθη Χατζηκωνσταντί-
νου MSc, PhD, Διδάκτωρ Ιατρικής
Αθηνών, συνομίλησαν με πλήθος

Athens Science Festival 2018
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κόσμου  για τα  σημάδια της κατάθλι-
ψης, την λειτουργία του εγκεφάλου
όσων νοσούν από κατάθλιψη αλλά
και γιατί η κατάθλιψη, σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
είναι η τέταρτη αιτία αναπηρίας. 

Οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν  βίν-
τεο με θέματα όπως «Η ταυτότητα
του εγκεφάλου», «Τα νευρωνικά
δίκτυα του εγκεφάλου», «Η νευρο-
ανατομία των συναισθημάτων», «Η
εξέλιξη των κρίσεων άγχους και πα-
νικού στον εγκέφαλο», «Η μνήμη»
καθώς και να  εκτιμήσουν τον εαυτό
στους για κατάθλιψη, με το ερωτη-
ματολόγιο ανίχνευσης κατά Zung
και βάσει ειδικού λογισμικού των
ΚΕΠ Υγείας. 

Την Κυριακή 29/4/2017  ο υπεύθυ-
νος της «ομπρέλα, νευροεπιστήμη
και ψυχική υγεία» (www.obrela.gr)
και επιστημονικός συνεργάτης του
ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Ορέστης Γιωτάκος
ψυχίατρος MD, MSc, PhD, παρου-
σίασε ομιλία με θέμα «Yψηλού κιν-
δύνου συμπεριφορές εφήβων».
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε
την ομιλία και ενημερώθηκε για
τους  παράγοντες που συμβάλλουν
στη συναισθηματική αστάθεια και
τις συμπεριφορές υψηλού κινδύ-
νου των εφήβων όπως η προκατά-
ληψη, η έμφυτη περιέργεια και ο
πτωχός έλεγχος της παρόρμησης.
Ο κ Γιωτάκος εξήγησε ότι η αμυ-
γδαλή, μια βασική δομή του εγκε-
φάλου για την αποκωδικοποίηση
των συγκινήσεων, έχει αναπτυχθεί
πλήρως κατά την εφηβεία,  αντίθετα
με το σύστημα του προμετωπιαίου
φλοιού, που είναι υπεύθυνο για τη
λογική ωριμάζει και αναπτύσσεται
αργότερα. 

Η διαδικασία αυτή της ωρίμανσης
ταυτίζεται με την οπίσθια-πρόσθια
κατεύθυνση ωρίμανσης του εφηβι-
κού εγκεφάλου. Στον εγκέφαλο του
εφήβου, υπάρχει έλλειψη ισορρο-
πίας και πρωταγωνιστεί το συναί-

σθημα, εις βάρος της λογικής, παρά
το γεγονός ότι οι έφηβοι έχουν επί-
γνωση του ενδεχόμενου κινδύνου.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & της
ΚΕΔΕ, κ. Γ. Πατούλης, Περιφερει-

άρχης Αττικής δήλωσε σχετικά:
«Πράγματι πρόκειται για μια γιορτή
επιστήμης, τεχνολογίας και καινο-
τομίας στην οποία συμμετέχουμε
πάντα με στόχο την ευαισθητοποί-
ηση του πληθυσμού».
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Εκστρατείες 

Ορθή Κατανάλωση Αλκοόλ 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ) με την
αποκλειστική υποστήριξη της
DIAGEO Hellas διοργάνωσε
την 6η Πανελλαδική
Εκστρατεία Ενημέρωσης για
την Ορθή κατανάλωση
αλκοόλ με παράλληλες
δράσης διανομής φυλλαδίων
και μέσω της προώθησης των
2 links Quiz -DRINK IQ και
ΑΛΚΟΟΛ & ΑΝΗΛΙΚΟΙ σε όλα
τα site των δήμων μελών του
ΕΔΔΥΠΠΥ. 

Τα sites δημιουργήθηκαν με τη
συνεργασία του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφά-

λειας ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς.

Σκοπός της εκστρατείας αυτής,
ήταν ανάρτηση των banners στα site
των Δήμων –μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ
και η ενημέρωση των δημοτών αν-
δρών και γυναικών άνω των 18 ετών
καθώς και υποψηφίων οδηγών με
σκοπό την έγκαιρη και πληρέστερη
ενημέρωση τους για τις επιπτώσεις
της μη ορθής κατανάλωσης αλκοόλ.
Η διάρκεια της εκστρατείας ορίστη-
κε για 2 μήνες από την έναρξη της
που ήταν τα τέλη Μαΐου.

Στόχοι της εκστρατείας αυτής
ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητο-
ποίηση των νεαρών Ελλήνων κατα-
ναλωτών σε θέματα που αφορούν
την κατανάλωση αλκοόλ μέσω της
ιστοσελίδας Drink IQ και 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. Ενώ με
την ιστοσελίδα Αλκοόλ και Ανήλικοι
στοχεύουμε στην πληρέστερη ενη-
μέρωση του γονέα μέσα από συμ-
βουλές για τα συνήθη παιδιατρικά
ζητήματα εκ των οποίων είναι και το
«Αλκοόλ 18+. Εξηγώ στο παιδί μου
γιατί». Μέσω αυτής της ενότητας, ο
γονέας μπορεί να αναζητήσει πλη-
ροφορίες σχετικά με τις συνέπειες
που έχει η κατανάλωση αλκοολού-
χων ποτών από εφήβους, τους τρό-
πους ανίχνευσης του προβλήματος,
καθώς και τα μέσα αναζήτησης λύ-
σεων και διεξόδων. Για την υλοποί-
ηση της προσπάθειας αυτής, είχαμε
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ως αποκλειστικό υποστηρικτή την DIAGEO Hellas.

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-banners ήταν συνολικά 213. 

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 επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες στους 192 Δήμους
μέλη. 

Ανταπόκριση Δήμων-Στατιστικά 
Από το σύνολο των 213 Δήμων-μελών που ενημερώθηκαν για να συμμετάσχουν στην εκστρατεία ανταποκρίθηκαν

συνολικά 132 Δήμοι-μέλη. Επιπλέον 2 Δήμοι μέλη (Μεγίστης, Σέριφος) δεν έχουν καθόλου ιστοσελίδα. 

Α/Α ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ 213 ΔΗΜΟΥΣ-ΜΕΛΗ
1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ 2 BANNER 132 ΔΗΜΟΙ
2 ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΚΟΜΑ 79 ΔΗΜΟΙ
3 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ SITE 2 ΔΗΜΟΙ

Εκστρατεία Ενημέρωσης του Κοινού 
για την Ορθή Κατανάλωση Αλκοόλ 2018
6η συνεχόμενη χρονιά!
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Εκστρατείες 
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Παρακολούθηση
Εκστρατείας

Μαζί με τα ενημερωτικά φυλλά-
δια, για την πληρέστερη ενημέρωση
του Δημάρχου και του εκπροσώπου
(όπου έχουν ορίσει οι Δήμοι μέλη)
στείλαμε επιστολή καθώς και ένα πί-
νακα με τα προτεινόμενα σημεία δια-
νομής του ενημερωτικού υλικού.

Η διάθεση των φυλλαδίων διήρκη-
σε περίπου 2 μήνες. Σε κάποιες περι-
πτώσεις είχαμε και έχτρα σημεία
εκτός από τα επιλεγμένα (Κέντρα εξέ-
τασης υποψηφίων οδηγών, πανεπι-
στήμια, πολιτιστικά κέντρα, θέατρα,
λιμάνια κλπ) όπου εξίσου δραστηριο-
ποιείται ο πληθυσμός στόχος, (νέοι
και νέες άνω των 18 ετών).

Στατιστικά
Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων από 34 Δήμους σε σύνολο 34 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.
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Εκστρατείες 
Δήμος Ήλιδας
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Λευκάδα

Μύκονος

Σάμος Σύρος
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Εκστρατείες 

Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά
και τα Εμβόλια 2018-2019

Εκστρατεία Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών με θέμα:

Η Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης με
θέμα: «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά
και τα εμβόλια» συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία
για μια ακόμη χρονιά και στη φάση αυτή
στοχεύει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προσχολικής
ηλικίας. Η εκστρατεία διοργανώνεται από το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων σε
συνεργασία με τους Δήμους μέλη, υπό την
Αιγίδα και με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ, με τη
συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας της
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, και της
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και την
ευγενική χορηγία της Pfizer Hellas.

Σ τόχος της Εκστρατείας, είναι η ενημέρωση των
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
προσχολικής ηλικίας, στην ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ και τη ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, με
σκοπό να εφαρμόσουν στις τάξεις τους πρόγραμμα ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών ώστε μελ-
λοντικά να εξασθενήσει το αντι-εμβολιαστικό κίνημα κα-
θώς και το φαινόμενο της υπερκατανάλωσης αντιβιοτι-
κών, με ότι επικίνδυνο για την υγεία συνεπάγεται. Στο
πλαίσιο της εκδήλωσης οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν
έναν οδηγό εργασίας για τα παιδιά που έχει τίτλο «Το
Παιδαγωγικό υλικό της Ευρώπης: e-bug» ενώ έχουν
την ευκαιρία να επιμορφωθούν με βιωματικό τρόπο,
ώστε να μπορούν να μεταφέρουν την πληροφορία στους
μαθητές τους με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας στη χρή-
ση των αντιβιοτικών. Επιπλέον δίδεται σε όλους τους εκ-
παιδευτικούς από 1 αντίτυπο του παιδικού βιβλίου «Ποι-
ος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη» και ένα ενημερωτικό έν-
τυπο που διατίθεται από τον ΕΟΦ για την ορθή χρήση
των αντιβιοτικών.
Για το σκοπό αυτής της εκστρατείας έχει δημιουργηθεί
κατάλληλο βιβλίο που απευθύνεται στους παιδικούς
αναγνώστες με τίτλο  «Ποιος παγίδεψε την Πένυ
Κιλλίνη» από την αναγνωρισμένη συγγραφέα παιδικής
λογοτεχνίας Ιωάννα Μπουλντούμη. Το βιβλίο έχει λάβει
την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρη-
σκευμάτων Φ14/226374/ΕΚ/1670/Δ1 για τη διανομή

του στα δημοτικά σχολεία της χώρας μέσω των Δήμων-
μελών του Δικτύου, η οποία και έχει ήδη ξεκινήσει με
πολλά από αυτά τα βιβλία να βρίσκονται ήδη στις βιβλιο-
θήκες των σχολείων.
Στόχος της εκστρατείας είναι να διαφυλάξουμε τα αντι-
βιοτικά, φάρμακα τα οποία έσωσαν και εξακολουθούν
να σώζουν εκατομμύρια ζωές μέχρι σήμερα. Η χώρα
μας εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώ-
πη στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην Κοινότητα, με
αποτέλεσμα να έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
μικροβίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά. Παράλληλα, το-
νίζουμε τη σημασία και τα οφέλη του εμβολιασμού, τόσο
στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. 
Τις ομιλίες πραγματοποιούν διακεκριμένοι ιατροί λοι-
μωξιολόγοι, μέλη και συνεργάτες της Ελληνικής Εται-
ρείας Χημειοθεραπείας και της Ελληνικής Εταιρείας
Λοιμώξεων που συμμετέχουν εθελοντικά στο Πρόγραμ-
μα. Η Εκστρατεία Ενημέρωσης που στο σύνολό της είναι
εθελοντική και δεν χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς
ή άλλους πόρους, άρχισε από τους Δήμους της Αττικής
τον Οκτώβριο 2014 και συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα.
Τη σεζόν 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6
ημερίδες, συγκεκριμένα στους Δήμους Σικυωνίων, Αγ.
Βαρβάρας, Σάμου, Ηρακλείου, Μοσχάτου-Ταύρου και
Ηγουμενίτσας. Η Εκστρατεία θα συνεχιστεί και την επό-
μενη σεζόν 2019-2020.

Δήμος Σικυωνίων 31/10/18
- Δημαρχείο Κιάτου

Ήταν η πρώτη ημερίδα που πραγματοποίησε το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο για τη φετινή χρονιά και απευθυνό-
ταν στους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων κα-
θώς και στους νηπιαγωγούς των Παιδικών Σταθμών του
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Δήμου Σικυωνίων.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Σικυωνιών κ.
Σπύρος Σταματόπουλος ο οποίος καλωσόρισε την Κα-
θηγήτρια κα Γιαμαρέλλου στο Κιάτο και αναφέρθηκε
στην ύψιστη σημασία της προληπτικής  ιατρικής. Τόνισε
ότι μέσω της συμμετοχής του Δήμου στο Ελληνικό Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων από το 2011, ο Δήμος
Σικυωνίων έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων για
τους δημότες τα οποία περιλαμβάνουν Πρώτες Βοήθει-
ες, εξετάσεις σπιρομέτρησης, πρόγραμμα πρόληψης
καρδιαγγειακού κινδύνου, ημερίδες ενημέρωσης κατά
της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών, το πρόγραμμα
Τηλεϊατρικής και στις τρεις δημοτικές ενότητες και πρό-
σφατα ιδρύθηκε και το ΚΕΠ Υγείας. Τέλος ευχαρίστησε
όλους τους παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς και τους
κάλεσε να μεταφέρουν τις γνώσεις της Ημερίδας στους
μαθητές των σχολείων τους.
Στην εκδήλωση, που εντάσσεται στο πλαίσιο άσκησης
της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, το παρόν έδωσαν
οι Αντιδήμαρχοι Ιωάννης Μυττάς και Ιωάννης Τσιά-
νος, ο Γ. Γραμματέας Χρήστος Ζαχαριάς, ο αντιπρό-
εδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Κορινθίας Νικόλαος
Κοκιόπουλος, οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό. Την
ημερίδα παρακολούθησε πλήθος εκπαιδευτικών, κα-
θώς και υπάλληλοι του Τμήματος Κοινωνικής Προστα-
σίας του Δήμου.

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 26/11/18
- ΚΕΠ Υγείας Αγ. Βαρβάρας
Η ημερίδα απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς των Δη-
μοτικών Σχολείων, στους νηπιαγωγούς και παιδαγω-
γούς των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Βαρβά-
ρας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε  ο Δήμαρχος Γεώργιος
Καπλάνης ο οποίος δήλωσε: «Η υγεία είναι το πολυτι-
μότερο αγαθό στον άνθρωπο και ο δήμος οφείλει να
συμπληρώνει και να ενισχύει την αγωγή υγείας με προ-
γράμματα και υπηρεσίες.  Στόχος της σημερινής Ημερί-
δας είναι να γίνει κατανοητό πώς μπορούν να συμβάλ-

λουν οι εκπαιδευτικοί στην ορθή χρήση των αντιβιοτι-
κών και στην πρόληψη των λοιμώξεων μέσω των εμβο-
λιασμών, μεταφέροντας την πληροφορία στους γονείς
και στους μαθητές τους».
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας
Λεωτσάκος: «Πριν από ένα χρόνο περίπου συστήσαμε
στο δήμος μας το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία. Θέλη-
σή μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας, εκεί που
δυστυχώς ακόμη το κράτος υστερεί.  Η πρόληψη που εί-
ναι η σημαντικότερη ανάγκη υπηρεσιών υγείας είναι
αλήθεια ότι δεν παρέχεται αποτελεσματικά από το εθνι-
κό σύστημα υγείας. Ήδη πραγματοποιήσαμε στον πρώτο
χρόνο λειτουργίας, σημαντικές δράσεις όπως για την
πρόληψη της κατάθλιψης, την πρόληψη διαφόρων μορ-
φών καρκίνου, την πρόληψη του μελανώματος κ αι καρ-
διαγγειακών νοσημάτων. Σήμερα είμαστε εδώ να ενη-
μερωθούμε από τους ειδικούς για την ορθή χρήση των
αντιβιοτικών αλλά και την αναγκαιότητα του εμβολια-
σμού και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρό-
σκλησή μας».
Συντονίστρια ήταν η κα Αθανασία Μυγδάκη, Κοινωνική
Λειτουργός,  Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ και Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πό-
λεις στο Δήμο.
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Δήμος Σάμου 10/12/18 
- Δημαρχιακό Μέγαρο Σάμου
Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί προσχολι-
κής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υπη-
ρετούν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στα  Νηπια-
γωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Εκπαιδευτικής Περι-
φέρειας του Δήμου Σάμου. 
Χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου Σάμου, απηύθυνε ο
Δημοτικός Σύμβουλος και Δ/ντης του 3ου Δημοτικού
Σχολείου Σάμου, κ. Μανδουραράκης Ιωάννης.

Δήμος Ηγουμενίτσας 21/2/19 
- Πνευματικό Κέντρο «ΠΑΝΘΕΟΝ»
Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί προσχολι-
κής αγωγής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θε-
σπρωτίας αλλά και γονείς.
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος δήλωσε:
«Η μεγάλη προσέλευση των εκπαιδευτικών στη σημερι-

νή δράση αποδεικνύει ότι επετεύχθη ο στόχος της ενη-
μέρωσής τους. Μέσω του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας
συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την προαγωγή της
δημόσιας υγείας με δοκιμασμένη μεθοδολογία κι αλλε-
πάλληλες δράσεις ευαισθητοποίησης και πρόληψης.
Στόχος μας είναι η  δημιουργία κουλτούρας για την προ-
στασία της υγείας των δημοτών μας και την περεταίρω
βελτίωση της ζωής τους».

Δήμος Ηρακλείου 26/2/19
- Δημαρχείο Ηρακλείου Αίθουσα ΔΣ
Την ημερίδα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί της
Προσχολικής Αγωγής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος,
τόνισε τα οφέλη της σύμπραξης του Δήμου με το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, η οποία, στα χρόνια της συνεργασίας των δύο
φορέων, έχει βοηθήσει να ενημερωθούν και να ευαι-
σθητοποιηθούν χιλιάδες Ηρακλειώτες για θέματα που
αφορούν την Υγεία τους. «Για την δημοτική μας αρχή η
προαγωγή της Υγείας, το να διατηρήσουμε ασφαλείς
τους συμπολίτες μας είναι προτεραιότητα», σημείωσε.
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Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου 3/4/19
- Αίθουσα εκδηλώσεων 
ΚΑΠΗ Μοσχάτου
Την ημερίδα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτι-
κοί της Προσχολικής Αγωγής και της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μοσχάτου-
Ταύρου.
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου Ανδρέας Γ.
Ευθυμίου δήλωσε: « Είναι μεγάλη μας χαρά να
φιλοξενούμε στην πόλη μας έγκριτους επιστή-
μονες που με  δράσεις σαν αυτές παράγουν
πλούσιο κοινωνικό έργο. Η ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας μας αλλά κυρίως των παιδιών
και των εκπαιδευτικών λειτουργών είναι ύψι-
στης σημασίας για την προαγωγή της υγείας και
της ευημερίας των πολιτών  για αυτό και στηρί-
ζουμε με όλες μας τις δυνάμεις παρόμοιες
προσπάθειες».
Ομιλήτριες στις εκδηλώσεις ήταν η κα Ελένη
Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοι-
μώξεων ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Χημειοθεραπείας η κα Δήμητρα Καββαθά, Ια-
τρός Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια
ΕΣΥ, Δ’ Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική,
Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ οι οποίες τόνισαν ότι η
άσκοπη κατανάλωσή των αντιβιοτικών, όπως
για παράδειγμα σε περιπτώσεις κοινών κρυο-
λογημάτων, τα καθιστά λιγότερο αποτελεσματι-
κά καθώς μειώνεται η δραστικότητά τους, η κα
Κυριακή Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια Πα-
θολογίας-Λοιμώξεων, Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Γ. Ελληνι-
κής Εταιρείας Χημειοθεραπείας παρουσίασε
στους εκπαιδευτικούς έναν οδηγό εργασίας
για τα παιδιά που έχει τίτλο «Το Παιδαγωγικό
υλικό της Ευρώπης: e-bug» και η κα Νταίζη
Παπαθανασοπούλου,  Συντονίστρια του Προ-
γράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., Πρό-
εδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του
Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα, ανα-
φέρθηκε στην αναγκαιότητα συνεργασίας των
φορέων Εκπαίδευσης και ΕΔΔΥΠΠΥ προκειμέ-
νου να αλλάξει από την παιδική ηλικία η νοο-
τροπία στην χρήση των αντιβιοτικών καθώς και
στον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην
προαγωγή της Υγείας.
Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έλαβαν
βεβαίωση συμμετοχής καθώς επίσης το Παιδι-
κό Βιβλίο «Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη»,
το εκπαιδευτικό υλικό της Ευρώπης e-bug και
το ενημερωτικό έντυπο του ΕΟΦ για την ορθή
χρήση των αντιβιοτικών.
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Εκστρατεία ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης με
κεντρικό σύνθημα «Η γνώση
σώζει ζωές» σε Συνεργασία
με την ΕΔΟΚ

Στόχος

Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
του γενικού πληθυσμού στις Α΄Βοή-
θειες  αλλά και συγκεκριμένων
πληθυσμιακών ομάδων  που μπο-
ρούν να αποτελέσουν πυρήνα εκ-
παίδευσης  ή που μπορεί να τους εί-
ναι περισσότερο χρήσιμες αυτές οι
γνώσεις, στον κάθε Δήμο.
Για την επίτευξη του στόχου διοργα-
νώνουμε στον κάθε Δήμο που το
επιθυμεί,  διαδραστικές εκδηλώ-
σεις θεωρητικής και πρακτικής προ-
σέγγισης του θέματος.

Θέματα που 
αναπτύσσονται 

n Καρδιοαναπνευστική Ανάνηψη
n Ξένο σώμα στο λάρυγγα- πνιγμονή
n Λιποθυμία
n Δηλητηρίαση από οινόπνευμα

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

Το πρόγραμμα απευθύνεται  στο
Γενικό πληθυσμό, σε Εκπαιδευτι-
κούς όλων των βαθμίδων, Γονείς,
Ηλικιωμένους, Δημοτικούς Υπαλ-

Εκπαίδευση 
στις Α’ Βοήθειες 
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λήλους (συνεργεία, τεχνικά έργα,
καθαριότητα, πράσινο, αθλητικά
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 αποστολή
της αίτησης συμμετοχής του Δήμου
στο ΕΔΔΥΠΠΥ, για να προγραμματί-
σουμε άμεσα την ημερομηνία της
εκδήλωσης. H αίτηση συμμετοχής
βρίσκεται στο site μας www.eddyp-
py.gr μαζί με τις υποχρεώσεις του
Δήμου για την υλοποίηση της δρά-
σης.

n Δήμος Αγ. Βαρβάρα 2/6/18

n Δήμος Αγ. Δημητρίου 25/2/18

n Δήμος Αγ. Παρασκευής

21/10/18

n Δήμος Βριλησσίων 20/10/18

n Δήμος Γαλατσίου 23/6/18

n Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπο-

λης 5/5/18

n Δήμος Μονεμβασίας 10-

11/3/18

n Δήμος Ν. Σμύρνης 26/2/18

n Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν.

Χαλκηδόνας 3/3/18

n Δήμος Παλλήνης 10/2/18

n Δήμος Σικυωνίων 20/5/18

n Δήμος Φυλής 3-4/11/18

Αγία Βαρβάρα

Αγίος Δημήτριος

Αγία Παρασκευή
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Βριλήσσια ΓαλάτσιΒριλήσσια

Ελληνικό - Αργυρούπολη

Γαλάτσι

Μονεμβασιά

Νέα Σμύρνη Νέα Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα
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Παλλήνη

Συκιωνίων Φυλή
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Σε μια εποχή που ο
εμβολιασμός έχει μπει στο
στόχαστρο, με ολέθρια
αποτελέσματα για τη Δημόσια
Υγεία, όπως αυτά που
συνέβησαν το 2017 – 2018 με
την ιλαρά, το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων- Προαγωγής Υγείας
(ΕΔΔΥΠΠΥ), ως Εθνικής
Εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων
Πιστοποιημένο Μέλος του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, αναλαμβάνει τη
πρωτοβουλία να ξεκινήσει μια
μεγάλη εκστρατεία
ενημέρωσης για τους
εμβολιασμούς των ενηλίκων
για τη γρίπη, την πνευμονία
και τον έρπητα ζωστήρα.

Τ ο Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ) υπό την αιγίδα της Ελλη-

νικής Εταιρείας Λοιμώξεων και με
την υποστήριξη των εταιρειών MSD
και VIANEX, υλοποίησε εκστρατεία
ενημέρωσης και εκπαίδευσης για
τους Δημότες 19 Δήμων μελών του
Δικτύου. Συγκεκριμένα, η ενέργεια
αφορούσε στην διοργάνωση ενη-
μερωτικών εκδηλώσεων με θέμα
τους Εμβολιασμούς Ενηλίκων,
εστιάζοντας σε Γρίπη, Πνευμονία
και Έρπητα Ζωστήρα. 

Την έναρξη της εκστρατείας ανα-
κοίνωσε ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ
και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος – ΚΕΔΕ, Περιφερειάρχης
Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, σε
συνέντευξη τύπου που πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη 12 Σεπτεμ-
βρίου 2018 στην Αίγλη Ζαππείου.
Οι Δήμοι που συμμετείχαν στην εκ-
στρατεία αλφαβητικά ήταν οι εξής: 

n ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ

16/10/2018
n ΑΛΙΜΟΣ 10/10/2018

n ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

24/10/2018
n ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 19/10/2018

n ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 22/10/2018

n ΙΛΙΟΝ 15/10/2018

n ΙΩΑΝΝΙΝΑ 29/10/2018
n ΚΑΒΑΛΑ 4/12/2018

n ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 11/12/2018

n ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1/10/2018
n ΚΟΖΑΝΗ 30/10/2018

n ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 18/10/2018

n ΜΑΡΟΥΣΙ 11/10/2018
n Ν.ΣΜΥΡΝΗ 13/12/2018

n Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- 

Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 26/11/2018
n ΞΑΝΘΗ 20/11/2018
n Π. ΦΑΛΗΡΟ 17/10/2018

n ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 25/10/2018

n ΦΛΩΡΙΝΑ 31/10/2018

Εκστρατεία Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης 
του κοινού για τους εμβολιασμούς ενηλίκων:
Γρίπη, Πνευμονία και Έρπης Ζωστήρ
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Η εκστρατεία διήρκησε από τον
Οκτώβριο έως το Δεκέμβρη του
2018. 

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν με τη συνεργασία
των Δήμων μελών του Δικτύου, στις
δομές των ΚΑΠΗ, όπου το «στοχευ-
μένο» κοινό ενημερώθηκε από ειδι-
κό ιατρό λοιμωξιολόγο της Ελληνι-
κής Εταιρείας Λοιμώξεων, σχετικά
με την σημασία των εμβολιασμών
των ενηλίκων και το Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολιασμού για τους ενή-
λικες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομιλητές,
ιατροί μέλη της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Λοιμώξεων,  συμμετείχαν αφιλο-
κερδώς στην εκστρατεία.

Βασικός στόχος του προγράμματος
είναι η σωστή επιστημονική ενημέ-
ρωση και η συνεχής ενημέρωση
των δημοτών ανά τακτά χρονικά
διαστήματα σχετικά με την αξία και
τα οφέλη του εμβολιασμού με σκο-
πό την ενδυνάμωση της εμπιστοσύ-
νη γύρω από τα εμβόλια και την
πρόληψη δημιουργώντας αναχώ-
ματα στα όποια μηνύματα ενδοι-
ασμού μπορεί να εμφανίζονται κατά
καιρούς. Πέρα όμως από τη συχνό-
τητα, σημαντικό ρόλο στην αποτε-
λεσματικότητα εκστρατειών ενημέ-
ρωσης του κοινού παίζουν επίσης η
δυναμικότητα και ο πλουραλισμός
των μέσων που χρησιμοποιούνται
έτσι ώστε να γίνουν δέκτες των μη-
νυμάτων όλος ο πληθυσμός στο σύ-
νολό του. 
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Κοινότητες φιλικές προς την άνοια
- Δημιουργία δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών
για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας

Το πρόγραμμα « Κοινότητες
φιλικές προς την άνοια –
Δημιουργία δικτύου
Συμβουλευτικών Σταθμών για
την άνοια στους Δήμους της
Ελλάδας» είναι ένα καινοτόμο
μοντέλο παροχής υπηρεσιών
για την άνοια, που υλοποιεί η
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
σε συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) με
χρονικό ορίζοντα δύο ετών. 

Τ ο πρόγραμμα υλοποιείται με
την υποστήριξη της Ελληνι-
κής Εταιρείας Νόσου Alzhei-

mer και Συγγενών Διαταραχών και
της CMT Προοπτικής. Το έργο αφο-
ρά στη δημιουργία Συμβουλευτι-
κών Σταθμών για την άνοια στους
Δήμους της Ελλάδας, ώστε να υπο-
στηρίζονται και να εξυπηρετούνται
άτομα με προβλήματα μνήμης και
άνοια καθώς και οι φροντιστές τους
στις περιοχές που διαμένουν. Στο
πλαίσιο της λειτουργίας των Συμ-
βουλευτικών Σταθμών, υποστηρί-

ζεται η δικτύωση και η
διασύνδεση, τόσο
οριζόντια -μέσα
στις δομές τοπι-
κής αυτοδιοί-
κησης- όσο
και με εξειδι-
κ ε υ μ έ ν ε ς
υ π η ρ ε σ ί ε ς
υγείας και
ψυχικής υγεί-
ας, διασφαλί-
ζοντας το συνεχές
της φροντίδας. 
Η Πρόεδρος της Εταιρεί-
ας Alzheimer Αθηνών Παρα-
σκευή Σακκά έχει δηλώσει σχετικά:
«Η ίδρυση δικτύου Συμβουλευτι-
κών Σταθμών για την άνοια στους
Δήμους της Ελλάδας σε συνεργα-
σία με το ΕΔΔΥΠΠΥ είναι το πρώτο
βήμα για τη δημιουργία κοινοτήτων
φιλικών προς την άνοια στη χώρα
μας. Σε μία κοινότητα φιλική προς
την άνοια, τα άτομα με άνοια έχουν
πρόσβαση σε έγκαιρη διάγνωση και
θεραπεία, απολαμβάνουν υψηλής
ποιότητας φροντίδα και νιώθουν εν-
σωματωμένοι, με δυνατότητα συμ-
μετοχής, επιλογής και ελέγχου της

καθημερινότητάς τους.
Μία κοινότητα φιλι-

κή προς την
άνοια αποτελεί-

ται από μεμο-
νωμένα άτο-
μα, επιχειρή-
σεις, οργανι-
σμούς, υπη-
ρεσίες και δη-

μόσιους φο-
ρείς, μέσα συγ-

κοινωνίας, δημό-
σιους χώρους που

υποστηρίζουν τις ανάγ-
κες των ατόμων με άνοια». Ο

πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, Περι-
φερειάρχης Αττικής δήλωσε: «Στη
χώρα μας έχουμε μάθει να επικεν-
τρωνόμαστε στην προσπάθεια να
βρούμε την κατάλληλη θεραπεία
μιας νόσου, ενώ θα έπρεπε να επι-
κεντρωνόμαστε εποικοδομητικά να
προλάβουμε την εκδήλωση των
ασθενειών με τον κατάλληλο προ-
συμπτωματικό έλεγχο. Έτσι και στην
νόσο Alzheimer, ως σύγχρονη επι-
δημία του 21ου αιώνα, οφείλουμε
να παρέχουμε τα μέσα αυτά που θα
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προστατεύσουν τους πολίτες από
την ασθένεια, θα ανακουφίσουν
τους πάσχοντες και τους φροντι-
στές αυτών και θα μειώσουν το μεί-
ζον κοινωνικό και οικονομοτεχνικό
πρόβλημα που δημιουργείται. Με
αυτόν τον τρόπο, είμαστε κοντά
στους ασθενείς και στις οικογένειές
τους παρέχοντας συγχρόνως στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση άλλο ένα ση-
μαντικό εργαλείο υπέρ της προ-
αγωγής υγείας των δημοτών».

Ποιοι επωφελούνται 
από τις υπηρεσίες των
Συμβουλευτικών Σταθμών;

Άτομα που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα μνήμης, μέλη των οικογενει-
ών τους οποιασδήποτε ηλικίας, άτο-
μα άνω των 65 ετών που επιθυμούν
να εξεταστούν ή να συμμετέχουν σε
δράσεις πρόληψης της άνοιας,
επαγγελματίες υγείας και ψυχικής
υγείας, εργαζόμενοι σε τοπικούς
φορείς και οποιοσδήποτε ενδιαφέ-

ρεται να ενημερωθεί για την άνοια. 
Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει
στο Πρόγραμμα της δημιουργίας
Συμβουλευτικού Σταθμού για την
Άνοια 71 Δήμοι και έχουν εγκαινια-
στεί οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί των
Δήμων Ηρακλείου Αττικής, Με-
ταμόρφωσης, Παλαιού Φαλήρου,
Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλ-
κηδόνας, Παύλου Μελά, Ιεράς
Πόλης Μεσολογγίου και Πυλαί-
ας-Χορτιάτη.

Παλαιό Φάληρο

Νέα Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα

Μεταμόρφωση

Ηράκλειο
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Εκστρατείες 

Συμβολική πορεία προς το Ζάππειο
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου για
τη στήριξη των Κοινοτήτων Φιλικών προς την Άνοια

Γ. Πατούλης: «55 Δήμοι-μέλη
του Δικτύου Πανελλαδικά ήδη
συμμετέχουν στη δημιουργία
Κοινοτήτων Φιλικών προς την
άνοια»

Μ ε βάση τα διεθνή στοιχεία,
ένας στους δύο ανθρώ-
πους με κάποια μορφή

άνοιας δε νιώθει πλέον μέρος της
κοινότητας στην οποία ζει- κι αυτό

δεν οφείλεται τόσο στα εμπόδια που
βάζει η ασθένεια λόγω βιολογικών
προβλημάτων, αλλά στο συνδυα-
σμό με εμπόδια που βάζει η κοινω-
νία: μη προσβάσιμοι χώροι, έλλειψη
ενημέρωσης υπαλλήλων ιδιωτικού
και δημοσίου τομέα σχετικά με τη
νόσο και τη διαχείριση της, απουσία
ακατάλληλων υποδομών για τη δι-
ευκόλυνση των συμπολιτών μας
στην άσκηση των κοινωνικών τους
δικαιωμάτων και πολλά ακόμη.

Το 2017 ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας δημοσίευσε το «Παγκό-
σμιο Σχέδιο Δράσης για την άνοια»
με βασικούς στόχους τη βελτίωση
της ζωής των ατόμων με άνοια, των
φροντιστών και των οικογενειών
τους και τη μείωση του αντίκτυπου
του προβλήματος στις κοινότητες.
Δευτερευόντως άλλο ένα σημαντι-
κό βήμα αφορά  στην ευαισθητοποί-
ηση και στη συμμετοχή της κοινω-
νίας στο σύνολό της. 
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Στην καρδιά αυτής της προσπά-
θειας βρίσκεται η δημιουργία κοινο-
τήτων φιλικών προς την άνοια, που
αποτελεί βασικό στόχο της Εταιρεί-
ας Alzheimer Αθηνών και το θέμα
στο οποίο αφιερώνει σειρά από
πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις στο
πλαίσιο του φετινού Παγκόσμιου
Μήνα Alzheimer.

Κοινότητες Φιλικές προς την
άνοια είναι κοινότητες στις οποίες τα
άτομα με άνοια έχουν καλή ποιότητα
ζωής, ζουν όσο το δυνατόν πιο ανε-
ξάρτητα, αποτελούν ενεργά και χρή-
σιμα μέλη της κοινότητας, αντιμετω-
πίζονται από όλους με σεβασμό και
κατανόηση και έχουν την απαραίτη-
τη πρακτική υποστήριξη και έμπρα-
κτη συμπαράσταση στις καθημερι-
νές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ) του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας, συνεργάζεται με την
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών δημι-
ουργώντας Κοινότητες Φιλικές
στους Δήμους της χώρας. Ήδη 55
Δήμοι της χώρας έχουν ξεκινήσει τη
δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθ-
μών για την υποδοχή, καταγραφή
και έγκαιρη διάγνωση των ασθενών
και την υποστήριξη των φροντιστών
τους. 135 επαγγελματίες υγείας
έχουν ολοκληρώσει τη θεωρητική
τους εκπαίδευση και συνεχίζουν
στο προσεχές διάστημα με την πρα-
κτική τους άσκηση στα Κέντρα Ημέ-
ρας.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ &
της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, Πε-

ριφερειάρχης Αττικής, παραβρέθη-
κε στη συμβολική πορεία (memory
walk) προς το Ζάππειο και δήλωσε:
«Επιστήμη και Αυτοδιοίκηση ενώ-
νουν δυνάμεις και δημιουργούν
Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την
πρόληψη της νόσου και την ανακού-
φιση του φορτίου των φροντιστών
με την άρτια εκπαίδευση στελεχών
των κοινωνικών υπηρεσιών των Δή-
μων. Έχουμε υποχρέωση να στηρί-
ξουμε τους πάσχοντες σε πόλεις φι-
λικές για τη διατήρηση της ποιότη-
τας ζωής τους». 

Ο κ. Πατούλης συνεχάρη την
πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας
Alzheimer Αθηνών Δρ. Παρασκευή
Σακκά και δεσμεύθηκε για την πε-
ραιτέρω διεύρυνση της συνεργα-
σίας.
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Από το Φεβρουάριο του 2018,
το Δίκτυό μας συνεργάζεται
με το Σύλλογο OΡΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑΣ και την ΚΕΔΕ, με
σκοπό να παρέχουμε
αποτελεσματική βοήθεια με
τη δημιουργία Τοπικών
Κέντρων ενημέρωσης και
συλλογής δειγμάτων σιέλου
από εθελοντές δότες μέσα
από τις κοινωνικές υπηρεσίες,
και ιδίως τα ΚΕΠ Υγείας των
Δήμων της χώρας.

Κ οινός στόχος είναι να δημι-
ουργήσουμε Τοπικά Κέν-
τρα  για να προσφέρουμε

όλοι μαζί την ελπίδα και τη ζωή σε
χιλιάδες ασθενείς που χρήζουν
μεταμόσχευσης μυελού των
οστών από συμβατό δότη για να
επιβιώσουν. 
Ήδη συμμετέχουν 25Δήμοι για τη
δημιουργία ενός κοινωνικού Δι-
κτύου σε μια κοινή πορεία για τη
μεταλαμπάδευση μιας σπουδαίας
ιδέας η αξία της οποίας είναι η ίδια
η ανθρώπινη ζωή.

Η διαδικασία δημιουργίας τοπικού
κέντρου στο Δήμο είναι ιδιαίτερα
απλή, χωρίς να απαιτείται διάθεση
επιπλέον χώρου ή προσωπικού.
Υπάρχει στη διάθεση των Δήμων
που επιθυμούν να συμμετέχουν
οπτικό υλικό και ηλεκτρονικό έν-
τυπο του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ-
ΔΑΣ, με την υπογραφή της προ-
έδρου του Συλλόγου κυρίας Μα-
ριάννας Β. Βαρδινογιάννη, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως επικοινωνιακό υλικό για
να γνωρίσουν οι δημότες την

Δημιουργία Τοπικών Κέντρων ενημέρωσης 
και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού οστών
στους Δήμους της χώρας σε συνεργασία 
με το Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
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ύπαρξη του νέου κέντρου στα όρια
του Δήμου τους. Το 2018 εγκαι-
νιάστηκαν τα πρώτα δύο τοπικά
κέντρα στο Δήμο Ηγουμενίτσας
και στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.
Η πρόσκληση προς τους Δήμους
της χώρας για δημιουργία τοπι-
κού συνεργαζόμενου κέντρου
είναι ανοικτή καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους και μπορούν οι
Δήμοι μέσω των εκπροσώπων
τους να εκδηλώσουν το ενδια-
φέρον τους στον αρμόδιο συνερ-
γάτη του ΕΔΔΥΠΠΥ.
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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).
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:

n Ά Βοηθειών
n Ορεινής διάσωσης
n Αστικής διάσωσης 

(τροχαίο - σεισμός)
n Διάσωση από υγρό στοιχείο

(Θάλασσα - ποτάμι - λίμνη)
n Πυρόσβεση

Η μόνη ειδικότητα που θα πρέπει να
υπάρχει σε κάθε ομάδα και μάλιστα
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 αστική
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 πρώ-
τη 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-

Δημιουργία Δημοτικής Εθελοντικής 
Ομάδας Προστασίας του Πολίτη
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νονισμό λειτουργίας της κάθε
μιας. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει
το αιρετό 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 πυ-
ρόσβεσης, με το Δήμο για την υγει-
ονομική κάλυψη αθλητικών ή πολι-
τιστικών εκδηλώσεων, μαθήματα
σε σχολεία κ.α.). Υπάρχουν εβδο-
μαδιαίες συνήθως συναντήσεις, για
συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εξάσκη-
ση και ενημέρωση για τυχόν προ-
γραμματισμένες δραστηριότητες.
Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα να
ενταχθεί στην ΕΔΟΚ ως παράρτημα
της. 
Σε έκτακτα γεγονότα (πχ 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:
n Ασφαλής Προσέγγιση ασθενούς

- έλεγχος ζωτικών
n Αναγνώριση και αντιμετώπιση

τραύματος ή πάθησης
n Ακινητοποίηση & μεταφορά

τραυματία
n Αντιμετώπιση πνιγμονής
n Καρδιοπνευμονική αναζωογόνη-

ση
n Triage

Στην Ορεινή Διάσωση περιέχεται:
n Ανάγνωση χάρτη - Προσανατολι-

σμός
n Κίνηση στην ύπαιθρο
n Τεχνικές Έρευνας και εντοπι-

σμού αγνοούμενου 
n Εκμάθηση Βασικών κόμπων και

συνδεσμολογίας
n Καταρρίχηση & Αναρρίχηση με

τη βοήθεια ορειβατικού εξοπλι-
σμού

Πυρόσβεση:
Η Πυροπροστασία - Πυρόσβεση,
προβλέπεται να γίνεται από τους
κατά τόπους πυροσβεστικούς σταθ-
μούς.
Η Διάσωση σε Υγρό Στοιχείο πε-
ριέχει:
n Τεχνικές Έρευνας και 

Εντοπισμού Αγνοούμενου 
n Διάσωση Αγνοούμενου με χρήση

διασωστικού εξοπλισμού
n Ναυαγοσωστική

Η Αστική Διάσωση χωρίζεται σε 2
μέρη: 
1.Τροχαίο Ατύχημα το οποίο περιέχει:

n Ασφάλεια σκηνής τροχαίου ατυ-
χήματος

n Απεγκλωβισμός θύματος με χρή-
ση διασωστικού εξοπλισμού

2.Σεισμό ο οποίος περιέχει:
n Ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια

και μετά το σεισμό 
n Έρευνα κατεστραμμένου κτιρίου
n Εντοπισμός θύματος
n Τρόποι απεγκλωβισμού με χρή-

ση διασωστικού εξοπλισμού
n Οργάνωση και λειτουργία  χώ-

ρων καταφυγής
n Οργάνωση και λειτουργία καταυ-

λισμών 

Σύσταση 1ης Εθελοντικής Ομάδας Προστασίας
του Πολίτη στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας-Δράσεις
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Responsibility Alliance 
Τα «πιο… υπεύθυνα» 
βραβεία για νέους απένειμε 
η Συμμαχία για την
Υπεύθυνη Πώληση
Οινοπνευματωδών Ποτών-
Responsibility Alliance

Σ την τελετή ανακοίνωσης
των νικητών του Δημιουργι-
κού Διαγωνισμού Νέων

«Άσ’ το πάνω μου»
Σε ευχάριστη και γιορτινή ατμό-

σφαιρα τιμήθηκαν οι νικητές του
Δημιουργικού Διαγωνισμού Νέων
«Άσ’ το πάνω μου» της Συμμαχίας
για την Υπεύθυνη Πώληση Οινο-
πνευματωδών Ποτών – Responsi-
bility Alliance. Στις 12 Δεκεμβρίου
στο Public Café στο Σύνταγμα, εν-
νέα νέοι που εμπνεύστηκαν από
την αξία της υπευθυνότητας, έλα-
βαν βραβείο για τις συμμετοχές
τους στις κατηγορίες διήγημα, φω-
τογραφία και video.

Η εκδήλωση άνοιξε με τους κυ-
ρίους Ισίδωρο Ρεβάχ, Πρόεδρο της
Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολού-
χων Ποτών (ΕΝΕΑΠ) καθώς και
Κώστα Ράπτη, Αντιπρόεδρο του
Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών
Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων
Ποτών (ΣΕΑΟΠ), οι οποίοι απηύθυ-
ναν χαιρετισμό.

Ο κύριος Ρεβάχ ευχαρίστησε
όλους τους συμμετέχοντες που
ήταν μέρος αυτής της επιτυχημέ-
νης πρωτοβουλίας και τόνισε την
ανάγκη να αναπτύσσουμε υπεύθυ-
νες πρακτικές σε όλες τις εκφάν-
σεις της δημόσιας ζωής, μεταξύ
αυτών και σε σχέση με το αλκοόλ.
Με τη σειρά του, ο κύριος Ράπτης
συνεχάρη τους νικητές και τόνισε
πως οι νέοι μπορούν να αποτελέ-
σουν παράδειγμα υπευθυνότητας,
εάν τους εμπιστευτούμε.

Παρουσία επίλεκτων θεσμικών
εκπροσώπων, μεταξύ των οποίων
η κυρία Φωτεινή Κουλούρη, Προ-
ϊσταμένη της Διεύθυνσης Αντιμε-
τώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Ποιότητας Ζωής η κριτική επιτροπή
απένειμε τα δώρα στους νικητές.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ &
της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης,
Περιφερειάρχης Αττικής χαιρετί-
ζοντας το θεσμό, συνεχάρη τους
διοργανωτές για την πρωτοβουλία
τους και τόνισε την αξία της σωστής
ενημέρωσης και της ευαισθητοποί-
ησης των νέων ειδικά ανθρώπων
στην ορθή χρήση του αλκοόλ. Ο κ.
Πατούλης σημείωσε: «Ως Δίκτυο
τα 6 τελευταία χρόνια διοργανώ-
νουμε Εκστρατείες Ενημέρωσης
για την Ορθή κατανάλωση αλκοόλ
συμβάλλοντας με έγκυρη επιστη-
μονική κατάρτιση για την αποτροπή
των δυσάρεστων συνεπειών που

έχει η αλόγιστη κατανάλωση αλ-
κοόλ. Με αρωγούς τους 220 Δή-
μους-μέλη του Δικτύου θα συνεχί-
σουμε την προσπάθεια μας».

Ο κλάδος των αλκοολούχων
ποτών, επιδεικνύοντας υπευθυνό-
τητα και συνέπεια ανέλαβε μια ου-
σιαστική πρωτοβουλία. Με τη
«Συμμαχία για την Υπεύθυνη Πώ-
ληση Οινοπνευματωδών Ποτών -
Responsibility Alliance», η Ένωση
Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Πο-
τών (ΕΝ.Ε.Α.Π.) και ο Σύνδεσμος
Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμά-
των και Αλκοολούχων Ποτών
(Σ.Ε.Α.Ο.Π.), κάλεσαν τις επιχειρή-
σεις εισαγωγής, παραγωγής και
διάθεσης ποτών καθώς και τους
εκπροσώπους του λιανεμπορίου
και της επιτόπιας κατανάλωσης να
συμμετέχουν σε μια συντονισμένη
προσπάθεια για την προαγωγή και
διασφάλιση της υπεύθυνης διάθε-
σης, πώλησης και κατανάλωσης
αλκοόλ. Επιπλέον, την πρωτοβου-
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λία έχουν αγκαλιάσει εξειδικευμέ-
νοι φορείς σε ζητήματα πρόληψης
και δημόσιας υγείας που συμβάλ-
λουν ενεργά στο έργο της Συμμα-
χίας με την επιστημονική τους γνώ-
ση και εμπειρία.

Οι πρώτοι νικητές της κάθε κα-
τηγορίας κέρδισαν από μία υπο-
τροφία για τα σεμινάρια Φωτο-
γραφίας, Video ή Δημιουργικής
Γραφής του Μικρού Πολυτεχνεί-
ου και από μία δωροεπιταγή αξίας
500€ από τα καταστήματα Public.
Οι δεύτεροι νικητές κέρδισαν ένα
κινητό moto g play από την Moto-
rola και οι τρίτοι νικητές από μία
δωρεοεπιταγή αξίας 200€ από τα
καταστήματα Public.

Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως
τις 21 Νοεμβρίου, ο Διαγωνισμός
έδωσε τη δυνατότητα στους νέ-
ους από 18 έως 25 ετών, να εκ-
φράσουν τον τρόπο με τον οποίο
είναι υπεύθυνοι σε όλες τις εκ-
φάνσεις της ζωής τους. Κατά τη
διάρκεια του Διαγωνισμού, 128
συμμετέχοντες ανέδειξαν το τα-
λέντο τους, ανεβάζοντας τις πρω-
τότυπες δημιουργίες τους στο site
του Διαγωνισμού 
www.astopanomou.com 
για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ, διενεργεί εκ-
στρατεία με την υποστήριξη της
DIAGEO,  με διανομή φυλλαδίων
(300.000 φυλλάδια συνολικά) και
μέσω της προώθηση των σελίδων
DRINK IQ και ΑΛΚΟΟΛ & ΑΝΗΛΙ-
ΚΟΙ σε όλα τις ιστοσελίδες των
Δήμων -μελών του Δικτύου. Οι
ιστοσελίδες και το ενημερωτικό
φυλλάδιο, δημιουργήθηκαν με τη
συνεργασία του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφά-
λειας ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς (οι
φορείς αυτοί συμμετέχουν στη
Συμμαχία) για τη σωστή ενημέρω-
ση των καταναλωτών.
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Ολοκληρώθηκε η διανομή της ανθρωπιστικής
βοήθειας που εστάλη από την Κυπριακή
αποστολή στους πυροπαθείς της Ανατολικής
και Δυτικής Αττικής υπό την εποπτεία του
ΕΔΔΥΠΠΥ 

Γ. Πατούλης: «Έμπρακτα και διαρκώς συμ-
βάλλουμε στην ανακούφιση των πυρόπλη-
κτων συμπολιτών μας»

Ολοκληρώθηκε η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας
που συγκεντρώθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων του
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) και την κυπριακή κοινότητα, για να φτά-
σουν είδη πρώτης ανάγκης στα χέρια των πυρόπληκτων
συμπολιτών μας στους Δήμους Μαραθώνα, Ραφήνας-
Πικερμίου και Μεγάρων. Την εποπτεία της διανομής εί-
χε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ) και ο Πρόεδρος του Δικτύου, Περιφερειάρχης
Αττικής και Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γιώργος Πατούλης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ & του ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Πατούλης
Περιφερειάρχης Αττικής, σημείωσε ότι «η Τοπική Αυτο-
διοίκηση ενωμένη μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και σε
αυτή τη σκληρή δοκιμασία και να συνδράμει με σκοπό
την αποκατάσταση τόσο των υλικών ζημιών όσο και της
περιβαλλοντικής καταστροφής. Τόσο ως ΚΕΔΕ με τη
διάθεση σημαντικού ποσού που προβλέψαμε να δε-
σμευθεί όσο και επιμέρους τα Δημοτικά Συμβούλια μπο-
ρούν να συμβάλουν τα μέγιστα». 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης σε
ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της
ΚΕΔΕ & του ΕΔΔΥΠΠΥ ανέφερε: «Θα ήθελα να σας ευ-
χαριστήσω θερμά για την έμπρακτη συνδρομή σας στην
αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών της πυρ-
καγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 και ιδιαίτερα για την μέρι-
μνα σας και τον συντονισμό στη διανομή ανθρωπιστικής
βοήθειας. Τις δύσκολες αυτές στιγμές, που βιώνουμε
όλοι στο Δήμο Μεγαρέων, είναι σημαντική και συγκινη-
τική η συμπαράσταση και το ενδιαφέρον όλων. Δυστυ-
χώς οι ζημιές και οι καταστροφές είναι μεγάλες και επώ-
δυνες και ο Δήμος μας καταβάλει τεράστια προσπάθεια
να ανακάμψει το ταχύτερο δυνατό, να ανακουφιστούν οι

κάτοικοι, που επλήγησαν και να επιστρέψει η περιοχή
μας στους κανονικούς ρυθμούς της. Στο εγχείρημα αυτό
της Διοίκησης του Δήμου, η συμπαράσταση, η αλληλεγ-
γύη και η βοήθεια όλων, μας δίνει κουράγιο, δύναμη και
ελπίδα ότι σύντομα η περιοχή της Κινέττας θα ξαναγίνει,
όπως πριν και ακόμα καλύτερα».

Η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μα-
ραθώνα κυρία Αναστασία Ρίζου απέστειλε ευχαριστή-
ρια επιστολή προς τον κ. Πατούλη αναφέροντας: «Εκ
μέρους του Δήμου Μαραθώνα και των πολιτών του που
επλήγησαν και δοκιμάστηκαν μετά την πυρκαγιά της
23ης Ιουλίου 2018 θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές
ευχαριστίες μας προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Δια-
δημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων & της ΚΕΔΕ, κ. Γιώρ-
γο Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου για τη συμβολή του
και την αμέριστη συμπαράστασή του στη διανομή ειδών
πρώτης ανάγκης που απεστάλησαν μετά από πρωτοβου-
λία των Κύπριων αδελφών μας. Είναι τουλάχιστον παρη-
γορητικό για όλους μας να παραμένουμε ενωμένοι ως
Τοπική Αυτοδιοίκηση και αλληλέγγυοι σε τούτες τις δύ-
σκολες στιγμές μέσα από ενέργειες πραγματικής συμ-
παράστασης».

Ανθρωπιστική βοήθεια 
σε πυροπαθείς
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων, προκειμένου να
βοηθήσει τους Δήμους μέλη του
στην υλοποίηση της πολιτικής τους
για την υποστήριξη των κοινωνικά
ευπαθών ομάδων μέσω των Κοινω-
νικών Φαρμακείων, σύναψε Σύμ-
βαση συνεργασίας με τον μη κερ-
δοσκοπικό οργανισμό “GIVMED |
Share medicine Share life” (giv-
med.org), για την παροχή λογισμι-

κού που παρέχει τα ακόλουθα οφέ-
λη:
n Υποστήριξη στην κάλυψη αναγ-

κών σε φάρμακα
n Αξιοποίηση περισσευούμενων

φαρμάκων
n Δημιουργία και διαχείριση ηλε-

κτρονικής αποθήκης φαρμα-
κείου

Το παραπάνω λογισμικό, βελτιώνει
το επίπεδο παροχής υπηρεσιών

υγείας προς τους δημότες, δεδο-
μένου ότι αυξάνεται η ταχύτητα
εξυπηρέτησης των ωφελουμένων
και καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος
των αναγκών τους σε φάρμακα.
Επίσης, ενισχύεται η σχέση με άλ-
λους δήμους, μέσα από την χρήση
νέων τεχνολογιών και την δωρεά
φαρμάκων στα κοινωνικά φαρμα-
κεία τους που συμμετέχουν στο Δί-
κτυο.

Συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό “GIVMED | Share medicine Share life”
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Νέα συνεργασία του
ΕΔΔΥΠΠΥ με το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης για
την υλοποίηση του
Προγράμματος LLM CARE
στους Δήμους μέλη του
Δικτύου.

Τ ο Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων, προκει-
μένου να βοηθήσει τους Δή-

μους μέλη του στην υλοποίηση της
πολιτικής τους για τους Ηλικιωμέ-
νους, σύναψε Σύμβαση συνεργα-
σίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ, με επιστη-
μονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη
Μπαμίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή
της Σχολής Επιστημών Υγείας του
ΑΠΘ, για την αξιοποίηση του Προ-
γράμματος LLM Care, πρότυπου
προγράμματος νοητικής και σωματι-
κής ενδυνάμωσης με διεθνείς πα-
ρουσιάσεις και δημοσιεύσεις. Το εν
λόγω πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί
και στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο
του Δικτύου μας, καθώς και στη Συ-

νάντηση Εργασίας των Δήμων μας
στην Καλλιθέα το 2017. 

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζε-
ται εδώ και μία δεκαετία με ιδιαίτερη
επιτυχία σε Δήμους και πλήθος φο-
ρέων που το αξιοποιούν και μέσα
από το πρόγραμμα πρακτικής Άσκη-
σης Φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ στη
χρήση νέων τεχνολογιών στις υπη-
ρεσίες υγείας.

Το LLM Care είναι ένα ολοκλη-
ρωμένο Σύστημα Νοητικής και Σω-
ματικής Ενδυνάμωσης, μία καινοτό-
μος  υπηρεσία κοινωνικής φροντί-
δας, που  βασίζεται σε σύγχρονες
τεχνολογίες και προσφέρει μία ενο-
ποιημένη λύση για τη βελτίωση της
νοητικής και σωματικής κατάστασης
των ευαίσθητων πληθυσμιακών
ομάδων. 

Τα προβλήματα νοητικής και σω-
ματικής έκπτωσης δημιουργούν
κοινωνική απομόνωση. Πολλά ηλι-
κιωμένα άτομα με χρόνια προβλή-
ματα, ή με συμπτώματα άνοιας, αλ-

λά και γενικότερα διάφορες ευπα-
θείς ομάδες, όπως ασθενείς με
Πάρκινσον, άτομα στο ευρύτερα
φάσμα της νοητικής υστέρησης αν-
τιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Οι
δημοτικές αρχές από την άλλη με-
ριά, δεν είχαν μέχρι στιγμής τη δυ-
νατότητα να εφαρμόσουν κάτι το
διαφορετικό, παρέχοντας φροντίδα
υγείας ή εκπαιδευτική ενίσχυση στα
άτομα αυτά. Σήμερα όμως, δίνεται η
δυνατότητα να αξιοποιηθούν οι νέες
τεχνολογίες προκειμένου να:

n ενισχυθεί η λειτουργικότητα τέ-
τοιων πληθυσμιακών ομάδων
n προαχθεί η σωματική και νοητική
υγεία τους
n προληφθεί η περεταίρω επιδεί-
νωσή τους και ο αποκλεισμός τους
n καταρτιστούν οι εργαζόμενοι στο
χώρο της κοινωνικής φροντίδας σε
ιδιαίτερα προγράμματα & εργαλεία
n εισαχθεί η καινοτομία στις υπηρε-
σίες παροχής κοινωνικής φροντίδας
n αναβαθμιστεί το επίπεδο κοινωνι-
κής πολιτικής

Πρόγραμμα LLM CARE
στους Δήμους του Δικτύου

Σύντομη Περιγραφή προγράμματος Σωματικής Ενδυνάμωσης*

*Για το Πρόγραμμα Σωματικής Ενδυνάμωσης απαιτείται ένας η/υ και ένας αισθητήρας κίνησης (συσκευή Kinect ή άλλη συμβατή)
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Οι Δήμοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο
info@eddyppy.gr. Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα απαιτείται minimum συμμετοχή 5 Δήμων μελών. 

Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το site του LLM CARE http://www.llmcare.gr/  ενώ μπορείτε να δείτε και
το σχετικό video στο youtube LLM CARE VIDEO

Στόχος μας είναι να συν-δημιουργήσουμε θεμέλια ικανά για να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα τεχνολογικής αναβάθ-
μισης των κατά τόπους υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας των Δήμων μελών, πάντοτε όμως στα πλαίσια των σημερινών
οικονομικών δυνατοτήτων τους και με γνώμονα όχι τη συγκυριακή πιλοτική τους εφαρμογή, αλλά τη συντήρηση και
διατήρησή τους στο χρόνο. 

Πλάνο Συνεργασίας-Τρόπος συμμετοχής Δήμων μελών

**Για το Πρόγραμμα Νοητικής Ενδυνάμωσης απαιτείται η/υ ή tablet 

Σύντομη Περιγραφή προγράμματος Νοητικής Ενδυνάμωσης**
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Πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών
Την περίοδο που διανύουμε η
διγλωσσία και ειδικά η γνώση
των Αγγλικών είναι
απαραίτητο εφόδιο για την
αγορά εργασίας. Το κόστος
εκμάθησης όμως
φροντιστήρια ή ιδιαίτερα,
είναι για τις οικογένειες με
οικονομικά προβλήματα
δυσβάσταχτο. Επιπλέον
υπάρχει η ανάγκη για την
απόκτηση εξειδικευμένων
Αγγλικών-business English.
Είναι βέβαιο ότι η ανεργία
δημιουργεί και επιβαρύνει την
υγεία του κόσμου (ψυχική και
όχι μόνο), μιας και δεν έχουν
όλοι ίσες ευκαιρίες για την
πρόσβαση στην ΓΝΩΣΗ!

Μ ε γνώμονα το ανωτέρω το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔ-

ΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με την Lin-
guaphone,  ανταποκρινόμενοι στις
σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης,
που απαιτούν ευελιξία και αποτελε-
σματικότητα στο μικρότερο δυνατό
χρονικό διάστημα, δημιούργησε
ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περι-
βάλλον, την ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα  Linguaphone Digital School μέ-
σω της οποίας ο εκπαιδευόμενος
μπορεί να μάθει μια ξένη γλώσσα ή
να ‘’φρεσκάρει’’ και να εξασκήσει
τη γλώσσα που ήδη γνωρίζει με το
δικό του ξεχωριστό ρυθμό και σύμ-
φωνα με τις   προσωπικές του ανάγ-
κες (e-learning).

Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο
εκπαιδευτικά προγράμματα: το
πρώτο English Course  αφορά την
εκμάθηση Γενικών Αγγλικών και το
δεύτερο  Business English αφορά
την εκμάθηση της γλώσσας και βελ-
τίωση των δεξιοτήτων σε επαγγελ-

ματικό επίπεδο.

General English Course
Το εκπαιδευτικό υλικό English

Course καλύπτει τα δύο επίπεδα
των αρχαρίων Α1 & Α2 (σύμφωνα
με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του
Συμβουλίου της Ευρώπης).

Απευθύνεται σε όσους δεν
έχουν κάνει καθόλου μαθήματα αγ-
γλικών στο παρελθόν ή δεν έχουν
ασχοληθεί με την αγγλική γλώσσα .
Επίσης είναι ιδανικό για όσους
έχουν κάποια γνώση της γλώσσας
και θέλουν να τη βελτιώσουν όπως
επίσης  και για όσους γνωρίζουν τη
γλώσσα αλλά έχουν πρόβλημα στην
προφορική επικοινωνία (δεν έχουν
ευχέρεια λόγου).

Το εκπαιδευτικό υλικό English
Course αποτελεί έναν πρωτοπορια-
κό τρόπο να μάθει ο ενήλικας την
αγγλική γλώσσα πρακτικά, γρήγορα
και αποτελεσματικά. Ο εκπαιδευό-
μενος εισάγεται στη γλώσσα και
μπορεί να επικοινωνεί από τα πρώτα
μαθήματα ενώ παράλληλα μαθαίνει
σε βάθος όλες τις δομές και τα συ-
στήματα της γλώσσας και αναπτύσ-
σει τις γλωσσικές του δεξιότητες.

Business English
To εκπαιδευτικό υλικό Business

English αφορά στα επίπεδα Β1, Β2
& C1 (σύμφωνα με το Κοινό Ευρω-
παϊκό Πλαίσιο του Συμβουλίου της
Ευρώπης) και έχει περισσότερο
επαγγελματικό προσανατολισμό.

Απευθύνεται σε όσους βρίσκον-
ται τουλάχιστον σε επίπεδο Β1 και
θέλουν να μάθουν τη γλώσσα πρα-
κτικά, γρήγορα και αποτελεσματικά
καθώς και να δώσουν μεγαλύτερη
έμφαση στην επιχειρηματική –
επαγγελματική ορολογία και δεξιό-
τητες. Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει
περισσότερο περίπλοκες δομές της

γλώσσας και μέσα από τις περιπτώ-
σεις μελέτης (case studies) κατανο-
εί και χρησιμοποιεί τη γλώσσα που
μαθαίνει μέσα στο περιβάλλον στο
πλαίσιο της επαγγελματικής του
δραστηριότητας. 

Με την ολοκλήρωση της εκπαί-
δευσης, ο εκπαιδευόμενος έχει κα-
λύψει το επίπεδο για να προετοιμα-
στεί για τις εξετάσεις BULATS του
Πανεπιστημίου του Cambridge.

Tο Εθνικό Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών έχει επιλέξει την
μέθοδο Linguaphone Business En-
glish για να παρέχει εκπαίδευση
Επαγγελματικών Αγγλικών (Busi-
ness English-Πρόγραμμα εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης), στο οποίο η
Linguaphone διατηρεί την εκπαι-
δευτική εποπτεία και επιμέλεια.

Συμμετοχή των Δήμων του
Δικτύου στο Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο  αυτό το Δ.Σ. του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ ομόφωνα αποφάσισε να προ-
τείνει να συμμετάσχουν στο καινοτό-
μο αυτό πρόγραμμα. Η συμμετοχή
του Δήμου αφορά πρωτίστως τη δυ-
νατότητα παροχής του Προγράμμα-
τος στους οικονομικά ασθενέστε-
ρους δημότες και άλλες ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού, μέσα από
την επιδότηση από τον Δήμο τους,
ώστε να αποκτήσουν ετήσια συνδρο-
μή στην  πλατφόρμα e-learning / digi-
tal school της LINGUAPHONE, με 1.5
ευρώ ανά μήνα για κάθε κωδικό-οι-
κογένεια (πλέον φ.π.α)

Επιπλέον η συμμετοχή του Δήμου
αφορά την ενημέρωση για όλους
τους υπόλοιπους δημότες, αλλά και
επιχειρήσεις (ακόμη και φροντιστή-
ρια ξένων γλωσσών!), θα δοθεί η δυ-
νατότητα με ένα πολύ μικρό ποσό 2
ευρώ / μήνα (πλέον φ.π.α.), να απο-
κτήσουν μία ετήσια συνδρομή.
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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 εκστρατεί-

ες, οι εκδηλώσεις και τα νέα του Δι-
κτύου. Στην αρχική σελίδα βρίσκονται
οι πρόσφατες εκδηλώσεις και τα νέα
του Δικτύου, ενώ υπάρχει αρχείο Δελ-
τίων Τύπου & Newsletter. 

Οι εκπρόσωποι των Δήμων μελών
του Δικτύου, επισκέπτονται καθημερι-
νά την ιστοσελίδα, για να δηλώσουν

συμμετοχή στα τρέχοντα προγράμμα-
τα, μέσω της νέας ηλεκτρονικής αίτη-
σης συμμετοχής, που συμπληρώνεται
και αποστέλλεται αυτόματα από τον
υπεύθυνο του Δήμου-μέλους, στον
εκάστοτε υπεύθυνο προγράμματος
στο ΕΔΔΥΠΠΥ, προκειμένου να υλο-
ποιηθεί η δράση. 

Στην ενότητα ΠΟΥ- Πρόγραμμα
Υγιείς Πόλεις, αναρτώνται όλα τα ΝΕΑ
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
καθώς και χρήσιμο υλικό από τις Συ-
ναντήσεις Εργασίας του Δικτύου (πα-
ρουσιάσεις βίντεο κλπ) καθώς και από
τις Συναντήσεις και τα Συνέδρια που
συμμετέχει το Δίκτυο στο εξωτερικό.

Τους ετήσιους απολογισμούς του
Δικτύου, κάθε χρόνο τους μοιράζου-
με στους εκπροσώπους των Δήμων
μελών και παράλληλα τους αναρτού-

με σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα.
Ακόμα οι  εκδόσεις του Δικτύου, όπως
οι Πολιτικές και το Προφίλ Υγείας, βρί-
σκονται στην ενότητα Πολιτικές- Εκ-
δόσεις ώστε να έχουν όλοι άμεση
πρόσβαση. 

Τέλος στην ιστοσελίδα του Δι-
κτύου υπάρχει ο διαδραστικός χάρτης
πόλεων του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας όπου μπορείτε
να δείτε όλους τους Δήμους που συμ-
μετέχουν στο Δίκτυο. 

Προτείνουμε λοιπόν σε όλους
τους εκπροσώπους των Δήμων μελών
να επισκέπτονται συχνά τη σελίδα μας
καθώς τους παρέχει πολλές & χρήσι-
μες πληροφορίες. Ευχόμαστε σε
όλους καλή περιήγηση. 
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Η Διαδικτυακή Πύλη 
των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
www.kepygeias.gr,
δημιουργήθηκε για την
ενημέρωση και
εξυπηρέτηση των δημοτών
έπειτα από χρηματοδότηση
του προγράμματος
ΕΣΠΑ2007-2013.

Χ ρησιμοποιώντας τη Διαδι-
κτυακή Πύλη των ΚΕΠ ΥΓΕΙ-
ΑΣ, ο δημότης μπορεί να

συλλέξει πληροφορίες σχετικά με
τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και να ενημερωθεί
για την συνοπτική περιγραφή του
φυσικού αντικειμένου και τον ρόλο
των ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο του. Επί-
σης μπορεί να βρει στοιχεία επικοι-
νωνίας των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ καθώς και
όλων των παρόχων υγείας (ια-
τρούς, διαγνωστικά / μικροβιολογι-
κά κέντρα, δομές υγείας, νοσοκο-
μεία, ιδιωτικές κλινικές, ιατρικές
εταιρείες, μη κερδοσκοπικές – μη
κυβερνητικές εταιρείες στήριξης).
Επιπλέον μπορεί κανείς να ενημε-
ρωθεί για τις εκδηλώσεις των ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ μέσα από δελτία τύπου που
αναρτώνται στην Διαδικτυακή Πύλη
των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ.

Αντίστοιχα χρήση της Διαδι-
κτυακής Πύλης των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
μπορούν να κάνουν και εκπρόσω-
ποι δήμων που επιθυμούν να δημι-
ουργήσουν ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, για να
ενημερωθούν για τα διαδικαστικά.

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

1. Καταχώρησης Δημοτών στο
ηλεκτρονικό σύστημα - δημι-

ουργία ξεχωριστού ηλεκτρονικού
ιατρικού φακέλου ανά δημότη.

2. Ενημέρωση των Δημοτών για
τα 8 νοσήματα που χρήζουν

δια βίου έλεγχο αυτόματα από το
σύστημα και υπενθύμιση σε προκα-
θορισμένους χρόνους εκ νέου αν
δεν έχουν προχωρήσει στις απα-
ραίτητες εξετάσεις που τους έχουν
προταθεί βάσει των πρωτοκόλλων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας.

3. Οργάνωσης προληπτικών
εξετάσεων στους δημότες.

4. Παροχής Υπηρεσιών συμ-
βουλευτικής υποστήριξης

βάσει των πρωτοκόλλων υγείας για
τα 8 νοσήματα.

5. Διαχείριση αιτημάτων των
δημοτών με σκοπό τη βελτίω-

ση των υπηρεσιών του δήμου.

6. Ανάπτυξης προγραμμάτων
αγωγής και προαγωγής της

υγείας.

7. Συστήματα παρόχων - ια-
τρών, εγγεγραμμένων συ-

νεργατών στο ΚΕΠ Υγείας, όπου
μπορούν εύκολα να απευθύνονται
οι δημότες που δεν έχουν προσω-
πικό θεράποντα ιατρό της κατάλλη-
λης 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.

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
www.kepygeias.gr
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Newsletter 
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 γίνε-
ται σε μηνιαία βάση
κάθε τέλος του μή-

να. Υπολογίζεται ότι το
Newsletter  το λαμβάνουν
πάνω από 2500 χρήστες.

Για να μπορείτε να λαμ-
βάνετε το Newsletter του
Δικτύου, πρέπει να κάνε-
τε εγγραφή συμπληρώ-
νοντας το email μόνο το
email σας στη φόρμα εγ-
γραφής που βρίσκεται στο
κάτω μέρος της αρχικής σε-
λίδας του site www.eddyp-
py.gr . 
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DONORwiz
Το ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετέχει στο DONORWIZ

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

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

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

3. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υποστήριξη με εθελοντική εργασία και διάθεση χρόνου, βάσει των δεξιοτήτων σας.
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
απέκτησε κανάλι στο youtube!!!

Ακολουθήστε μας για να βλέπετε 
πρώτοι όσα ανεβάζουμε
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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 υπο-
βάλλουμε την έκθεσή μας για την διαχείριση από 1-1-2018 μέχρι και την  31-12-2018 ύστερα από έλεγχο που πραγ-
ματοποιήσαμε στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στα λογιστικά – οικονομικά βιβλία και στα
δικαιολογητικά των δαπανών.

Τα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 294.559,12€ η ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Έσοδα από Συνδρομές χρήσης 126.141,00 
Έσοδα από Συνδρομές  προηγ. χρήσης 17.219,00 
Λοιπά Έσοδα παρ. σε τρίτους 80,00 
ΤΙΜΟΛ.ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 90.309,20 
Έσοδα από Δωρεές - Χορηγίες  60.809,92 

Οι δαπάνες της χρήσης ανήλθαν σε 267.310,81€ , οι οποίες αναλύονται ως εξής:
Αμοιβές προσωπικού: 54.216,05€
Αμοιβές Τρίτων (Μελ/τες, Λογιστές, Μηχανογράφοι κτλ): 119.080,40€
Παροχές Τρίτων (Ταχυδρομικά, Τηλεπικοινωνίες κτλ): 4.938,68€
Φόροι – Τέλη (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος): 28.876.90€
Διάφορα Έξοδα (Μετ/κά, ταξιδιών, συνδρομές, γραφική ύλη): 86.959,29€
Τραπεζικά Έξοδα: 655,81€
Αποσβέσεις: 1.361,24€
Έκτακτες Δαπάνες: 9.175,29€ 

Οι εισπράξεις για το παραπάνω έτος, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που μας δόθηκαν και ελέγξαμε,  έφτασαν στο
ποσό των 244.037,02€ ενώ οι πληρωμές ανήλθαν σε 214.857,08€.

n Τα ταμειακά διαθέσιμα της 31/12/2018 είναι 29.179,94€

n Το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης δηλαδή της 31/12/2017 ήταν 39.371,91€.

Το παραπάνω ποσό είναι κατατεθειμένο

Λογαριασμός όψεως Eurobank 222367 28.931,79€
Ταμείο 248,15€

————————
Άθροισμα 29.179,94ευρώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
n Από τον έλεγχο της διαχείρισης η Επιτροπή  διαπίστωσε ότι όλα τα στοιχεία τηρήθηκαν με τάξη και ακρί-

βεια.
n Ύστερα από τα παραπάνω η Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρεί ότι όλες οι δαπάνες από 1-1-2018 έως 31-12-2018
που αναγράφονται στα σχετικά λογιστικά βιβλία πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.
Μαρούσι 29/7/19

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ZHKOY A. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Α. ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Π.

Πρόεδρος Επιτροπής Μέλος Μέλος
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Ευρετήριο 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 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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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

* Εξωτερικοί Συνεργάτες Μη μισθοδοτούμενοι  από το ΕΔΔΥΠΠΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΑ

ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ      

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΕΛΙΖΑ ΦΟΙΝΙΤΣΗ

ΓΡΑφΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: 
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΟΥΛΗ-

ΣΤΑΥΡΑΚΗ *

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΝΤΑΙΖΗ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

l ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΟΝ Π.Ο.Υ

l ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

l ΠΡΟΦΙΛ 
ΠΟΛΕΩΝ

l ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

l ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
"ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ 
VODAFONE"

l ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
" A' ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΚΑΡΠΑ"

l ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ

l ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
-ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

l SITE
l ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

-ΠΛΗΡΩΜΕΣ
l ΣΥΝΕΔΡΙΑ
l ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΡΘΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΑΛΚΟΟΛ

l ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ISO 9001

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

ΕΛΙΖΑ ΦΟΙΝΙΤΣΗ

l ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

l ΣΥΝΕΔΡΙΑ
l ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ
-ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

l ΗΜΕΡΙΔΕΣ
l NEWSLETTER
l ΠΡΑΚΤΙΚΑ-

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣ
l ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝOΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

l ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ
ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

l ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
l ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
"ΑΝΟΙΑ"

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΓΡΑφΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

&
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΪΔΙΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ*

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

l BULLYING-ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ-

l ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
l ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ 

ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ 
ΑΟΡΤΗΣ

l ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

l ΜΕΛΑΝΩΜΑ
l CA ΜΑΣΤΟΥ
l CA ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
l CA ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ
l CA ΠΡΟΣΤΑΤΗ
l ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΜΑΣ*
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Χαιρετισμός προέδρου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Φίλες και φίλοι,

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
διανύει μια νέα περίοδο με
προοπτικές ανάπτυξης,
συνέργειες, κοινωνική
συνοχή με σκοπό την
προαγωγή της Υγείας των
πολιτών. Είναι σημαντικό και
ελπιδοφόρο το γεγονός ότι
πλέον η χώρα μας δεν είναι
υπό καθεστώς επιτήρησης.
Έπειτα από πολλά χρόνια
προσπάθειας, πέρσι μόνο
καταφέραμε να
απαλλαγούμε, αν και αυτό
μπορούσε και έπρεπε να
συμβεί αρκετά χρόνια
νωρίτερα.

Μ ε την πρόσφατη εκλογή
μου ως Περιφερειάρχης
Αττικής, επισφραγίζεται

μια μακρά πορεία προσφοράς στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, που πάντα εί-
χε ως επίκεντρο τον πολίτη και έτσι
θα συνεχίσει. Από το Μαρούσι που
με τίμησε και υπηρέτησα, σήμερα
καλούμαι, μέσα από τα νέα μου κα-
θήκοντα στην Περιφέρεια Αττικής,
να αντιμετωπίσω μεγαλύτερες
ανάγκες τόσο στον τομέα της Υγείας
όσο και ευρύτερα στην ανάπτυξη
Υγιών Πόλεων, όπως αυτές σχεδιά-
ζονται και υποστηρίζονται από το Δί-
κτυό μας. Έτσι, με διάθεση ουσια-
στικού διαλόγου, ενότητα, συναίνε-
ση και συνεργασία, σκοπεύουμε ως
νέα διοίκηση να συνδράμουμε ώστε
να αποτελέσει η Αττική ελκυστικό
προορισμό για την ανάπτυξη νέων
Προγραμμάτων, να αναδειχθούν τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα του τό-
που μας, να αξιοποιηθεί το επιστη-
μονικό δυναμικό και η νέα γενιά
ώστε να επιστρέψει πίσω στην πα-
τρίδα. 

Το Δίκτυο εστιάζει στην πρωτο-
βάθμια πρόληψη με καινούρια ερ-
γαλεία εξατομικεύοντας το μήνυμα
της πρόληψης με στόχο να υιοθετή-
σει ο κάθε πολίτης υγιείς συμπερι-
φορές. Στη δευτερογενή πρόληψη,
δίνουμε έμφαση να προλάβουμε τα
νοσήματα πριν να εκδηλωθούν
συμπτώματα  και κινούμαστε σύμ-
φωνα με τα Πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ.
Θεωρούμε επιτακτικό το συντονι-
σμό Κεντρικής Κυβέρνησης και Πε-

ριφέρειας για την επίτευξη των στό-
χων μας. Επιπλέον, μας απασχο-
λούν μεγάλα ζητήματα, όπως η δια-
κοπή του καπνίσματος, η ασφαλής
οδήγηση, η ορθή κατανάλωση αλ-
κοόλ, η σεξουαλική αγωγή, οι σύγ-
χρονες μορφές εξάρτησης όπως εί-
ναι ο εθισμός στο διαδίκτυο και μά-
λιστα σε μικρές ηλικίες. 

Θα αξιοποιήσουμε στο έπακρον
το Διεθνές περιβάλλον στο οποίο
βρίσκεται η Χώρα μας προκειμένου
να επωφεληθούν οι πολίτες μας
από όλες τις σύγχρονες εξελίξεις,
τις προοπτικές, τις διεθνείς συνερ-
γασίες, τις χρηματοδοτήσεις και τις
επενδύσεις. Θεωρούμε αυτονόητη
την αξιοποίηση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας και την ένταξή
μας σε αυτόν, ως τον πλέον αρμό-
διο φορέα υπεράσπισης Δημόσιας
Υγείας Παγκοσμίως. Το Δίκτυο, μέ-
χρι σήμερα υποστηρίζει με συνέ-
πεια τους Δήμους-μέλη του και  εί-
μαστε βέβαιοι ότι θα θα σταθεί αρω-
γός στο έργο της Περιφέρειας με τε-
χνογνωσία και σχεδιασμό και για
αυτό καλούμε και τις διοικήσεις των
άλλων Περιφερειών της χώρας, να
συμπορευτούμε και μαζί να δημι-
ουργήσουμε Υγιείς Πόλεις σε όλη
τη χώρα.

Με τους θερμότερους 
χαιρετισμούς μου,

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γιώργος Πατούλης

Περιφερειάρχης Αττικής
Πρόεδρος ΙΣΑ
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Χαιρετισμός προέδρου 
Επιστημονικής Επιτροπής

Αγαπητοί φίλοι,

Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ) υποστηρίζει και
αναλαμβάνει δράση για την
προάσπιση της υγείας,
ενθαρρύνοντας τη
δημιουργία συνεργασιών και
συνεργειών σε όλα τα
επίπεδα και κυρίως την
ενεργό συμμετοχή των
τοπικών αρχών και των
πολιτών δίνοντας
προτεραιότητα στην βελτίωση
της ποιότητας ζωής και της
προαγωγής της υγείας των
πολιτών.

Η Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.)
συνεπικουρεί τη δράση του Δι-
κτύου, συνεδριάζει τακτικά, γνωμο-
δοτεί επί των προτεινόμενων από το

Δ.Σ. προγραμμάτων, σχεδιάζει και
εισηγείται τις δράσεις που θα απο-
τελέσουν προτεραιότητα για κάθε
έτος. Ο ρόλος της είναι να παρέχει
την επαρκή επιστημονική υποστήρι-
ξη για την τεκμηρίωση των προτει-
νόμενων πολιτικών, αναδεικνύον-
τας μέσα από τη διεπιστημονική
προσέγγιση των προτεινόμενων πο-
λιτικών την ανάγκη για τη διατομεα-
κή συνεργασία που θα διευκολύνει
την εφαρμογή τους στις πόλεις και
την προσαρμογή σε τοπικό επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια του 2018 η Ε.Ε.
του Δικτύου συνέστησε διεπιστημο-
νικές ομάδες εργασίας και ολοκλή-
ρωσε τις προτάσεις για τη διαμόρ-
φωση των πολιτικών που αφορούν
στην  «Ανεργία και τις επιπτώσεις
στην υγεία», στη «Δημιουργία φιλι-
κών πόλεων για τα άτομα με άνοια»
και στην «Αντικαπνιστική εκστρα-
τεία στην Τοπική  Αυτοδιοίκηση».

Στις προτεραιότητες των δράσε-
ων της Ε.Ε. του ΕΔΔΥΠΠΥ τέθηκε η
διαμόρφωση προγράμματος εκπαί-
δευσης στην παροχή πρώτων βοη-
θειών, το οποίο έχει ως απώτερο
στόχο να ενεργοποιηθούν οι φορείς
που μπορούν να συμβάλλουν στην
εκπαίδευση των πολιτών και οι εθε-
λοντικές ομάδες των δήμων.

Η διαμόρφωση των πολιτικών
είναι εναρμονισμένη τόσο με την
πολιτική του Π.Ο.Υ., όσο και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται
στους παράγοντες για τους οποίους
έχει αρμοδιότητα και μπορεί να επη-
ρεάσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην

χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν συστα-
θεί από την Ε.Ε. ομάδες εργασίας
για την επεξεργασία προτάσεων
που αφορούν στις πολιτικές και στις
δράσεις με βάση τους Στόχους Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί υιο-
θετούνται από τον Ο.Η.Ε.  και τον
Π.Ο.Υ. 

Η πορεία εργασιών των ομάδων
της Ε.Ε. για τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης παρουσιάζεται κάθε φο-
ρά στις συναντήσεις εργασίας του
Δικτύου. 

Κατά τη διάρκεια του έτους
πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία
και  η παρουσίαση πολιτικών που
αφορούν τους στόχους 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, οι οποίοι αφορούν τη μηδενική
φτώχεια, τη μηδενική πείνα, την
ποιοτική εκπαίδευση, την ισότητα
των φύλων, το καθαρό νερό, τη
φθηνή και καθαρή ενέργεια, την
αξιοπρεπή εργασία και την οικονο-
μική ανάπτυξη, αντίστοιχα.

Επίσης, μέλη της Ε.Ε. συμμετέ-
χουν μέσω τηλεδιάσκεψης στις
ομάδες εργασίας, του Π.Ο.Υ. με
στόχο να ενημερώνονται και να συ-
νεργάζονται σε θέματα όπως η
ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορύ-
πανση, ο αστικός σχεδιασμός, το νε-
ρό, τα σχετικά εργαλεία και τις  κα-
τευθυντήριες οδηγίες για τις ευρω-
παϊκές πόλεις.

Στο ετήσιο συνέδριο του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ που πραγματοποιήθηκε 20-
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21 Απριλίου 2018 στο Διδυμότειχο,
η Ε.Ε. κατέθεσε στο ΔΣ τις προτά-
σεις της για τη θεματολογία, ενώ  τα
μέλη της παρουσίασαν τις πολιτικές
του Δικτύου που αφορούν στην
Υγιή Γήρανση, την Ψυχική Υγεία, τη
Διατροφή, τη Φυσική Άσκηση, την
Πρόληψη Ατυχημάτων, το Εργασια-
κό Στρες, την Ανεργία και τις επι-
πτώσεις στην Υγεία και τις Α΄ Βοή-
θειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο
πλαίσιο του συνεδρίου ακολούθησε
η βράβευση των μελών της Επιστη-
μονικής Επιτροπής από το ΔΣ του
ΕΔΔΥΠΠΥ.

Από τις κύριες προτεραιότητες
της Ε.Ε. για τις δράσεις του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ, παραμένει η καταγραφή του
Προφίλ Υγείας κάθε δήμου-μέλους
του Δικτύου. Το ΕΔΔΥΠΠΥ, ως ο
φορέας υποστήριξης των Δήμων-
μελών σε επιστημονικά θέματα που
άπτονται της εφαρμογής του Προ-
γράμματος Υγιείς Πόλεις, σε συνερ-
γασία με το ΙΚΠΙ και την εταιρεία Ci-
ty & Region Planning, έχει οργανώ-
σει τη 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.

Με δεδομένο ότι η αναγκαιότη-
τα της υλοποίησης του προφίλ υγεί-
ας στους δήμους είναι πρωταρχικής
σημασίας, αφού σχετίζεται με την
ανάπτυξη των κατάλληλων προ-
γραμμάτων για κάθε πόλη, η Ε.Ε. ει-
σηγήθηκε τη διοργάνωση ενημε-
ρωτικής ημερίδας για τους δημάρ-

χους των Δήμων – μελών του Δι-
κτύου, με στόχο να υπογραμμιστεί η
σημασία του Προφίλ Υγείας και τα
οφέλη που μπορεί να αποκομίσει
μια σύγχρονη Πόλη μέσα από την
υλοποίησή του. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε
στον Δήμο Ηρακλείου, 22 Φε-
βρουαρίου 2018, με τίτλο: «Η σημα-
σία του Προφίλ Υγείας για τη σύγ-
χρονη πόλη» και περιελάμβανε ει-
σηγήσεις με την περιγραφή του
σχεδιασμού της Πολιτικής υγείας με
βάση τις ανάγκες του πληθυσμού,
των τεχνικών χαρακτηριστικών του
προφίλ υγείας ως εργαλείου, αλλά
και την εμπειρία των πόλεων που το
υλοποίησαν. Αποτέλεσμα της ενη-
μέρωσης αυτής ήταν η ευαισθητο-
ποίηση και η εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος από πολλούς Δήμους για να
ξεκινήσουν το προφίλ υγείας, το
οποίο άλλωστε αποτελεί ένα από τα
κριτήρια του Π.Ο.Υ. για τις Υγιείς
Πόλεις. Ήδη ολοκληρώθηκε το
προφίλ υγείας του Δήμου Σάμου και
σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμόρφωση
του προφίλ υγείας των Δήμων Πυ-
λαίας-Χορτιάτη, Αμαρουσίου, Ηρα-
κλείου Αττικής, ενώ αρκετοί δήμοι
επεξεργάζονται την πρόταση.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί
πως, το έτος 2018 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 δομές των ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ, όπου μέσω της αξιολόγη-
σης 4 βασικών παραγόντων κινδύ-
νου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα,
όπως το κάπνισμα, η αρτηριακή πίε-
ση, η ολική χοληστερόλη και η ηλι-
κία, οι συμμετέχοντες -ηλικίας 40-
65 ετών και χωρίς διαγνωσμένη
καρδιαγγειακή νόσο- έχουν τη δυ-
νατότητα να ενημερωθούν για την
πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγει-
ακού επεισοδίου τα επόμενα 10 έτη. 

Ειδικότερα, για το έτος 2018
συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνο-
λικά 197 άτομα, από τα οποία 45 άν-
δρες και 152 γυναίκες. Οι εκπρό-
σωποι των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ που υλοποι-
ούν το πρόγραμμα συλλέγουν και
αποστέλλουν σε τακτά χρονικά δια-
στήματα τα δεδομένα στο ΙΚΠΙ,
όπου στη συνέχεια γίνεται αξιολό-
γηση και κατηγοριοποίηση του καρ-
διαγγειακού κινδύνου με βάση το
φύλο και την ηλικία.

Όλα τα παραπάνω μπόρεσαν να
υλοποιηθούν χάρις στην πολύτιμη
συμβολή των μελών της Επιστημο-
νικής Επιτροπής του Δικτύου, η
οποία απαρτίζεται από 30 εκπροσώ-
πους δραστήριων Δήμων.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Γιάννης Τούντας

Καθηγητής Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής

Πρόεδρος της Ε.Ε. ΕΔΔΥΠΠΥ
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Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή

Διανύσαμε μια ακόμη
δημιουργική χρονιά κατά την
οποία τα Προγράμματα του
Δικτύου υλοποιήθηκαν από
πολλούς Δήμους-μέλη μας και,
μέσω αυτών, οι Δημοτικές Αρχές
προσέφεραν σημαντικές
υπηρεσίες Πρόληψης για την
υγεία των δημοτών τους. 

Τ α Προγράμματα του Δικτύου και
των ΚΕΠ Υγείας έχουν σχεδιαστεί
με γνώμονα τον προσυμπτωματικό

έλεγχο και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τ ο Δίκτυό μας (Hellenic Healthy Cities
Network), αποτελεί το Εθνικό μέλος για τη
χώρα μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας από το 2011. Από τότε συμμετέχει
σε όλες τις 5ετείς φάσεις ανάπτυξης των
Προγραμμάτων του Π.Ο.Υ και έχουμε υπο-
βάλλει υποψηφιότητες για την επόμενη
φάση 2019-2024.

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί ο θεσμός
των ΚΕΠ Υγείας που στοχεύει στην Πρό-
ληψη και την Προαγωγή της Υγείας, ο
οποίος επεκτάθηκε και φέτος με τη δημι-
ουργία συνολικά 97 ΚΕΠ Υγείας, από τα

οποία διοργανώθηκαν πάνω από 1.300
Δράσεις και 33.000 δωρεάν εξετάσεις
και ωφελήθηκαν περισσότεροι από
114.000 Δημότες.

Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει ημερίδες για
την αγωγή Υγείας στην Εφηβική ηλικία, την
αγωγή Υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα,
πληθυσμιακός έλεγχος για την έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου του μαστού και
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας,
πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, δω-
ρεάν διάγνωση για την πρόληψη του μελα-
νώματος, χορήγηση ανιχνευτικού εργα-
λείου για τη διάγνωση της κατάθλιψης. 

Στα θέματα της Πρόληψης, θεωρούμε το
ζήτημα του εμβολιασμού και της εγκλημα-
τικής δράσης του αντιεμβολιαστικού κινή-
ματος, ύψιστης προτεραιότητας.  Η συλλο-
γική ανοσία είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως
για όσους έχουν ανεπαρκές ανοσοποιητι-
κό σύστημα και δεν μπορούν να εμβολια-
στούν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει
την παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμ-
βόλια έναν από τους 10 σημαντικότερους
κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Είναι
απαράδεκτο στον 21ο αιώνα να σημει-
ώνονται θάνατοι ανεμβολίαστων αν-
θρώπων από ασθένειες για τις οποίες
υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια,
όπως η γρίπη ή η ιλαρά. Ως Δίκτυο, οργα-
νώσαμε πανελλαδική εκστρατεία για την
Ορθή χρήση των εμβολίων και των αντι-
βιοτικών με συμμετοχή σε περισσότερους
από 100 Δήμους.  

Όλα τα Προγράμματα του Δικτύου εξελίσ-
σονται κανονικά, όπως αυτό της οστεοπό-
ρωσης, της ορθής κατανάλωσης αλκοόλ,
της εκπαίδευσης Α’ Βοηθειών και δημι-
ουργίας δημοτικών εθελοντικών διασω-
στικών ομάδων προστασίας του πολίτη,
διαχείριση αποθήκης κοινωνικών φαρμα-
κείων, πρόγραμμα νοητικής και σωματικής
ενδυνάμωσης στην Γ΄ ηλικία και πρόγραμ-
μα εκμάθησης αγγλικών με τη μέθοδο της
LINGUAPHONE. 

Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο συ-
νεργασίες που έχουμε ως Δίκτυο με την
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και το Σύλλο-
γο Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ. Με το Σύλλογο Όρα-
μα ΕΛΠΙΔΑΣ και την Πρόεδρο κυρία Μα-
ριάννα Β. Βαρδινογιάννη, έχουμε υπο-
γράψει Σύμφωνο Συνεργασίας στο οποίο
προβλέπεται η δημιουργία τοπικών κέν-
τρων εγγραφής και ενημέρωσης εθελον-
τών δοτών μυελού των οστών στα ΚΕΠ
Υγείας και στις κοινωνικές υπηρεσίες των
Δήμων. Μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει τη
λειτουργία τους 24 Δήμοι και διαρκώς αυ-
ξάνονται. Στόχος είναι να ενισχυθεί η τρά-
πεζα εθελοντών δοτών στη χώρα μας και
να ξεπεράσουμε τους 100.000 ώστε να μη
χρειάζεται να αναζητούμε δότες στο εξω-
τερικό χάνοντας σημαντικό χρόνο αλλά και
αυξάνοντας τα κόστη. 

Ενώ, με την εταιρεία Alzheimer Αθηνών
και συγκεκριμένα την Πρόεδρό της Δρ.
Παρασκευή Σακκά, έχουμε ξεκινήσει μια
συνεργασία για τη δημιουργία Φιλικών
Κοινοτήτων για την Άνοια που σκοπό έχει
την ίδρυση δομών-Συμβουλευτικών Σταθ-
μών για την Άνοια στους Δήμους της χώ-
ρας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των
ασθενών χωρίς να χρειάζεται να απομα-
κρύνονται από το σπίτι τους. Μέχρι σήμερα
έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 150
επαγγελματίες υγείας από 72 Δήμους-μέ-
λη του Δικτύου πανελλαδικά. Αισιοδοξού-
με ότι όλοι οι Δήμοι θα είναι αρωγοί και
συμπαραστάτες και σε αυτά τα μεγάλα εγ-
χειρήματά μας που αποσκοπούν στο όφε-
λος των πολιτών σε επίπεδο Πρόληψης.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί, ότι το Δί-
κτυο στο Καταστατικό του εντάσσει πλέον
και τις Περιφέρειες στα μέλη του, δημιουρ-
γώντας νέες, μεγαλύτερες προοπτικές
στην Προαγωγή της Υγείας, ακολουθών-
τας τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος

Γενικός Διευθυντής
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Στο Δήμο Διδυμοτείχου, την 21η Απριλίου
2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ και
συγκεκριμένα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο,
πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την
επωνυμία «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Πατούλης Γεώρ-
γιος καλωσόρισε όλους τους παρόντες – εκ-
προσώπους των Δήμων-μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ

ενώ ευχαρίστησε για άλλη μια φορά το Δήμαρχο Διδυ-
μοτείχου για τη θερμή φιλοξενία του.

Αναλυτικά, στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν οι
εξής Δήμαρχοι: Δήμαρχοι: κ. Αθανάσιος Μπίρμπας  Δή-
μαρχος Αιγάλεω, κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος Δήμαρ-
χος Γορτυνίας, κ. Δημήτριος Κάρναβος Δήμαρχος
Καλλιθέας, Αντιπρόεδρος Β΄ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Γιάννης Στα-
θόπουλος Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής, Αναπλ. Γεν.
Γραμματέας Δ.Σ. ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Νικόλαος Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  κ.
Γιώργος Ψαθάς Δήμαρχος Διρφύων Μεσαπίων, κ. Νι-
κόλαος Ευαγγέλου Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Σάββας
Ζαμανίδης Δήμαρχος Εορδαίας, κ. Νίκος Μπάμπαλος
Δήμαρχος Νέου Ηρακλείου, κ. Γιάννης Μαυρομάτης
Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Σπυρίδων Νικολάου Δήμαρ-
χος Θηβαίων, κ. Νικόλαος Ζενέτος Δήμαρχος Ιλίου,  κ.
Γεράσιμος Δαμουλάκης Δήμαρχος Μήλου, κ. Ευάγγε-
λος Τσοπανόπουλος Δήμαρχος Νέστου, κ. Χαράλαμ-
πος Δημαρχόπουλος Δήμαρχος Ξάνθης, κ. Βασίλειος
Μαυρίδης, Δήμαρχος Ορεστιάδας, κ. Δημήτριος Δε-
μουρτζίδης Δήμαρχος Παύλου Μελά, κ. Δημήτριος
Νασίκας Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου και επιπλέον εκ-
πρόσωποι από  65 Δήμους μέλη.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προ-
χωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάτα-
ξης, ως ακολούθως:

Θέμα 1ο:  
Απολογισμός 2017 
και Προγραμματισμός Δράσης 2018 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος
Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής παρουσίασε τις
δράσεις του Δικτύου που έχει αναλάβει το ΕΔΔΥΠΠΥ κα-
τά το έτος 2017, κάνοντας μία σύντομη παρουσίαση στα
προγράμματα πρόληψης που έχουν υλοποιηθεί στους
Δήμους μέλη και τις Εκστρατείες ενημέρωσης. Ακόμη,
τους ενημέρωσε ότι μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευ-
σης μπορούν να παραλάβουν το CD του απολογισμού το
οποίο περιλαμβάνει όλες τις δράσεις και εκστρατείες
που έχουν υλοποιηθεί εντός του 2017ι.

Στη συνέχεια εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Γενι-
κής 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. Παπασπυρό-
πουλος παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό 2017
και τον προϋπολογισμό για το έτος 2018 (Βλέπε παράρ-
τημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ).

Επίσης ανέφερε ότι πυρήνας των οικονομικών είναι οι
συνδρομές των Δήμων μελών και τόνισε τη σημαντικό-
τητα της καταβολής της ετήσιας συνδρομής, προκειμέ-
νου το Δίκτυο να συνεχίσει το έργο του. 

Ακόμη, ο κ. Παπασπυρόπουλος ανέγνωσε την Έκθεση
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία έχει συνταχθεί νο-
μίμως από τα μέλη αυτής. 

Στη συνέχεια, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Γενι-
κής Συνέλευσης ο οικονομικός απολογισμός και προ-
ϋπολογισμός του ΕΔΔΥΠΠΥ για το έτος 2018 από το σύ-
νολο των μελών της Γενικής Συνέλευσης, όπως παρου-
σιάστηκε από τον κ. Παπασπυρόπουλο.

Γενική Συνέλευση
Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
Δημοτικό Αμφιθέατρο Διδυμοτείχου 
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Θέμα 3ο: 
Τροποποιήσεις Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Παπασπυρό-
πουλος παρουσίασε τις τροποποιήσεις κανονισμού λει-
τουργίας του Δικτύου 2018. Συγκεκριμένα, τους ενημέ-
ρωσε ότι προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές:

Αφαίρεση του Υπευθύνου Διαχειριστικής
Επάρκειας από το οργανόγραμμα 

Ο λόγος που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί αυτή η αλ-
λαγή είναι ότι πλέον για την διαχείριση προγραμμάτων
ΕΣΠΑ απαραίτητη είναι η πιστοποίηση κατά ISO9001 για
την παροχή υπηρεσιών με αυτεπιστασία καθώς και την
ανάθεση έργων που αφορούν σε υπηρεσίες και το Δί-
κτυο μας έχει προσαρμοστεί στα νέα αυτά δεδομένα.

Προσθήκη Εσωτερικής Πολιτικής 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα εσωτερική πολιτική προστασίας προσωπι-
κών δεδομένων  απευθύνεται και αφορά στο μόνιμο
προσωπικό της εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και της Γενικής Συνέλευσης αυτής καθώς και
τους εξωτερικούς συνεργάτες της. 

Η παρούσα εσωτερική πολιτική προστασίας προσωπι-
κών δεδομένων  αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμή-
μα του υπάρχοντος εσωτερικού κανονισμού εσωτερικής
οργάνωσης και λειτουργίας – κώδικας δεοντολογίας

του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ σέβεται και εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον
γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων
και σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας προσω-
πικών δεδομένων είναι αφενός μεν η προστασία της
ιδιωτικότητας των υπαλλήλων και εξωτερικών συνεργα-
τών του καθώς και προμηθευτών και συνεργαζόμενων
επιστημόνων υγείας αφετέρου δε η διασφάλιση της τή-
ρησης των αρχών της ιδιωτικότητας από τους υπαλλή-
λους του και τους εξωτερικούς συνεργάτες αυτού. 

Με την παρούσα εσωτερική πολιτική προστασίας προ-
σωπικών δεδομένων  επιδιώκεται η δημιουργία μίας νέ-
ας νοοτροπίας για την προστασία των προσωπικών δε-
δομένων που επεξεργάζεται το ΕΔΔΥΠΠΥ,  η τήρηση
στο έπακρο των νομικών του υποχρεώσεων όσον αφο-
ρά τη νομική του συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό,
η ενημέρωση των υποκειμένων των προσωπικών δεδο-
μένων των δικαιωμάτων για τα δικαιώματά τους όσον
αφορά την επεξεργασία που τελείται από το ΕΔΔΥΠΠΥ
και ο καθορισμός κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά την
προστασία της ιδιωτικότητας. 

Η παρούσα οφείλει να εφαρμόζεται  κατόπιν ενημέρω-
σης του προσωπικού και εκπαίδευσής του όσον αφορά
τις διατάξεις της προστασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων και κατόπιν πραγματοποίησης της διαδικασίας της
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νομικής συμμόρφωσης με τον γενικό κανονισμό προ-
στασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η παρούσα υπερισχύει κάθε προγενέστερης πολιτικής,
κανονισμού και διαδικασίας είχε εφαρμοστεί αναφορικά
με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και βασί-
ζεται στην πλήρη τήρηση των αρχών περί συλλογής και
επεξεργασίας και αποθήκευσης προσωπικών δεδομέ-
νων, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην (εξωτερι-
κή) πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες
κατηγορίες προσωπικών δεδομένων : 
n Όνομα 
n Επώνυμο 
n Πατρώνυμο
n Στοιχεία φορολογικού μητρώου 
n Στοιχεία δημόσιας οικονομικής Υπηρεσίας
n Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
n Ταχυδρομική Διεύθυνση 
n Τηλέφωνο 
n Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας 
n Οικογενειακή κατάσταση
n Ονοματεπώνυμο συζύγου/τέκνων 
n Ημερομηνία Γέννησης
n Τίτλοι σπουδών 
n Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ δεν επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγο-
ρίες προσωπικών δεδομένων : 

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, δεδομένα που αποκα-
λύπτουν φυλετική, ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθή-
σεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις,
γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα
υγείας ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή
το γενετήσιο προσανατολισμό. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα
για σκοπούς άλλους πλην των ρητά αναφερόμενων
στην πολιτική προστασίας του , ήτοι κατά την εκτέλεση
της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης (πώληση /παροχή
υπηρεσιών προς το ΕΔΔΥΠΠΥ) για την  κατηγορία των
εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών και η επί-
τευξη των σκοπών της πρόληψης και της προαγωγής
της υγείας των δημοτών για την κατηγορία  των επιστη-
μόνων υγείας. 
Το ΕΔΔΥΠΠΥ σεβόμενο την ιδιωτικότητα των προσωπι-
κών δεδομένων εφαρμόζει τις αρχές της διαφάνειας,
της ενημέρωσης των υποκειμένων των δικαιωμάτων και
έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε όλα τα υποκεί-

μενα των δικαιωμάτων (υπάλληλοι/εξωτερικοι συνερ-
γάτες κλπ) να είναι πάντοτε αποδεδειγμένα ενήμεροι για
τα παρακάτω δικαιώματά τους, ήτοι της πρόσβασης,
διόρθωσης ή διαγραφής των παραπάνω αναλυτικά ανα-
φερόμενων προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επί-
σης για περιορισμό, εναντίωση στην επεξεργασία και
άσκηση του δικαιώματος φορητότητας και το δικαίωμα
υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

Το ΕΔΔΥΠΥ διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων
των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα και συγκεκριμένα οφείλει να παράσχει πληροφο-
ρίες σε κάθε έγγραφο αίτημα του υποκειμένου χωρίς
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από
την παραλαβή του αιτήματος. 

Επίσης το ΕΔΔΥΠΠΥ ενημερώνει τα υποκείμενα των δι-
καιωμάτων για τους σκοπούς της επεξεργασίας και τη
νομική βάση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή την
κοινοποίηση σε κατάλληλα πιστοποιημένους εκτελούν-
τες, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπι-
κών δεδομένων. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ οφείλει να τηρεί την παρούσα πολιτική
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να
διασφαλίζει ότι αυτή εφαρμόζεται τόσο όσο προς το προ-
σωπικό του ΕΔΔΥΠΠΥ όσο και ως προς τις συναλλαγές
με εξωτερικούς συνεργάτες/προμηθευτές και ότι εφαρ-
μόζονται – χρησιμοποιούνται όλα τα απαραίτητα νομικά
έγγραφα και διαδικασίες ανά περίπτωση, οι οποίες είναι
σύμφωνες με τον γενικό κανονισμό προστασίας προσω-
πικών δεδομένων. Ότι το προσωπικό δεσμεύεται συμ-
βατικά για την ορθή και σύννομη επεξεργασία των προ-
σωπικών δεδομένων, ότι εγγυάται τη νόμιμη επεξεργα-
σία με τη βάση που του έχει γνωστοποιηθεί και ότι σε πε-
ρίπτωση που χειριστεί προσωπικά δεδομένα τα οποία
δεν εμπίπτουν σε μια από τις γνωστοποιηθείσες σε αυτό
νομικές βάσεις θα ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο
επεξεργασίας για την επικαιροποίηση των διαδικασιών
και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Σε περίπτωση που το προσωπικό αντιληφθεί περιστατικό
παραβίασης οφείλει να ενημερώσει αμελητί τον υπεύ-
θυνο επεξεργασίας για τη λήψη των κατάλληλων μέ-
τρων. 

Ειδικότερα το ΕΔΔΥΠΠΥ οφείλει να διασφαλίζει ότι όλα
τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων που επε-
ξεργάζεται το ΕΔΔΥΠΠΥ, απολαμβάνουν των αρχών της
διαφάνειας, αναλογικότητας,  προσφορότητας και εμπι-
στευτικότητας. Ότι υπάρχει επαρκής προστασία και
ασφάλεια από φυσικές καταστροφές στα γραφεία, ότι τα
αρχεία των προσωπικών δεδομένων τόσο σε ηλεκτρονι-
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κή όσο και σε έγγραφη μορφή τηρούνται με όλους τους
κανόνες της ασφάλειας από κάθε περιστατικό εισβολής,
απώλειας τροποποίησης ή κοινοποίησής τους σε μη αρ-
μόδια εξουσιοδοτημένο τρίτο. Στα αρχεία που τηρούνται
σε ηλεκτρονική μορφή έχουν πρόσβαση μόνον οι εντε-
ταλμένοι προς τούτο υπάλληλοι. 

Αντίστοιχα τα αρχεία που τηρούνται σε έγγραφη μορφή
αποθηκεύονται σε ερμάρια που κλειδώνουν με ευθύνη
όλων των εργαζομένων που τα χρησιμοποιούν.

Ότι οι εκτελούντες που χρησιμοποιούνται, οι προμηθευ-
τές και εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται συμβατικά
έτσι ώστε να πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που θέτει ο
κανονισμός για την ασφάλεια και την προστασία των
προσωπικών δεδομένων και για την λήψη κατάλληλων
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Ότι σε περίπτωση
αλλαγής των σκοπών επεξεργασίας και διεύρυνσης των
κατηγοριών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που επεξεργάζονται οφείλουν τα επικαιροποιηθούν τα
κατάλληλα έγγραφα και η παρούσα πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων. 

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ρητή συγκατάθεση
του υποκειμένου των δεδομένων για επεξεργασία των
προσωπικών του δεδομένων, το ΕΔΔΥΠΠΥ οφείλει να
ενημερώνει τα υποκείμενα κατά πόσον η παροχή δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμ-
βατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης
καθώς και το χρονικό διάστημα που το υποκείμενο υπο-
χρεούται να παράσχει τα δεδομένα αυτά και ποιες συνέ-
πειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών. 

Σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης προσωπικών
δεδομένων το ΕΔΔΥΠΠΥ οφείλει να ενημερώσει την Αρ-
χή Προστασίας Δεδομένων άμεσα και δίχως καθυστέρη-
ση και εντός 72 ωρών από την επέλευση του συμβάν-
τος/λήψης υπόψιν του περιστατικού. 

Το ΕΔΔΥΠΥ δεν διενεργεί επεξεργασία με αυτοματοποι-
ημένα μέσα. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ δεν πραγματοποιεί διασυνοριακές μεταβι-
βάσεις προσωπικών δεδομένων. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ κατά την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων τηρεί πάντοτε την αρχή της αναλογικότητας
και του περιορισμού της χρήσης. Για το λόγγο αυτό οι
υπάλληλοί του οφείλουν πάντοτε να ελέγχουν και να
διασφαλίζουν ότι τηρούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα
προσωπικά δεδομένα και δη τα ενήμερα και ακριβή. Το
μέγιστο χρονικό διάστημα που αποθηκεύονται προσωπι-
κά δεδομένα είναι 10 έτη από την τελευταία συναλλαγή

για λόγους φορολογικούς. Σε περίπτωση απόλυσης, οι-
κειοθελούς αποχώρησης ή παύσης της συνεργασίας
βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού τα προσωπικά δεδομένα
διατηρούνται για χρονικό διάστημα 10 ετών από την σχε-
τική ημερομηνία. 

Κατόπιν της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας είτε σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί ότι προσωπικά δε-
δομένα δεν χρειάζεται να αποθηκεύονται περαιτέρω
(έλλειψη νόμιμης βάσης επεξεργασίας) οφείλει να
πραγματοποιείται καταστροφή αυτών με ειδικό κατα-
στροφέα εγγράφων είτε διαγραφή εάν πρόκειται για
ηλεκτρονική μορφή και να συντάσσεται το αντίστοιχο
πρωτόκολλο καταστροφής. το οποίο στη συνέχεια οφεί-
λει να αρχειοθετείται σε κατάλληλο φάκελο. 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει
το ΕΔΔΥΠΥ είναι οι αρμόδιες οικονομικές και διοικητι-
κές υπηρεσίες και οι ασφαλιστικοί φορείς. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ χρησιμοποιεί εκτελούντες για την επεξερ-
γασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων με
βάση υψηλά κριτήρια παροχής ασφάλειας και ποιότητας
όπου αυτό χρειάζεται και ελέγχει και  δεσμεύει τον εκά-
στοτε εκτελούντα , είτε πρόκειται για εξωτερικό συνερ-
γάτη παρέχοντα λογιστικές είτε λογισμικές και πληρο-
φορικές υπηρεσίες,  ότι διαθέτει επαρκείς διαβεβαι-
ώσεις ότι παρέχει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά
μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπι-
κών δεδομένων και καταρτίζει την ανάλογη σύμβαση. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ εγγυάται την ασφαλή επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων από τους υπαλλήλους – εξω-
τερικούς του συνεργάτες και για το λόγο αυτό καταρτίζει
συμβάσεις εμπιστευτικότητας με το προσωπικό του. Μέ-
σω αυτής της συμβατικώς αναληφθείσας υποχρέωσης
διασφαλίζει τη σωστή και ενδεδειγμένη επεξεργασία
από τους υπαλλήλους του σύμφωνη προς τις αρχές του
κανονισμού, όπου σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται
η κοινοποίηση και χρήση εκτός υπηρεσίας προσωπικών
δεδομένων για ιδιωτική χρήση ή εκτός των σκοπών του
ΕΔΔΥΠΠΥ. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ δεν υποχρεούται να διορίσει υπεύθυνο
προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Στη συνέχεια, όλα τα παρόντα μέλη της Γενικής Συνέ-
λευσης, ενέκριναν ομόφωνα τις τροποποιήσεις κανονι-
σμού λειτουργίας του Δικτύου 2018 που πρότεινε ο κ.
Παπασπυρόπουλος

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κ. Πατού-
λης κήρυξε τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης. 
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ΔΗΜΟΙ - ΜΕΛΗ
1 ΑΒΔΗΡΩΝ
2 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
3 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
4 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
5 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
8 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
9 ΑΓΡΑΦΩΝ

10 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
11 ΑΘΗΝΑΣ
12 ΑΙΓΑΛΕΩ
13 ΑΙΓΙΝΑΣ
14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
16 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΩΝ
17 ΑΛΙΜΟΥ
18 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
19 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
20 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
21 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
22 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
23 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
24 ΑΝΔΡΟΥ
25 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
26 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
27 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
28 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
29 ΑΡΡΙΑΝΩΝ
30 ΑΡΤΑΙΩΝ
31 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
32 ΑΧΑΡΝΩΝ
33 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
34 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
35 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑ
36 ΒΕΡΟΙΑΣ
37 ΒΙΑΝΝΟΥ
38 ΒΟΛΒΗΣ
39 ΒΟΛΟΥ
40 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
41 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
42 ΒΥΡΩΝΑ
43 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
44 ΓΑΥΔΟΥ
45 ΓΛΥΦΑΔΑΣ
46 ΓΟΡΤΥΝΑΣ
47 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
48 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
49 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
50 ΔΕΛΤΑ
51 ΔΕΛΦΩΝ
52 ΔΕΣΚΑΤΗΣ
53 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
54 ΔΙΟΝΥΣΟΥ
55 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
56 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
57 ΔΟΞΑΤΟΥ
58 ΔΡΑΜΑΣ
59 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
60 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
61 ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
62 ΔΩΡΙΔΟΣ
63 ΕΔΕΣΣΑΣ
64 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
65 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
66 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
67 ΕΟΡΔΑΙΑΣ
68 ΕΡΕΤΡΙΑΣ
69 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
70 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
71 ΕΥΡΩΤΑ
72 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
73 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
74 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
75 ΗΛΙΔΑΣ
76 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

77 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
78 ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
79 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
80 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ
81 ΘΑΣΟΥ
82 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
83 ΘΕΡΜΗΣ
84 ΘΗΒΑΣ
85 ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
86 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
87 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
88 ΙΛΙΟΥ
89 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
90 ΚΑΒΑΛΑΣ
91 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
92 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
93 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
94 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
95 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
96 ΚΑΡΠΑΘΟΥ
97 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
98 ΚΑΡΥΣΤΟΥ
99 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
100 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
101 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
102 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
103 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
104 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
105 ΚΙΛΕΛΕΡ
106 ΚΙΜΩΛΟΥ
107 ΚΟΖΑΝΗΣ
108 ΚΟΝΙΤΣΑΣ
109 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
110 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
111 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
112 ΚΡΩΠΙΑΣ
113 ΚΥΘΗΡΩΝ
114 ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
115 ΚΩ
116 ΛΑΓΚΑΔΑ
117 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
118 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
119 ΛΕΙΨΩΝ
120 ΛΕΡΟΥ
121 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
122 ΛΗΜΝΟΥ
123 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
124 ΛΟΚΡΩΝ
125 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
126 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
127 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
128 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
129 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
130 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
131 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
132 ΜΕΓΑΡΕΩΝ
133 ΜΕΓΙΣΤΗΣ(ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)
134 ΜΕΣΣΗΝΗΣ
135 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
136 ΜΕΤΕΩΡΩΝ
137 ΜΗΛΟΥ
138 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
139 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
140 ΜΥΚΟΝΟΥ
141 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
142 ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
143 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
144 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
145 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
146 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
147 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΣΥΚΕΩΝ
148 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
149 ΝΕΜΕΑΣ
150 ΝΕΣΤΟΥ
151 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
152 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

153 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
154 ΞΑΝΘΗΣ
155 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
156 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
157 ΟΙΧΑΛΙΑΣ
158 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
159 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
160 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
161 ΠΑΓΓΑΙΟΥ
162 ΠΑΙΟΝΙΑΣ
163 ΠΑΛΑΜΑ
164 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
165 ΠΑΞΩΝ
166 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
167 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
168 ΠΑΡΓΑΣ
169 ΠΑΡΟΥ
170 ΠΑΤΜΟΥ
171 ΠΑΤΡΕΩΝ
172 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
173 ΠΕΙΡΑΙΑ
174 ΠΕΛΛΑΣ
175 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
176 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
177 ΠΗΝΕΙΟΥ
178 ΠΟΡΟΥ
179 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
180 ΠΡΕΣΠΩΝ
181 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
182 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
183 ΠΥΛΗΣ
184 ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
185 ΠΩΓΩΝΙΟΥ
186 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
187 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
188 ΡΟΔΟΥ
189 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
190 ΣΑΜΗΣ
191 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
192 ΣΕΡBΙΩΝ
193 ΣΕΡΙΦΟΥ
194 ΣΕΡΡΩΝ
195 ΣΗΤΕΙΑΣ
196 ΣΙΘΩΝΙΑΣ
197 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
198 ΣΙΦΝΟΥ
199 ΣΚΙΑΘΟΥ
200 ΣΚΥΔΡΑΣ
201 ΣΟΥΦΛΙΟΥ
202 ΣΟΦΑΔΩΝ
203 ΣΠΑΡΤΗΣ
204 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
205 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
206 ΤΕΜΠΩΝ
207 ΤΗΛΟΥ
208 ΤΗΝΟΥ
209 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
210 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
211 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
212 ΤΥΡΝΑΒΟΥ
213 ΥΔΡΑΣ
214 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
215 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
216 ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
217 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
219 ΦΟΥΡΝΩΝ-ΚΟΡΣΕΩΝ
220 ΦΥΛΗΣ
221 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
222 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
223 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
224 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
225 ΧΙΟΥ
226 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
227 ΩΡΩΠΟΥ
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ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Γιώργος Πατούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. 

Περιφερειάρχης Αττικής, 
τ. Δήμαρχος Αμαρουσίου

Δημήτρης Κάρναβος
Αντιπρόεδρος Α’ Δ.Σ.
Δήμαρχος Καλλιθέας

Παναγιώτης Ζητάκης
Ειδικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένων 
& Παραμεθόριων 

Περιοχών
τ. Δημ. Σύμβουλος
Αλεξανδρούπολης

Ιωάννης
Φωστηρόπουλος

Ταμίας
Δήμαρχος Παλαιού 

Φαλήρου, 
τ. Αντιδήμαρχος 

Παλαιού Φαλήρου

Νέλλη Λάβδα
Αναπλ. Ταμίας

Μέλος Συμβουλίου 
Δημοτικής Κοινότητας

Ψυχικού, 
τ. Δημ. Σύμβουλος 
Φιλόθεης–Ψυχικού

Ελπινίκη Ανδρεάδου
Μέλος Δ.Σ.

Δημοτική Σύμβουλος
Δήμου Λαγκαδά

Γιώργος Μακρυνός
Αντιπρόεδρος Β’ Δ.Σ.

τ. Δημ. Σύμβουλος 
Κορυδαλλού

Ιωάννης Λαδόπουλος
Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Χαλανδρίου

Ιωάννης Σταθόπουλος
Αναπλ.

Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
τ. Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής
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ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Παντελιάς
Μέλος Δ.Σ.

Δημοτικός Σύμβουλος
Αγ. Αναργύρων 

Καματερού
τ. Αντιδήμαρχος

Ηρακλής Τιτόπουλος
Μέλος Δ.Σ.

Δημ. Σύμβουλος
Πυλαίας-Χορτιάτη

Aνδρέας Λεωτσάκος
Μέλος Ε.Ε.

Αντιπεριφερειάρχης 
Δυτικού Τομέα Αττικής,

τ.Αντιδήμαρχος 
Αγ. Βαρβάρας

Παναγιώτα
Προυντζοπούλου

Μέλος Ε.Ε.
τ. Δημοτική Σύμβουλος 

Αλίμου

Σπηλιοπούλου
Χρυσάγη 

Κωνσταντίνα
Πρόεδρος 

Εξελεγκτικής 
Επιτροπής 

Δημοτική Σύμβουλος
Γαλατσίου 

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

Μακρυνός Γεώργιος
Τέως Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορυδαλλού. 
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΔΔΥΠΠΥ.

Παπασπυρόπουλος Σωτήριος
Ιατρός Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος
Γενικός Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ

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

Αβραμίδου Μαρία
Διπλωματούχος Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής, 
MSc στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά

Ασίκης Κωνσταντίνος 
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Χωροταξίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Φαρκαδόνας.
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Ιατράκη Ελίζα 
Ψυχολόγος και Κοινωνική Λειτουργός, 
Συντονίστρια Δήμου Χερσονήσου

Βλάχου Όλγα 
Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ., MSc 
στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου, 
Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρολογικού-Μηχανολογικού 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Γαλάνη Ευαγγελία 
Διπλωματούχος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., 
MSc & PhD Γενετική, Βελτίωση και Γεωργία Φυτών, Γεωπονικής Α.Π.Θ. 
Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου.

Δρίζη Ειρήνη 
Διπλωματούχος Φυσικοθεραπείας της Σχολής επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
Αθήνας, MSc στην Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας, 
Φυσικοθεραπεύτρια στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

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

Ζαΐμη Ευστρατία, 
Κοινωνική Λειτουργός, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
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ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καραμπέτσου Μαίρη 
Eργοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Κεντεποζίδου Αναστασία 
Κοινωνιολόγος Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Κοφινά Σταυρούλα  
Κοινωνική Λειτουργός,  Πτυχιούχος Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
MSc στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Μαρασλή Αναστασία 
Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχολόγος Δήμου Ορεστιάδας

Μάρκου Αικατερίνη 
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός, Msc Δημόσια Υγεία, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 
Τεχνικών Θεμάτων & Συντήρησης Υποδομών, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Μίχα Αθανασία 
Κοινωνική Λειτουργός Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λοκρών.
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Ράππου Μαριάννα 
Πτυχιούχος Γεωπόνος (Msc) του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, Αρχιτέκτων 
Τοπίου (MA),  Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου

Μπότου Αναστασία 
Δημοτική Σύμβουλος, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ζωγράφου

Μυγδάκη Αθανασία 
Πτυχιούχος Κοινωνική Λειτουργός, Υπάλληλος Τμήματος Άσκησης Κοινωνικής 
Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Οικονομοπούλου Αγγελική 
Ψυχολόγος, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Παπαγεωργίου Δήμητρα 
Ψυχολόγος, MSc στη Σχολική Ψυχολογία, D.E.S.S. στη Διαπολιτισμική Ψυχολογία, 
Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Παπαναγιώτου-Λιόλου Άννα 
Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Λοκρών, 
Κοινωνική Λειτουργός και Π.Ε. Ψυχολόγος
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ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ρεντούμης Αναστάσιος 
Manager Υπηρεσιών Υγείας, Επιστημονικός Συνεργάτης Γραφείου 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Π. Φαλήρου

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

Σαββάκης Ηλίας 
Χημικός Μηχανικός, ΜΒΑ, MSc
Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγίου Δημητρίου,
Εμπειρογνώμονας Συμβουλίου της Ευρώπης και Expertise France

Σαμαρά Κυπαρισσένια 
Επισκέπτρια Υγείας, Δ/τρια Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αιγάλεω

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

Τζεμπελίκος Δημήτριος 
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας 
& Ανακύκλωσης Δήμου Αιγάλεω
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Τσακιρούδη Τριάδα 
Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας Δήμου Αλεξανδρούπολης

Τσάμτσας Γεώργιος 
Φυσικοθεραπευτής Δήμου Σκιάθου, Διεύθυνση Αθλητισμού, Πολιτισμού 
& Κοινωνικής Πρόνοιας, Συντονιστής ΕΔΔΥΠΠΥ Δήμου Σκιάθου

Τσαπατσάρη Ευαγγελία 
Κοινωνιολόγος-Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Συντονίστρια Προγράμματος Υγιών Πόλεων,
Κοινωνική Πολιτική Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας. 

Φερεκύδου Ελίζα
Δρ Βιολόγος - Coach
Γραμματεία Επιστημονικής Επιτροπής  του ΕΔΔΥΠΠΥ
Επιστημονική Συνεργάτης Ινστιτούτου Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)
και Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 2018 ήταν 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 (ΠΟΥ), και ως προς την
ανάπτυξη και λειτουργία του
σε επίπεδο χώρας και σε
επίπεδο Δήμων μελών. 

Τ ο Ελληνικό Δίκτυο συνεχίζει
και αυτήν την χρονιά την
ανοδική του πορεία. Ο αριθ-

μός των μελών του αυξήθηκε, νέα
προγράμματα, συνεργασίες και
συμμαχίες πραγματοποιήθηκαν και
αυξήθηκε περαιτέρω η αναγνωρισι-
μότητά του εντός της Χώρας αλλά
και Διεθνώς. 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο εί-
ναι σήμερα ένα μεγάλο και ισχυρό
Δίκτυο με 227 Δήμους μέλη. 

Διαθέτει ένα Επιστημονικό Συμβού-
λιο που εργάζεται για την επεξεργα-
σία των Πολιτικών του Π.Ο.Υ. για τις
Υγιείς Πόλεις, έχει πλέον δημιουρ-
γήσει τις προϋποθέσεις Δήμοι του
Δικτύου να μετέχουν στις Συναντή-
σεις και τις Ομάδες Εργασίας του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλε-

ων. Για πρώτη φορά στην μακρό-
χρονη ιστορία του Δικτύου, η Ελλά-
δα έχει τρεις πιστοποιημένες πόλεις
στο Ευρωπαϊκό Δικτυο του ΠΟΥ.

Σε επίπεδο Ευρώπης αυτή ήταν η
τελευταία χρονιά της 6ης Φάσης του
προγράμματος (2014-2019) και τί-
θεται σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα
συναντήσεων εργασίας και επιμορ-
φώσεων για την περαιτέρω ανάπτυ-
ξη του προγράμματος. Η Περιφε-
ρειακή Διευθύντρια του ΠΟΥ Ευρώ-
πης , δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο
πρόγραμμα και στην περαιτέρω
ανάπτυξη και ισχυροποίηση του ρό-
λου των Εθνικών Δικτύων.

Το 2018, Δήμοι μέλη του Δικτύου,
εκτός των πιστοποιημένων, λαμβά-
νουν μέρος σε Συναντήσεις του Ευ-
ρωπαϊκού Δικτύου καθώς και σε
Ομάδες Εργασίας που οργανώνει
με τηλεδιασκέψεις ο ΠΟΥ όπως εί-
ναι η Ομάδα Εργασίας για την Υγεία
και το Περιβάλλον και η Ομάδα
Εργασίας που επεξεργάζεται την
Πολιτική για τον Χωρικό Σχεδια-
σμό.

Η Συντονίστρια του Ελληνικού Δι-
κτύου, μετέχει επίσης στις μηνιαίες
Συναντήσεις Εργασίας του ΠΟΥ
που γίνονται διαδικτυακά καθώς και

σε όλες τις Ομάδες Εργασίας που
οργανώνονται για την επεξεργασία
των θεμάτων υλοποίησης του Προ-
γράμματος από τα Εθνικά Δίκτυα
της Ευρώπης. Ως Πρόεδρος της
Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΟΥ
για τα Εθνικά Δίκτυα, συντόνισε και
όλες τις αντίστοιχες ομάδες εργα-
σίας που έλαβαν χώρα τόσο μεταξύ
των Εθνικών Συντονιστών, όσο και
επί της διαμόρφωσης της πολιτικής
που θα ισχύσει.

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

Νταίζη Παπαθανασοπούλου
Συντονίστρια Προγράμματος 

Υγιείς Πόλεις στο Εθνικό Δίκτυο
Πρόεδρος Συμβουλευτικής 

Επιτροπής ΠΟΥ Ευρώπης
για τα Εθνικά Δίκτυα 
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Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Συναντήσεις Εργασίας 
- Συνέδριο Υγιών Πόλεων 

43 Δήμαρχοι και 87
Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί
Σύμβουλοι παρευρέθηκαν στη
Σύνοδο που οργανώθηκε από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας στην Κοπεγχάγη στις
12-13 Φεβρουαρίου,
αντιπροσωπεύοντας περίπου
125 εκατομμύρια κόσμου.

Π αρόντες Δήμαρχοι και Αντι-
δήμαρχοι από τις πιστοποι-
ημένες πόλεις του Ευρω-

παϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων, Πο-
λιτικοί εκπρόσωποι των Εθνικών Δι-
κτύων της Ευρώπης, Δήμαρχοι και
Αντιδήμαρχοι πόλεων μελών των
Εθνικών Δικτύων καθώς και Αντι-
πρόσωποι Υγιών Πόλεων και Περι-
φερειών από άλλες Ηπείρους,
όπως π.χ. ο Αντιδήμαρχος Υγείας
Νέας Υόρκης. 

Η ιδιαίτερα σημαντική αυτή Σύνο-
δος ολοκληρώθηκε με την υπογρα-
φή της Διακήρυξης των Δημάρχων
οι οποίοι δεσμεύθηκαν να εργα-
στούν με σκοπό την επίτευξη συγ-
κεκριμένων στόχων για την περαι-
τέρω εξασφάλιση της Υγείας και της
ευημερίας των κατοίκων και των
πόλεών τους.Θα είναι το πολιτικό
καταστατικό κείμενο που θα καθο-
ρίζει την πολιτική βούληση και δέ-
σμευση για την προαγωγή της υγεί-
ας και την βελτίωση της ποιότητας
ζωής, τα επόμενα χρόνια.

Σκοπός της Συνόδου ήταν να εξετα-
στεί κατά πόσο η υγεία και η ευημε-
ρία μπορούν να οδηγήσουν στην
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

αστική ανάπτυξη με δίκαιο και βιώ-
σιμο τρόπο.

Κατά την διάρκεια των εργασιών της
Συνόδου, έλαβε χώρα και παράλ-
ληλη συνεδρίαση με θέμα Πρόσφυ-
γες και Υγεία, την οποία συντόνιζε ο
Διευθυντής του ΠΟΥ για το προ-
σφυγικό, Stefano Severoni, και
στην οποία έκαναν παρουσίαση Δή-
μαρχοι από την Ιταλία, την Τουρκία
και την Φινλανδία. Κατά την συν-
δρίαση αυτή έλαβε τον λόγο και ο
Αντιδήμαρχος Αμαρουσίου κ. Στέ-
φανος Τσιπουράκης, θέτοντας θέ-
ματα που απασχολούν τις ελληνικές
πόλεις, πρότεινε μάλιστα να γίνει
στην Αθήνα μια συνάντηση των πό-
λεων μελών του ΠΟΥ και ένα συνέ-
δριο με αυτό το θέμα.

Η Σύνοδος των Δημάρχων των
Υγιών Πόλεων του WHO στην Κο-
πεγχάγη, τελείωσε με την ομόφωνη
αποδοχή μιας καινούριας πολιτικής
ατζέντας δέσμευσης σε βασικούς
τομείς της πολιτικής των Υγιών Πό-
λεων για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών και την προαγω-
γή της Υγείας.

Στο τέλος του Συνεδρίου, τα μέλη
της ελληνικής αποστολής γνωρί-
στηκαν με την Περιφερειακή Διευ-
θύντρια, Σουζάνα Γιάκαμπ. Από το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων συμμετείχαν:

Ο κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δή-
μαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, ο κ.
Γιώργος Μακρυνός, Δημοτικός
Σύμβουλος Κορυδαλλού και Αν-
τιπρόεδρος Β΄ του Δ.Σ. του Δι-
κτύου, ο κ. Ηρακλής Τιτόπουλος
Πρόεδρος ΚΕ.Κ.Π.Α.Π  Δήμου
Πυλαίας Χορτιάτη και μέλος του
Δ.Σ. του Δικτύου, ο κ. Στέφανος
Τσιπουράκης Δημοτικός Σύμ-
βουλος, Πολιτικός Εκπρόσωπος
του Δ. Αμαρουσίου στο Δίκτυο, η
κα. Κυριακή Παναγιωτοπού-
λου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, Πολι-
τική Εκπρόσωπος του Δ. Φαρσά-

λων στο Δίκτυο,και η κα. Νταίζη
Παπαθανασοπούλου Πρόεδρος
της Συμβουλευτικής Επιτροπής
του ΠΟΥ Ευρώπης για τα Εθνικά

Δίκτυα και Συντονίστρια Προ-
γράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελ-
ληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων του ΠΟΥ. 



Ετήσιος 
απολογισμός 2018

27

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΏΝ 
ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ 25-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Στις 25- 27 Απριλίου,
πραγματοποιήθηκε στην
Αττάλεια της Τουρκίας, η
Τακτική Ετήσια Συνάντηση
Εργασίας των Συντονιστών
των Εθνικών Δικτύων. 

Τ α υπό επεξεργασία θέματα
ήταν αρκετά, συζητήθηκε
και αναλύθηκε εκτενώς ο

ρόλος, η συνεισφορά και η συμμε-
τοχή των Εθνικών Δικτύων στην
υλοποίηση της Συμφωνίας των
Δημάρχων της Κοπεγχάγης, της
Ατζέντα 2030, της ολιστικής προ-
σέγγισης της διοίκησης της πό-
λης,καθώς και την ανάπτυξη της
εθνικής πολιτικής για την Υγεία
κατά την διάρκεια της 7ης Φάσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον
ενεργό ρόλο των Εθνικών Δι-
κτύων στην διαμόρφωση και υλο-
ποίηση των συμφωνιών της Ευρω-
παϊκής Ενωσης και των μεγάλων
Διεθνών Οργανισμών καθώς και
των επιπέδων διοίκησης εντός
των χωρών.

Εγινε εκτενής ανάλυση των 6 Πυ-
λώνων Πολτικής για τις Υγιείς Πό-
λεις, όπως αυτοί εκφράστηκαν μέ-
σα από την Συμφωνία της Κοπεγ-
χάγης και την αναγκαιότητα να
υλοποιηθούν από τα Εθνικά Δί-
κτυα σε συνδυασμό με τους 17
Στόχους της Ατζέντα 2030.

Συζητήθηκε εκτενώς το μοντέλο
διοίκησης για τα Εθνικά Δίκτυα
στην Ευρώπη καθώς και ο μελλον-
τικός ρόλος των Εθνικών Δικτύων
ως Διεθνών παικτών. 

Τέλος, σε ειδική συνεδρίαση που
οργάνωσε η Πρόεδρος της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής του ΠΟΥ
κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου

και τα μέλη, συζητήθηκαν τα κρι-
τήρια που θα αφορούν τα Εθνικά
Δίκτυα για την πιστοποίησή τους

στην 7η Φάση καθώς και τα κριτή-
ρια για τις πόλεις μέλη καθώς επί-
σης και η μέθοδος αξιολόγησης. 
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΣΤΟ ΜΠΕΛΦΑΣΤ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Το 2018 ήταν το έτος λήξης
της 6ης πενταετούς Φάσης
υλοποίησης του
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις
και η συμπλήρωση 30 χρόνων
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Υγιών Πόλεων και
όπως συνηθίζεται σε κάθε
αλλαγή Φάσης,
πραγματοποιήθηκε
Παγκόσμιο Συνέδριο με την
συμμετοχή Πολιτικών
εκπροσώπων και Συντονιστών
από όλες τις Γεωγραφικές
Περιφέρειες του ΠΟΥ. 

Κ ατά την διάρκεια των εργα-
σιών του Συνεδρίου, αξιολο-
γήθηκε και συζητήθηκε η

μέχρι τώρα πορεία του Προγράμμα-
τος, κυρίως όμως αναλύθηκε η νέα
Πολιτική που θα ακολουθηθεί την
προσεχή πενταετία, παρουσιάστη-
καν Καλές Πρακτικές από Δήμους
και συμφώνησαν όλοι:
n Στην Διακήρυξη του Μπέλφαστ 
n Στους Στόχους , τις Προϋποθέ-

σεις και την Στρατηγική Προσέγ-
γιση για την 6η Φάση

n Στην επιβεβαίωση της Συμφω-
νίας των Δημάρχων που είχε
προηγηθεί ως Πολιτικό Κείμενο
και δέσμευση τον Φεβρουάριο
του ιδίου έτους. 

Τα συγκεκριμμένα κείμενα, κα-
λούνται να συζητήσουν και να εγ-
κρίνουν όλα τα Δημοτικά Συμβού-
λια των Υγιών Πόλεων τόσο στις Πι-
στοποιημένες Πόλεις, όσο και στα
Εθνικά Δίκτυα.

Στο Συνέδριο αυτό, ιδιαίτερα ση-
μαντική ήταν η παρουσία του Ελλη-
νικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, με
παρουσίαση Καλών Πρακτικών,
συμμετοχή σε τραπέζια και Ομάδες
Εργασίας καθώς και με συμμετοχή

στην Έκθεση Ζωγραφικής Παιδιών.

Από ελληνικής πλευράς μετείχαν:
n Τα μέλη του ΔΣ. Ιωάννης Λαδό-

πουλος και Νίκος Παντελιάς

από τους Δήμους Χαλανδρίου και
Αγίων Αναργύρων – Καματερού
αντίστοιχα.

n Η Συντονίστρια κα. Νταίζη Πα-
παθανασοπούλου και Πρό-
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εδρος της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής του ΠΟΥ Ευρώπης για τα
Εθνικά Δίκτυα , η οποία προ-
ήδρευσε και στην Συνάντηση Ερ-
γασίας των Εθνικών Συντονιστών
των Δικτύων Υγιών Πόλεων που
έλαβε χώρα παράλληλα με τις
εργασίες του Συνεδρίου.

Από τους Δήμους μέλη:
n Άρης Καραχάλιος, Δήμαρχος

Φαρσάλων.
n Κυριακή Παναγιωτοπούλου,

Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ και Πολιτι-
κή εκπρόσωπος του Δήμου Φαρ-
σάλων στο ΕΔΔΥΠΥ, η οποία πα-
ρουσίασε το πρόγραμμα «Στρα-
τηγικός σχεδιασμός και ενσωμά-
τωση των Ρομά στο Δήμο Φαρσά-
λων.»

n Αγγελική Οικονομοπούλου, Δι-
ευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Αγίων Αναργύρων

Καματερού , η οποία παρουσίασε
την εργασία “Ενδυναμώνοντας
τους πολίτες μεσα από ολιστικές,
βιωματικές προσεγγίσεις. Το πα-
ράδειγμα του Δήμου Αγίων
Αναργύρων Καματερού».

n Αναστασία Κεντεποζίδου, Προ-
ϊσταμένη Κοινωνικής Προστα-
σίας, συντόνισε ως Πρόεδρος τη
θεματική ενότητα «Ιστορίες
Υγιών Πόλεων».

n Ευαγγελία Τσαπατσάρη, Κοινω-
νιολόγος MSc – Σύμβουλος Ψυ-
χικής Υγείας, Προϊσταμένη τμή-
ματος Κοινωνικής Πολιτικής &
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλ-
κηδόνας, Μέλος του Επιστημονι-
κού Συμβουλίου του ΕΔΔΥΠΠΥ,
Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων
Κοινωνιολόγων, η οποία έκανε
παρουσίαση του Κέντρου Ψυχο-
κοινωνικής Στήριξης και Ημερή-

σιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέ-
ας Χαλκηδόνας.

n Ευανθία Ευαγγέλου, Δρ. Ευαν-
θία/Εβίτα Ευαγγέλου, Κοινωνι-
κή Λειτουργός/Διδάκτωρ Κοι-
νωνικών Επιστημών Γραφείο
Κοινωνικής Πολιτικής, Δήμος
Γλυφάδας , η οποία έκανε τρεις
παρουσιάσεις: «Εξετάζοντας την
Ποιότητας Ζωής των χρηστών το
Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) στο Δήμο
Γλυφάδας», στην Θεματική ενό-
τητα Συμμετοχικότητα (Participa-
tion) , « Ποιότητα ζωής των χρη-
στών της τοπικής κοινωνικής
υπηρεσίας στο Δήμο Γλυφάδας.
Αποτελέσματα πιλοτικής μελέτης
περίπτωσης», στην Θεματική
ενότητα Άνθρωποι ( People) και
«Υλοποίηση της Σχολικής Κοινω-
νικής Υπηρεσίας στο Δήμο Γλυ-
φάδας.»

Open contest of chil-
dren’s fine Art «Healthy
cities through the eyes
of children» του Ρωσι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλε-
ων του ΠΟΥ, για την διε-
νέργεια Διαγωνισμού παι-
δικής ζωγραφικής με θέ-
μα “ Οι Υγιείς Πόλεις μέσα
από τα μάτια των παι-
διών”.

Το Ρωσικό Δίκτυο οργά-
νωσε τον Διαγωνισμό αυ-
τό με αφορμή την συμ-
πλήρωση 30 χρόνων λει-
τουργίας του προγράμμα-
τος Υγιείς Πόλεις του ΠΟΥ
στην Ευρώπη και καλεί
όλους τους Δήμους μέλη
των Εθνικών Δικτύων.
Από την Ελλάδα συμμε-
τείχαν στο Διαγωνισμό οι
εξής Δήμοι: Αγ. Παρα-
σκευή, Μαρούσι, Αλε-
ξανδρούπολη, Καστο-
ριά και Σπάτα-Αρτέμιδα.
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΜΠΕΛΦΑΣΤ

WHO-ADVISORY COMMITTEE FOR THE NATIONAL NETWORKS
(Συμβουλευτική Επιτροπή του ΠΟΥ Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα)

Κατά την διάρκεια των εργασιών του Παγκόσμιου Συνε-
δρίου στο Μπέλφαστ, πραγματοποιήθηκε κλειστή Συ-
νάντηση Εργασίας των Συντονιστών των Εθνικών Δι-
κτύων την οποία οργάνωσε η Συμβουλευτική Επιτροπή
και η Πρόεδρος κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου. 

Το θέμα της Συνάντησης αφορούσε τον τρόπο συνεργα-
σίας μεταξύ των Δικτύων στην καινούργια πενταετή Φά-
ση, τον τρόπο συνεργασίας των Εθνικών Δικτύων με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Προτάσεις και ανάγκες
των Εθνικών Δικτύων και τέλος την επιλογή των νέων
μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής που θα εκπρο-
σωπούν τα Εθνικά Δίκτυα, σε μια διευρυμένη πλέον

Συμβουλευτική Επιτροπή ενωμένη με εκπροσώπους τό-
σο των Δικτύων όσο και των Πολεων. 

Chair. Daisy Papathanasopoulou - Hellenic Healthy 
Cities Network, National Coordinator
Members
n Daniele Biagnoni - Italian Healthy Cities Network,

National Coordinator
n Selma Sogoric - Croatia Healthy Cities Network, 

National Coordinator
n Milka Donchin – Israel Healthy Cities Network, 

National Coordinator

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΠΟΥ κατά την διάρκεια
του 2018 και για 6η συνεχή χρονιά, είχε μια διαρκή και
έντονη δραστηριότητα συνεργαζόμενη διαρκώς 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 7ης Φάσης.

Μηνιαία Τηλεδιάσκεψη μεταξύ μελών και κεντρικών
γραφείων του ΠΟΥ.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, επελέγησαν
και ως μέλη της Επιστημονικής για την προετοιμασία σε
συνεργασία με το κεντρικό γραφείο του ΠΟΥ, της Ετή-
σιας Συνάντησης Εργασίας των Εθνικών Δικτύων στην
Αττάλεια της Τουρκίας καθώς και στην προετοιμασία του
Παγκόσμιου Συνεδρίου στο Μπέλφαστ.

Προετοίμασαν επίσης την εκλογική διαδικασία και τις
διεργασίες για την εκλογή νέων μελών. Οι εκλογές
πραγματοποιήθηκαν στο Μπέλφαστ μετά από εισήγηση
των Κεντρικών Γραφείων του ΠΟΥ για ενοποίηση των
δύο Συμβουλευτικών Επιτροπών, πόλεων και Δικτύων
σε μια με αριθμό μελών ίσο με το άθροισμα των δύο Επι-
τροπών. 

Από τις εκλογές εξελέγησαν από τα Εθνικά Δίκτυα οι:
n Daisy Papathanasopoulou, Hellenic Healthy Cities

Network,
n Fiona Donovan, Irish Healthy Cities Network,
n Sanna Ahonnen, Finish Healthy Cities Network 
n Murat Ar, Turkish Healthy Cities Network

Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ομάδων 
εργασίας και επιτροπών του ΠΟΥ
Οργανώθηκαν τηλεδιασκέψεις της Συμβουλευτικής
Επιτροπής του ΠΟΥ για τα Εθνικά Δίκτυα.
Συμμετείχαμε σε 12 τηλεδιασκέψεις που οργάνωσε ο
ΠΟΥ για διάφορα θέματα διαμόρφωσης της πολιτικής
των Υγιών Πόλεων.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά το
2018 το Εθνικό μας Δίκτυο διαδραμάτισε πρωταγωνιστι-
κό και καθοριστικό ρόλο στα τεκταινόμενα του προ-
γράμματος Υγιείς Πόλεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απο-
σπώντας θετικά σχόλια για την οργάνωση, την λειτουρ-
γία μας και την συνεισφορά μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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18η Συνάντηση Εργασίας, Διδυμότειχο , 20 Απριλίου 2018

Β. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Η υλοποίηση του προγράμματος 
υγιείς πόλεις στο Εθνικό μας δίκτυο
Σε εθνικό επίπεδο το 2018
ήταν επίσης μια δημιουργική
χρονιά κατά την οποία το
Δίκτυο συνέχισε την
υλοποίηση μιας σειράς
προγραμμάτων για τους
Δήμους μέλη , συνεργασίες
με Επιστημονικούς φορείς,
Πανεπιστήμια, άλλες ΜκΟ και
Πανελλήνιες Εκστρατείες 
με κύριο στόχο την πρόληψη
των ασθενειών, 
τον προσυμπτωματικό έλεγχο,
την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση σε θέματα
υγείας, τα οποία
παρουσιάζονται αναλυτικά
στην συνέχεια.

Κατά την διάρκεια του 2018, το Δί-
κτυο:
n Συνέχισε να παρέχει επιστημονι-

κή υποστήριξη και τεχνογνωσία
στους Δήμους μέλη σχετικά με
την εφαρμογή του Προγράμμα-
τος Υγιείς Πόλεις.

n Οργάνωσε τρείς Συναντήσεις
Εργασίας, με θεματικές σε θέμα-
τα πολιτικής του ΠΟΥ πρακτικές

εφαρμογές και καλές πρακτικές
στους Δήμους Μέλη, δίνοντας
έμφαση στην υλοποίηση των πο-
λιτικών του ΠΟΥ, στην ανάλυση
της Συμφωνίας των Δημάρχων
στην Κοπεγχάγη, την ανάπτυξη
πολιτικών για την υλοποίηση των
17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης, την εφαρμογή της μεθοδο-
λογίας των Υγιών Πόλεων στους
Δήμους μέλη και την προετοιμα-
σία του Δικτύου και των Δήμων
μελών για τα κριτήρια του ΠΟΥ
για την 7η Φάση.

Στελέχη Δήμων μελών μετέχουν
για πρώτη φορά σε Ομάδες Εργα-
σίας του Παγκόσμιου Οργανισμού
για την ανάπτυξη πολιτικών, όπως:
n Στην Ομάδα Εργασίας: Healthy

Cities Environment and Health
Working Group, όπου εκτός της
Συντονίστριας του Δικτύου κας
Νταίζης Παπαθανασοπούλου,
μετέχουν οι: Σταυρούλα Κοφινά
, από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, 
Κοινωνική Λειτουργός & Πτυχι-
ούχος Τμήματος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου, 

n Ηλίας Σαββάκης, Χημικός Μη-

χανικός ΕΜΠ, MBA, MSc, Γενι-
κός Γραμματέας Δήμου Αγίου
Δημητρίου, 

n Ευανθία Ευαγγέλου , Δήμου
Γλυφάδας, 

n Ελίζα Φερεκύδου, Δρ Βιολόγος,
Συντονίστρια ΙΚΠΙ- ΕΕ του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ,

n Κυριακή Κόλλια, Συντονίστρια
Δήμου Αμαρουσίου.

Στην Ομάδα Εργασίας: Place,
Health, Inequalities &Wellbeing,
μετέχουν οι: 
n Νταίζη Παπαθανασοπούλου,

Κοινωνιολόγος Κοινωνική Λει-
τουργός, Συντονίστρια του Δι-
κτύου.

n Ειρήνη Καρανικόλα, Κοινωνική
Λειτουργός, Συντονίστρια Δήμου
Πυλαίας Χορτιάτη.

n Μαρία Μονοκρούσου, Κοινωνι-
κή Λειτουργός Δήμου Πυλαίας
Χορτιάτη.

Το Δίκτυο ενημερώνει και υποστη-
ρίζει με τεχνογνωσία τους Δήμους
που έχουν ξεκινήσει την διαδικασία
πιστοποίησης στον ΠΟΥ και που εί-
ναι οι: Αμαρουσίου, Σάμου και
Πυλαίας Χορτιάτη.

Η 18η Συνάντηση Εργασίας των μελών του Δικτύου,
πραγματοποιήθηκε το πρωί της 20ης Απριλίου
2018, πριν την επίσημη έναρξη των εργασιών του
Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου Υγιών Πόλεων.

Στην Συνάντηση, έγινε Παρουσίαση:
n Tου Συμφώνου της Κοπεγχάγης
n Της Διάσκεψης Δημάρχων για το Προφίλ Υγείας
n Των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τα

μέλη των Ομάδων Εργασίας της Επιστημονικής
Επιτροπής που επεξεργάζονται τις σχετικές πολι-
τικές.
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

19η Τριμηνιαία Συνάντηση Υγιών Πόλεων 
Η 19η Συνάντηση Εργασίας των Δή-
μων του Ελληνικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων, πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Αμαρουσίου στις 29 Ιου-
νίου 2018.

Κατά την διάρκεια των εργασιών της
Συνάντησης Εργασίας: 
n Εγινε ενημέρωση των Δήμων για

την Συνάντηση Εργασίας των
Εθνικών Δικτύων στην Αττάλεια
και τις αποφάσεις που πάρθηκαν
σχετικά με τα κριτήρια που θα
πληρούν τα Εθνικά Δίκτυα και οι
πόλεις μέλη των Δικτύων στην
επόμενη πενταετία.

n Εγινε ιδιαίτερη μνεία για την δη-
μιουργία Συντονιστικής Επιτρο-
πής του Προγράμματος σε κάθε
Δήμο, διότι αποτελεί ένα από τα
κριτήρια του ΠΟΥ. 

n Εγινε Παρουσίαση της πορείας
εργασιών της Ομάδας Εργασίας
του ΠΟΥ για την Υγεία και το Πε-
ριβάλλον.

n Εγινε Παρουσίαση των προγραμ-
μάτων που θα παρουσιάσουν Δή-
μοι του Δικτύου στο Παγκόσμιο
Συνέδριο στο Μπέλφαστ.

n Εγινε Παρουσίαση των έργων
Ζωγραφικής των παιδιών από
τους Δήμους του Δικτύου (Αλε-
ξανδρούπολης, Αμαρουσίου,
Σπάτων Αρτέμιδας, Αγίας Παρα-
σκευής), που συμμετέχουν σε
διαγωνισμό ζωγραφικής που ορ-

γανώνει το Ρωσικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων με θέμα «Η Υγιής πόλη
μέσα από τα μάτια των παιδιών»
και θα εκτεθούν στο Παγκόσμιο
Συνέδριο στο Μπέλφαστ.

n Εγινε Παρουσίαση της Ομάδας
Εργασίας της Επιστημονικής Επι-
τροπής για την Πολιτική Φυσική
Άσκησης του ΕΔΔΥΠΠΥ στην κα-
τεύθυνση των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας και εφαρμογή
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με πα-
ραδείγματα από την συμμετοχή
και βράβευση Δήμων στην Ευρω-
παϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας . 

Η επιστημονική επιτροπή παρου-
σίασε την Πολιτική που επεξεργά-
σθηκε η Ομάδα εργασίας για την
δημιουργία Φιλικών Πόλεων για
τα άτομα με άνοια και τις οικογέ-
νειές τους. 
n Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα

του Δικτύου και το Πρόγραμμα
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

n Παρουσιάστηκαν Καλές Προκτι-
κές από Δήμους του Δικτύου.
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20η Τριμηνιαία Συνάντηση Υγιών Πόλεων

21η Τριμηνιαία Συνάντηση Υγιών Πόλεων

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρουσίου στις 19
Οκτωβρίου 2018, αμέσως μετά το Παγκόσμιο Συνέδριο
στο Μπέλφαστ και για τον λόγο αυτό:
n Έγινε ενημέρωση για την νεα πολιτική που αποφασί-

σθηκε με τους έξι Πυλώνες (Άνθρωποι- Τόπος- Ευη-
μερία- Συμμετοχικότητα- Πλανήτης- Ειρήνη) και την
νέα Χάρτα του Μπέλφαστ για την 7η Φάση για την
οποία ακολούθησε πολιτικός και τεχνικός σχολιασμός
από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ και του Διοικητικού Συμβουλίου.

n Εγινε Παρουσίαση των Στόχων 1,2,4 και 5 της Βιώσι-
μης Ανάπτυξης, από τις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας
των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής.

n Έγινε ενημέρωση για τα Προγράμματα του Δικτύου.
n Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από Δήμους του

Δικτύου που αποτελούν υλοποίηση των πολιτικών
υγείας του Δικτύου.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2018, πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμα-
ρουσίου η τέταρτη Τακτική τριμηνι-
αία Συνάντηση του έτους και η τε-
λευταία για την 6η Φάση υλοποί-
ησης του Προγράμματος Υγιείς Πό-
λεις. Σε αυτήν την Συνάντηση ανα-
πτύχθηκαν:
n Οι έξι πυλώνες Πολιτικής για την

7η Φάση 2019-2023. 17 Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Κριτήρια
του ΠΟΥ για την 7η Φάση, Σχο-
λιασμός.

n Η Ηγεσία και Διπλωματία των πό-
λεων για την Υγεία και την Βιωσι-
μότητα από τον Δρ. ́ Αγι Τσουρό ,
πρώην Διευθυντή Πολιτικής και
Διακυβέρνησης για την Υγεία
στον ΠΟΥ, Ευρώπη.

Με πρωτοβουλία της Κυριακής
Παναγιωτοπούλου, Δημοτικής
Συμβούλου Φαρσάλων, και Πρό-
εδρου ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ., έγινε απευθεί-
ας σύνδεση με την Αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Φαρ-
σάλων, και έγινε συζήτηση με τους
μαθητές της Πέμπτης Δημοτικού
του 4ου Δημοτικού Σχολείου με
θέμα « Η πόλη σήμερα -  Οραματί-
ζομαι την πόλη μου». Στο σχολείο

φοιτούν και μαθητές Ρομά.

Από την Επιστημονική Επιτροπή,
παρουσιάστηκε από τις Ομάδες Ερ-
γασίας, η μέχρι στιγμής επεξεργα-
σία των πολιτικών των Στόχων 6,7
και 8 της Βιώσιμης Ανάπτυξης,κα-
θώς και παρουσίαση της εργασίας
της Ομάδας για την Αντικαπνιστική
πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Παρουσιάστηκαν Καλές πρακτικές

από Δήμους του Δικτύου καθώς και
ένα καινούργιο Πρόγραμμα σε συ-
νεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης και το Εργαστήριο Ιατρι-
κής Φυσικής με θέμα « Υγιής Γή-
ρανση – eHealth - νέες τεχνολο-
γίες. Βιωματικό εργαστήρι του
προγράμματος LLM Care» από
τον Καθηγητή Παναγιώτη Μπαμίδη,
Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Ιατρικής
ΑΠΘ.
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Δύο διασκέψεις δημάρχων και αιρετών
Στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη με θέμα:
«Η σημασία του Προφίλ Υγείας του ΠΟΥ για μια σύγχρονη πόλη»

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018 και στις στις  12  Νοεμβρί-
ου 2018,  πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ηρακλείου
Αττικής, και στο Δημαρχείο Πυλαίας Χορτιάτη αντίστοιχα,
Διάσκεψη Δημάρχων και Αιρετών που είχε σαν σκοπό, να
θέσει υπ’ όψιν των Δημάρχων και των Αιρετών την μεθο-
δολογία του ΠΟΥ όσο αφορά τις Υγιείς Πόλεις, με πρω-
ταρχικής σημασίας εργαλείο και προαπαιτούμενο για τις
πιστοποιημένες πόλεις, το Προφίλ των Πόλεων.    

Στόχος ήταν να αναδείξει την αναγκαιότητα και την
χρησιμότητα της επιστημονικής τεκμηρίωσης ως εργα-

λείο για τον σχεδιασμό και την χάραξη πολιτικής. Την
αποτύπωση όλων των στοιχείων που αναδεικνύουν την
πραγματική κατάσταση στην πόλη σε όλους τους τομείς,
που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τον σωστό σχε-
διασμό. Βασικό εργαλείο για την εργασία των Υγιών Πό-
λεων, είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
των πολιτών και της πόλης. Η καταγραφή των παραγόν-
των που επηρεάζουν την υγεία, η κατάσταση της υγείας
του πληθυσμού  τους, οι συνήθειες και ο τρόπος ζωής και
συμπεριφοράς και τέλος δικές  τους επισημάνσεις και οι
προτάσεις τους για την βελτίωση της ζωής τους. 

Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
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Προφίλ Υγείας
Το Δίκτυο ολοκλήρω-
σε το Προφίλ Υγείας
του Δήμου Σάμου και
ξεκίνησε να επεξεργά-
ζεται τα Προφίλ Υγείας
των Δήμων Αμαρουσί-
ου, Πυλαίας Χορτιάτη
και Ηρακλείου Αττι-
κής.
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Πιστοποιήσεις πόλεων
Το Δίκτυο δια της Συντονίστριας κας Νταίζης Παπαθανασοπούλου, βοηθά με την παροχή τεχνογνωσίας τους Δήμους
μέλη που θέλουν να πιστοποιηθούν ως project cities στον ΠΟΥ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. 

Η Χώρα μας έως τώρα, εδικαιούτο βάσει, πληθυσμιακών κριτηρίων, να πιστοποιήσει 3 Δήμους, όμως μετά από σχετι-
κές συζητήσεις, μπορεί πλέον να πιστοποιήσει 7.

Με το τέλος της 6ης Φάσης, ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι Δήμοι Αμαρουσίου, Σάμου και Πυλαίας Χορτιάτη.

Με την λήξη του 2018, λήγει και η 6η Φάση του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις και όλα τα Εθνικά Δίκτυα, όπως και οι πι-
στοποιημένες πόλεις, μπαίνουν σε διαδικασία αξιολόγησης και επαναπιστοποίησης βάσει των νέων κριτηρίων και των
νέων Πολιτικών που έχουν τεθεί. 
Το Ελληνικό Δίκτυο, ήδη εκδήλωσε εγγράφως με επιστολή του Προέδρου κ. Γιώργου Πατούλη την επιθυμία να επα-
ναπιστοποιηθεί και ξεκίνησε την σχετική διαδικασία. 

Τα 22 μέλη του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου υπό την Προεδρεία του Κα-
θηγητή ΕΚΠΑ κ. Ιωάννη Τούντα και
με τον Συντονισμό της Συντονί-
στριας του Δικτύου κας Νταίζης Πα-
παθανασοπούλου, συνεχίζουν σε
εθελοντική βάση να εργάζονται για
την επεξεργασία των πολιτικών του

Π.Ο.Υ. και την εφαρμογή τους σε
Τοπικό Επίπεδο.

Στο Επιστημονικό Συμβούλιο κατά
το 2018, λειτουργούν και επεξερ-
γάζονται Πολιτικές:
n 17 Ομάδες Εργασίας, μια για τον

κάθε Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης

n Ομάδα Εργασίας για eHealth πο-

λιτική 
n Ομάδα Εργασίας για την χάραξη

Αντικαπνιστικής Πολιτικής των
Δήμων

n Ομάδα Εργασίας για την χάραξη

πολιτικής για την Άνοια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΏΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ελληνικό Δίκτυο, στην επόμενη πενταετία και ξεκινώντας από το 2019, έχει να εργασθεί με τα κάτωθι Καταστατικά
Κείμενα και τους Όρους και Προϋποθέσεις του ΠΟΥ.

Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
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Πολιτικές Δικτύου
Με τους έξι βασικούς Πυλώνες όπως φαίνονται στο πιο κάτω διάγραμμα 
και τους 17 Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

με επίκεντρο την Υγεία.
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Πολιτικές Δικτύου

http://www.eddyppy.gr/-nea-diktyoy/politikes
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ΚΕΠ Υγείας

Στατιστικά 2018
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 Δή-
μου μέλους του, με παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Προ-
αγωγής της Υγείας και συντονισμό υπηρεσιών Προληπτικής Ια-
τρικής και Προσυμπτωματικού Ελέγχου. Από το πρόγραμμα των
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 114.000 δημότες. 

Οι Δήμοι μέλη που έχουν λάβει απόφαση ΔΣ για την ίδρυση ΚΕΠ
Υγείας στην πόλη τους είναι οι εξης:

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

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΑΣΟΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
ΘΗΒΑΣ
ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΛΙΟΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΕΡΟΥ
ΛΟΚΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΣΣΙΝΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΗΛΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΥΚΕΩΝ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΝΕΜΕΑ
Π.ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΠΥΛΗ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΜΠΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΨΑΡΩΝ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ
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Το 2018 μέσα από το πρόγραμμα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 71,000 δημότες. 

Έτος 2018
Γενικό Σύνολο Ωφελουμένων 71.437
Σύνολο Εξετάσεων Προληπτικής Ιατρικής 20.128
Σύνολο Ωφελουμένων από Εκδηλώσεις 61.154
Σύνολο Δράσεων 542
Εγγεγραμμένοι Δημότες Στο Λογισμικό 2.946
Εκπαίδευση Υπαλλήλων 160

Με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποί-
ηση μια τοπικής στρατηγικής για την
πρόληψη και την προαγωγή της υγεί-
ας, o Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ
και της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, Περιφε-
ρειάρχης Αττικής και οι Δήμαρχοι Δή-
μων - μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ εγκαινία-
σαν, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, 6 νέα
ΚΕΠ Υγείας το 2018. Ο κ. Πατούλης
επεσήμανε ότι «Συνεχίζουμε ως τοπι-

κή αυτοδιοίκηση τον αγώνα μας για να
προλαμβάνουμε την ασθένεια από τη
θεραπεία. Το ΚΕΠ Υγείας είναι το όρα-
μα πολλών χρόνων, και βούλησή μας
είναι όχι μόνο οι Δήμοι του ΕΔΔΥΠΠΥ
αλλά όλοι οι Δήμοι της χώρας να απο-
κτήσουν το δικό τους ΚΕΠ Υγείας. Μέ-
σα από τα ΚΕΠ Υγείας προσφέρουμε
ενημέρωση και συμβουλευτική για
επτά θανάσιμα νοσήματα, τα οποία,

όμως, εάν προληφθούν, είναι ιάσιμα
σε συντριπτικό ποσοστό. Θα είμαστε
αρωγοί της προσπάθειας των Δήμων
για την πρόληψη της Υγείας των πολι-
τών».

«Γ. Πατούλης: Τα ΚΕΠ Υγείας είναι
ένα σπουδαίο εργαλείο που έχει στη
διάθεσή της η Τοπική Αυτοδιοίκηση για
την πρόληψη της υγείας των δημοτών»
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Ίδρυση - Εγκαίνια
24/1/2018- ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεγαρέων
Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου
2018 εγκαινίασε το ΚΕΠ
Υγείας, ο Δήμος Μεγαρέων,
σε συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων υπό την Αιγίδα της
ΚΕΔΕ.

Τ ην τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Μεγαρέων κ.

Γρηγόριος Σταμούλης ο οποίος
μεταξύ άλλων τόνισε: «Το πολυτι-
μότερο αγαθό για τον άνθρωπο εί-
ναι αναμφισβήτητα η υγεία. Η πρό-
ληψη είναι ο καλύτερος τρόπος
διατήρησης αυτού του αγαθού. Το
προλαμβάνειν, κάλλιον του θερα-

πεύειν. Ό,τι λοιπόν συμβάλλει
προς αυτήν την κατεύθυνση είναι
χρήσιμο και πολύτιμο. Επομένως η
λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας, που ο
ρόλος τους είναι η ευαισθητοποί-
ηση, η ενημέρωση, η διοργάνωση
προληπτικών εξετάσεων και παρα-
πομπών σε δομές υγείας, θα ωφε-
λήσει αφάνταστα, δεδομένου ότι
απευθύνεται σε όλους τους πολί-
τες ανεξαρτήτως ασφαλιστικής
ικανότητας. Οφείλουμε λοιπόν
όλοι να στηρίξουμε αυτόν τον θε-
σμό και να τον καταστήσουμε γνω-
στό σε όλους τους πολίτες, προκει-
μένου να κάνουν χρήση αυτού του
ευεργετήματος».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και

της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης,
Περιφερειάρχης Αττικής λόγω
ανειλημμένης υποχρέωσης δεν
παρέστη, όμως συνεχάρη το Δή-
μαρχο Μεγαρέων και δήλωσε
σχετικά: «Πρόκειται για έναν θε-
σμό που υπηρετεί την Υγεία του
Πολίτη προωθώντας την πρόληψη
πριν καν ακόμα χρειαστεί ιατρική
αντιμετώπιση. Μέσα από τα ΚΕΠ
Υγείας προσφέρουμε ενημέρωση
και συμβουλευτική για οκτώ θα-
νάσιμα νοσήματα, τα οποία, εάν
προληφθούν, είναι ιάσιμα σε συν-
τριπτικό ποσοστό. Η Τοπική Αυτο-
διοίκηση έχει στη διάθεσή της ένα
εργαλείο το οποίο εάν αξιοποιηθεί
έχει άμεσα οφέλη στην υγεία του
δημότη».
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Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου
2018 εγκαινίασε το ΚΕΠ
Υγείας, ο Δήμος Αιγάλεω, σε
συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων υπό την Αιγίδα της
ΚΕΔΕ.

Τ ην τελετή των εγκαινίων, ξε-
κίνησε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Δη-

μήτρης Μπίρμπας ο οποίος μετα-
ξύ άλλων τόνισε: «Το ΚΕΠ Υγείας
αποτελεί μια καινοτομία της ελλη-
νικής Αυτοδιοίκησης μέσω του ΕΔ-
ΔΥΠΥΥ, σε παράλληλη τροχιά με
αντίστοιχες ευρωπαϊκές δράσεις.
Στόχο έχει την καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των τοπικών κοινωνιών και
των αναγκών υγείας τους, μέσα
από τη διασύνδεση από τους ΟΤΑ,
της τοπικής κοινωνίας και των τοπι-
κών επαγγελματιών υγείας. Μια
εταιρικότητα προς όφελος της
υγείας των πολιτών».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Πε-
ριφερειάρχης Αττικής απηύθυνε
χαιρετισμό και μίλησε για τον ρόλο
των ΚΕΠ Υγείας στην Πρόληψη και
την Προαγωγή της Υγείας. «Τα
ΚΕΠ Υγείας είναι ένα σημαντικό
εργαλείο που έχει στη διάθεσή της
η Τοπική Αυτοδιοίκηση προς αξιο-
ποίηση, για την πρόληψη της υγεί-
ας των δημοτών. Ο Δήμος δημι-

ουργώντας ΚΕΠ Υγείας προσφέρει
στους δημότες του τη δυνατότητα
να προλάβουν νοσήματα πριν να
χρειαστούν ιατρική αντιμετώπιση
σε επίπεδο θεραπείας. Αυτή είναι
άλλωστε και η αξία της πρόληψης». 

Ο κ. Πατούλης σημείωσε επιπλέον
ότι τα ΚΕΠ Υγείας έχουν ως βασικό
μέλημα τους την ευαισθητοποίηση,
την ενημέρωση, τη διοργάνωση
προληπτικών εξετάσεων και παρα-
πομπών σε δομές υγείας, όλων
των πολιτών ανεξαρτήτου ασφαλι-
στικής ικανότητας, με έμφαση στα
συνηθέστερα νοσήματα που αντι-
μετωπίζουν οι επαγγελματίες υγεί-
ας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας.

26/2/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Αιγάλεω 
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ΚΕΠ Υγείας
22/4/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Διδυμότειχου

Πραγματοποιήθηκαν, υπό την
Αιγίδα της ΚΕΔΕ, τα εγκαίνια
της νέας δομής του ΚΕΠ Υγείας
Δήμου Διδυμοτείχου. Το ΚΕΠ
Υγείας Δήμου Διδυμοτείχου θα
στεγαστεί σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, σε κτίριο
επι της παρόδου 25ης
Μαΐου.

Τ α εγκαίνια του ΚΕΠ Υγείας έγιναν
παρουσία του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Διδυμοτείχου,

Ορεστιάδος & Σουφλίου, κ. Δαμα-
σκηνού. Την τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος
Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πα-
τσουρίδης ο οποίος μεταξύ άλλων τό-
νισε «Τα ΚΕΠ Υγείας είναι ένα σπουδαίο
εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η
Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πρόληψη
της υγείας των δημοτών και αποτελεί
μια καινοτομία της ελληνικής Αυτοδιοί-
κησης μέσω του ΕΔΔΥΠΥΥ. Η δομή αυ-
τή, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την
ενημέρωση και την διοργάνωση προ-
ληπτικών εξετάσεων, θα ωφελήσει
όλους τους δημότες μας».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕ-
ΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερει-
άρχης Αττικής απηύθυνε χαιρετισμό και
μίλησε για τον ρόλο των ΚΕΠ Υγείας
στην Πρόληψη και την Προαγωγή της
Υγείας. «Τα Δημοτικά Κέντρα Πρόλη-
ψης Υγείας “ΚΕΠ Υγείας” είναι το όρα-
μα πολλών χρόνων. Σήμερα το δίκτυο
των ΚΕΠ Υγείας, αποτελείται από 85 δή-
μους μέλη του Ελληνικού Διαδημοτι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων, ενώ βού-
λησή μας είναι όχι μόνο οι Δήμοι του
ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά όλοι οι Δήμοι της χώ-
ρας να αποκτήσουν το δικό τους ΚΕΠ
Υγείας. Η παρέμβαση των ΚΕΠ Υγείας
στοχεύει στην ενδυνάμωση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης με υπηρεσίες συν-
τονισμού για παρεμβάσεις προληπτι-
κών εξετάσεων και ενημέρωσης για την
υγεία των δημοτών.»
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17/5/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Φαρσάλων

Την Πέμπτη 17/5/2018,
πραγματοποιήθηκαν, υπό την
Αιγίδα της ΚΕΔΕ σε
συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και το
Δήμο Φαρσάλων, τα εγκαίνια
τη νέας δομής του ΚΕΠ
Υγείας Δήμου. 

Τ ην τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Φαρσάλων κ.

Άρης Καραχάλιος ο οποίος μετα-
ξύ άλλων τόνισε «Με τη δημιουρ-
γία του ΚΕΠ Υγείας Φαρσάλων στο
ισόγειο του Δημαρχείου τέθηκε σε
λειτουργία και εγρήγορση ένα ση-
μαντικό εργαλείο της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης για την πρόληψη και
προαγωγή της υγείας των δημοτών
της περιοχής. Αποτελεί μία καινο-
τομία της αυτοδιοίκησης μέσω του
ΕΔΔΥΠΠΥ παράλληλα με αντίστοι-
χες ευρωπαϊκές δράσεις, με στόχο

την εξυπηρέτηση των τοπικών
αναγκών υγείας σε διασύνδεση με
τους τοπικούς επαγγελματίες υγεί-
ας και τη σχέση εταιρικότητας προς
όφελος της υγείας των πολιτών.
Βασικό μέλημά μας η ευαισθητο-
ποίηση, η ενημέρωση, η διοργά-
νωση προληπτικών εξετάσεων και
παραπομπών σε δομές υγείας των
πολιτών ανεξαρτήτως ασφαλιστι-
κής ικανότητας, με στόχευση την
πρόληψη προβλημάτων στο πολυ-
τιμότερο αγαθό του ανθρώπου, την
υγεία. Ο ρόλος μας δεν εξαντλείται
στη λειτουργία του κέντρου αλλά
επεκτείνεται σε διαρκείς δράσεις
στήριξης του θεσμού, προς όφελος
των πολιτών του τόπου». 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Περι-
φερειάρχης Αττικής απηύθυνε χαι-
ρετισμό και μίλησε για τον ρόλο των
ΚΕΠ Υγείας στην Πρόληψη και την
Προαγωγή της Υγείας. «Τα ΚΕΠ
Υγείας είναι ένα βασικό εργαλείο

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλή-
ρως εναρμονισμένο με τα πρωτό-
κολλα του Π.Ο.Υ, που έχει σαν σκο-
πό την δημιουργία θεσμικού φορέα
για όλες τις δράσεις πρόληψης και
προαγωγής υγείας. Ο Δήμος Φαρ-
σάλων δημιουργώντας ΚΕΠ Υγείας
προσφέρει, μεταξύ άλλων, στους
δημότες του τη δυνατότητα του
προσυμπτωματικού ελέγχου των
νοσημάτων πριν αυτά φτάσουν
στην ανάγκη θεραπείας. Επίσης
συγχαίρουμε τον Δήμο Φαρσάλων
για την ευαισθητοποίηση του σχετι-
κά την εθελοντική προσφορά Μυε-
λού των Οστών και την στήριξη του
συλλόγου «Όραμα Ελπίδας». Μια
κίνηση που στηρίζει η ΚΕΔΕ και το
ΕΔΔΥΠΠΥ, που με ιδιαίτερη ευαι-
σθητοποίηση αγκαλιάζουν το έργο
του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας»
και προσωπικά της κα. Βαρδινο-
γιάννη, με πρόσφατη υπογραφή
συμφώνου μεταξύ του ΕΔΔΥΠΠΥ
και του συλλόγου «Όραμα Ελπί-
δας». 
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ΚΕΠ Υγείας
2/11/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Παύλου - Μελά 

Την Παρασκευή 2/11/2018,
πραγματοποιήθηκαν, υπό την
Αιγίδα της ΚΕΔΕ σε
συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και το
Δήμο Παύλου Μελά, τα
εγκαίνια τη νέας δομής του
ΚΕΠ Υγείας του Δήμου. 

Τ ην τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Παύλου Μελά κ.

Δημήτρης Δεμουρτζίδης δηλώ-
νοντας «Το ΚΕΠ Υγείας είναι ένα
πολύτιμο εργαλείο της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, αποδεικνύοντας με
τον καλύτερο τρόπο ότι οι δήμοι
μπορούν να σταθούν στην πρώτη
γραμμή της πρόληψης στο νευραλ-

γικό κομμάτι της υγείας. Έρχεται να
προστεθεί ως νέος κρίκος στην
αλυσίδα της κοινωνικής μας μέρι-
μνας και της γενικότερης προσπά-
θειας που κάνουμε να θέσουμε ως
προτεραιότητά μας την κοινωνική
πολιτική. Κανένας άνθρωπος δεν
πρέπει να μένει απροστάτευτος, κα-
νείς δεν περισσεύει όταν έχουμε να
κάνουμε με την υγεία και στο Δήμο
Παύλου Μελά αγωνιζόμαστε γι’ αυ-
τό».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Περι-
φερειάρχης Αττικής απηύθυνε χαι-
ρετισμό και μίλησε για τον ρόλο των
ΚΕΠ Υγείας στην Πρόληψη και την
Προαγωγή της Υγείας. «Τα Δημοτι-
κά Κέντρα Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ
Υγείας) είναι το όραμα πολλών χρό-

νων. Σήμερα το δίκτυο των ΚΕΠ
Υγείας, αποτελείται από 90 δήμους
μέλη του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων, ενώ βού-
λησή μας είναι όχι μόνο οι Δήμοι
του ΕΔΔΥΠΠΥ αλλά όλοι οι Δήμοι
της χώρας να αποκτήσουν το δικό
τους ΚΕΠ Υγείας. Τα ΚΕΠ Υγείας εί-
ναι ένα βασικό εργαλείο της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, πλήρως εναρ-
μονισμένο με τα πρωτόκολλα του
Π.Ο.Υ, που έχει σαν σκοπό την δη-
μιουργία θεσμικού φορέα για όλες
τις δράσεις πρόληψης και προαγω-
γής υγείας. Ο Δήμος Παύλου Μελά
δημιουργώντας ΚΕΠ Υγείας προ-
σφέρει, μεταξύ άλλων, στους δημό-
τες του τη δυνατότητα του προσυμ-
πτωματικού ελέγχου των νοσημά-
των πριν αυτά φτάσουν στην ανάγ-
κη θεραπείας».
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26/11/2018 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Θερμαϊκού
Την Δευτέρα 26/11/2018,
πραγματοποιήθηκαν, υπό την
Αιγίδα της ΚΕΔΕ σε
συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και το
Δήμο Θερμαϊκού, τα εγκαίνια
της νέας δομής του ΚΕΠ
Υγείας Δήμου και
ενημερωτική ημερίδα για την
πρόληψη νοσημάτων του
παχέος εντέρου. 

Τ ην τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Θερμαϊκού κ.

Ιωάννης Μαυρομάτης ο οποίος
μεταξύ άλλων τόνισε «Μια νέα κοι-
νωνική δομή παίρνει «σάρκα και
οστά» στο Δήμο Θερμαϊκού, ο
οποίος καλωσορίζεται και επίσημα
πλέον, στην οικογένεια των 90 δή-

μων πανελλαδικά, που συνθέτουν
το δίκτυο δημοτικών Κέντρων
Πρόληψης Υγείας του Εθνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πό-
λεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). Τα εγκαίνια του
ΚΕΠ Υγείας στέλνουν ένα αισιόδο-
ξο μήνυμα για την ιατρική μέριμνα
στον τόπο μας, κάνοντας πράξη
την πρόληψη και τον προσυμπτω-
ματικό έλεγχο και καλύπτοντας κα-
θολικά και ισότιμα τις ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα,
εδραιώνουν μια απλούστερη, αμε-
σότερη, ποιοτικότερη και ως εκ
τούτου, αποτελεσματικότερη επι-
κοινωνία με τους δημότες, οι οποί-
οι μέσα από υπηρεσίες και δράσεις
εστιασμένες στην ενημέρωση, τη
συμβουλευτική καθοδήγηση και
την έγκαιρη προληπτική παρέμβα-
ση, εξασφαλίζουν την προαγωγή
της υγείας τους, διασφαλίζοντας
ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο. Και γι’
αυτό, η διεύρυνση του δικτύου

κοινωνικών δομών του Δήμου μας
με το καινοτόμο τούτο εγχείρημα,
μας γεμίζει βαθιά ικανοποίηση».

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Πε-
ριφερειάρχης Αττικής δήλωσε «Τα
ΚΕΠ Υγείας αποτελούν σημαντικό
εργαλείο για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση που υπηρετεί την Υγεία του
Πολίτη προωθώντας την πρόληψη
πριν καν ακόμα χρειαστεί ιατρική
αντιμετώπιση. Μέσα από τα ΚΕΠ
Υγείας και με βάσει τα πρωτόκολ-
λα του Π.Ο.Υ, προσφέρουμε στο-
χευμένα ανά ηλικιακή ομάδα, ενη-
μέρωση και συμβουλευτική για
οκτώ θανάσιμα νοσήματα, τα
οποία, εάν προληφθούν, είναι ιά-
σιμα σε συντριπτικό ποσοστό. Ήδη
μέσα από την τριετή πορεία των
ΚΕΠ Υγείας ωφελήθηκαν περισ-
σότεροι από 50.000 συνάνθρωποί
μας.»
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ΚΕΠ Υγείας

Προγράμματα Προαγωγής Υγείας

Καρκίνος του μαστού

Πρόληψη καρκίνου του μαστού και καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας

O καρκίνος του μαστού είναι ένας κα-
κοήθης όγκος που ξεκινάει από τα
κύτταρα του μαστού και είναι ο συχνό-
τερος καρκίνος στις γυναίκες, αλλά
σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμ-
φανισθεί και σε άνδρες. Ο κίνδυνος
εμφάνισης

καρκίνου του μαστού αυξάνεται με
την ηλικία ενώ κάποιοι παράγοντες
κινδύνου είναι το φύλο, οι γενετικοί
παράγοντες κινδύνου (τα γονίδια
BRCA1 και BRCA2), η αυξημένη πυ-

κνότητα του μαστού, η κατανάλωση
αλκοόλ και το κάπνισμα.

Στόχος του προληπτικού ελέγχου
είναι η ανίχνευση ασυμπτωματικών
και αρχικού σταδίου καρκίνων του
μαστού καθώς και προκαρκινικών
καταστάσεων, καθώς έχει αποδειχ-
θεί ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου
του μαστού σε πρώιμα στάδια αυξά-
νει σημαντικά το προσδόκιμο επι-
βίωσης των ασθενών και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις προσφέρει ουσια-

στικά πλήρη ίαση. Τα πρωτόκολλα
προληπτικού ελέγχου συμπεριλαμβά-
νουν την κλινική εξέταση μαστών, την
μαστογραφία και τον υπέρηχο.

Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δρά-
σεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2018
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
ημερίδες για τον Καρκίνο του Μα-
στού και διοργανώθηκαν δράσεις
με δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες
ωφελήθηκαν περισσότεροι από
4.000 Δημότες. 

25-29/6/2018 - Δήμος Λοκρών - Ιατρικές Εξετάσεις

18 & 19/11/2018 - Δήμος Πύδνας - Κολινδρού - Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος

20-21/6/2018 - Δήμος Αιγάλεω - Δωρεάν μαστογραφικός
έλεγχος για καρκίνο του μαστού

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών, σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και το Κέντρο Υγεί-
ας Αταλάντης πραγματοποίησαν δωρεάν Μαστογραφίες.

Το ΚΕΠ Υγείας, το Κέντρο Κοινότη-
τας και ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού
συνδιοργάνωσαν με την Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία που στηρί-
ζεται από την ΚΕΔΕ, δύο μέρες δω-
ρεάν μαστογραφικό έλεγχο που εί-

χε ως στόχο την πρόληψη του καρ-
κίνου του μαστού. Οι εξειδικευμέ-
νοι τεχνολόγοι της κινητής μονάδας
μαστογράφου έκαναν δωρεάν μα-
στογραφικό έλεγχο σε 74 γυναίκες
του Δήμου, ηλικίας από 40 ως 70

ετών. Σε όλες τις γυναίκες τονίστη-
κε η ανάγκη του προληπτικού μα-
στογραφικού ελέγχου καθώς ο
καρκίνος του μαστού είναι η συχνό-
τερη κακοήθεια που εμφανίζεται
στις γυναίκες της χώρας μας.

Το ΚΕΠ Υγείας σε συ-
νεργασία με την Αντι-
καρκινική Εταιρεία και
την ΤΕΝΑ πραγματο-
ποίησαν ψηφιακή μα-
στογραφία σε 161 γυ-
ναίκες ηλικίας από 40
έως 70 ετών χωρίς
ιστορικό καρκίνου του

μαστού ή αισθητικής
παρέμβασης στο μα-
στό. Η προσπάθεια μας
ήταν να εξεταστούν
όσο το δυνατό περισ-
σότερες γυναίκες και
έτσι να μειώσουμε τις
αρνητικές συνέπειες
αυτής της ασθένειας.
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Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ημερίδα για τον καρκίνο
του μαστού. Συνολικά ο αριθμός των πολιτών που παρακολούθησαν την
ημερίδα υπερέβη τους 300. Ομιλητές ήταν ο Κυρόπουλος Γιώργος, Ακτι-
νολόγος, εξειδικευμένος στις παθήσεις του μαστού, Κασαράκης Δημή-
τριος, Δ/ντής Β’ Ογκολογικής Κλινικής Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Παυλίδου
Φωτεινή, Χειρούργος μαστού, Δ/ντρια Χειρουργικό- Ογκολογικό Τμήμα
Μαστού Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» και συντονιστής ο Δ/ντής Παθολογικής κλι-
νικής Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας). Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν οι
γιατροί τα ιατρικά θέματα ήταν μοναδικός. Κατάφεραν με απόλυτα κατα-
νοητό τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέστατου ακροατηρίου, να
κάνουν με τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.

12-13/10/2018 - Δωρεάν
Μαστογραφικός Έλεγχος
- Καρκίνος του μαστού
«Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε δωρεάν μαστογραφικό
έλεγχο σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (παράρτημα
Βέροιας).Συνολικά ο αριθμός των γυναικών που εξετάστηκαν ήταν 100.» 

17/10/2018 - Ενδυνάμωση της ζωής και
της ψυχής των ανθρώπων με καρκίνο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ομιλία σε κατάστημα στην
πόλη της Βέροιας σε συνεργασία με το Ν.Π. ΚΑΠΑ ( Δημοτικό Ιατρείο), τον
Σύλλογο καρκινοπαθών «Άγιος Παρθένιος», τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας,
τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας και την Αντικαρκινική Εταιρεία (παράρτημα
Βέροιας). Ομιλήτρια ήταν η Δρ. Αναγνώστου - Κελεπούρη Ειρήνη, Σχολική
Ψυχολόγος. 

26/10/2018 - Πεζοπορία και στολισμός
και φωταγώγηση Δημαρχείου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με το ΚΕΜΑΕΔ «Τα παιδιά
της Άνοιξης» το Ν.Π. ΚΑΠΑ ( Δημοτικό Ιατρείο), τον Σύλλογο καρκινοπαθών
«Άγιος Παρθένιος», τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας, τον Εμπορικό Σύλλογο
Βέροιας και την Αντικαρκινική Εταιρεία (παράρτημα Βέροιας) πραγματοποί-
ησε πεζοπορία στο κέντρο της πόλης.

30/11-01/12/2018 -
Δήμος Ηγουμενίτσας -
Δωρεάν Μαστογραφίες
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, μέσω του
ΚΕΠ Υγείας, συμμετείχε στο πρό-
γραμμα Δωρεάν Μαστογραφικού
Ελέγχου, της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας που στηρίζεται από
την Κ.Ε.Δ.Ε. Η κινητή μονάδα μα-
στογράφου, στο πλαίσιο του 1ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου ΚΕΠ Υγεί-
ας, επισκέφτηκε την πόλη της
Ηγουμενίτσας και εξέτασε δωρεάν
γυναίκες ηλικίας 40-70 ετών.

30/10/2018-
2/11/2018 - Δήμος
Ιλίου - Δωρεάν Έλεγχος
Μαστογραφίας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ιλίου σε
συνεργασία με την ΚΕΔΕ παρείχε
δωρεάν μαστογραφίες με την Κινη-
τή Μονάδα Μαστογράφου της Ελ-
ληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
στους δημότες.

2018 - Δήμος
Π. Φαλήρου -
Ενημέρωση και 
εξέταση για τον καρκίνο
του μαστού
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα Δημοτικά Ια-
τρεία εξέτασαν περίπου 100 άτομα
το έτος 2018 με τους εθελοντές ια-
τρούς των Δημοτικών Ιατρείων, για
την πρόληψη του καρκίνου του μα-
στού.

1/1/18-31/12/2018
- Δήμος Ηλιούπολης -
Δωρεάν Μαστογραφίες 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιού-
πολης διοργάνωσε δωρεάν ψηφια-
κές μαστογραφίες στο Διαγνωστικό
κέντρο του Ιατρού κ. Ανυφαντάκη,
για την πρόληψη του Καρκίνου του
Μαστού.
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2018 - Δήμος Ηλιούπολης
- Ενημερωτική ομιλία για τον Καρκίνο του Μαστού
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία για τον καρκίνο του μαστού με ομιλητή τον καθηγη-
τή κ. Φιλόπουλο ο οποίος τόνισε τη μεγάλη σημασία των τακτικών προληπτικών εξετάσεων.

21/10/2018 - Ρωτήστε μας για τον Καρκίνο του Μαστού
Ο Δήμος Θερμαϊκού στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού» διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία. Συνολικά ο αριθμός των δημοτών και μη που παρακολούθησε την ομιλία στην Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη
Ν.Μηχανιώνας υπερέβη τους 100. Ομιλητές ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης, Ιατρός χειρουργός Μαστού, ο
κ. Δημήτριος Καραχάλιος, Ιατρός Ογκολόγος Παθολόγος και η κα. Μαριτίνα Θεοφανοπούλου, Ιατρός Ακτινοθερα-
πευτής-Ογκολόγος.

2018 - Δήμος Μεταμόρφωσης 
- Δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με το γυναικολογικό του Π.Ε.Δ.Υ που στεγάζεται στο χώρο
των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Μεταμόρφωσης πραγματοποίησαν δωρεάν εξέταση ψηλάφησης μαστού.

2018 - Δήμος Νέας Προποντίδας - Δωρεάν Προληπτικός
Έλεγχος Μαστού (Μαστογραφία - Ψηλάφηση)
Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Προποντίδας διοργάνωσαν Δωρεάν Προληπτικούς Ελέγχους Μαστού σε συνεργασία
με την Κινητή Μονάδα Μαστογράφου του Θεαγένειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Κατά τους μήνες Νοέμβριο και
Δεκέμβριο έγινε η ενημέρωση για την ευαισθητοποίηση του κοινού ενώ εξετάστηκαν 300 γυναίκες από την κινητή μο-
νάδα η οποία επισκέφθηκε τις Δημοτικές Ενότητες Ν. Προποντίδας.

12,14 & 15 /10/2018 - Παγκόσμια ημέρα 
κατά του Καρκίνου του Μαστού
Ο Δήμος Θερμαϊκού
σε συνεργασία με την
Ελληνική Αντικαρκι-
νική Εταιρεία και την
υποστήριξη της ΚΕ-
ΔΕ, συνεχίζοντας το
πρόγραμμα ευαισθη-
τοποίησης και έγκαι-
ρης διάγνωσης, διέ-
θεσε μια κινητή μονά-
δα μαστογράφου για
να γίνει δωρεάν μα-
στογραφικός έλεγχος
σε ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες.

Δήμος Θερμαϊκού



Ετήσιος 
απολογισμός 2018

51

22/9/2018- Γυναικολογικός Καρκίνος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Ναρθακίου  «Άρτεμις» διοργάνωσε το
απόγευμα του Σαββάτου 22/09/2018, ιατρική ομιλία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα «Πλατάνια» και
ομιλητής ήταν ο Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Λιούπης Κων/νος, με θέμα της ομιλίας «Πρόληψη Γυναικο-
λογικού Καρκίνου». Οι παρευρισκόμενες παρακολούθησαν με ιδιαίτερη προσοχή την ομιλία και στο τέλος ακολούθη-
σε εποικοδομητικός διάλογος, κατά τον οποίο ο ιατρός απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Δήμος Φαρσάλων 

1-31/10/2018 - Πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων 
από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Τα ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες της ΥΠΕ πραγματοποίησαν σε 123 γυναίκες
ηλικίας 40 έως 60 ετών μαστογραφίες.

26/10/2018 
- Πρόληψη και Ενημέρωση
Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Φαρσάλων σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Λάρι-
σας της 5ης ΥΠΕ καθώς και το Κέντρο Υγείας Φαρσά-
λων, πραγματοποίησαν την δράση Πρόληψης, Ενημέ-
ρωσης για τον καρκίνο του μαστού για γυναίκες Ρομά.
Οι γυναίκες Ρομά παρακολούθησαν ομιλία για τον
καρκίνο του μαστού και στην συνέχεια υποβλήθηκαν
σε ιατρική εξέταση. Τα ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων
σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες της ΥΠΕ πραγ-
ματοποίησαν σε 123 γυναίκες ηλικίας 40 έως 60 ετών
μαστογραφίες.

24/11/2018 - Ιατρική Ημερίδα
- Ιατρικές Εξετάσεις Να αγαπάς τον εαυτό σου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπρόγειας «Άγιος Φανούριος»
διοργάνωσε Ιατρική Ημερίδα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης. Ομιλητές ήταν η Γενική Ιατρός Ελένη Κωνσταντέλλου
με θέμα ομιλίας «Εφαρμογή του προγράμματος Τηλεϊατρικής», ο Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Λιούπης
Κωνσταντίνος με θέμα ομιλίας «Πρόληψη Γυναικολογικού Καρκίνου» και η Πνευμονολόγος Ευαγγελία Παπαγεωργί-
ου με θέμα ομιλίας «Λοιμώξεις Αναπνευστικού και Εμβολιασμός». Στο τέλος της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ιατρι-
κές εξετάσεις. 

8/3/2018 - Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
- Αγωγή Υγείας Για την Σύγχρονη Γυναίκα 
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Νίκαιας, και τον όμιλο Ιατρική Διάγνωση
διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και την HPV
λοίμωξη, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης προγραμματίστηκαν δωρεάν εξετάσεις για τους δημότες. 
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l 5.000 δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες
Πρόληψη Ca Μαστού

Το ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνεργασία με 
το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου
Αγ. Ανάργυροι» συνεχίζει το Πρόγραμμα
Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού για τις
ευπαθείς ομάδες γυναικών, ώστε μέσω των
ΚΕΠ Υγείας των Δήμων - μελών μας, να
προσέρχονται για δωρεάν έλεγχο και δωρεάν
επανέλεγχο, όπως ορίζουν τα ιατρικά
πρωτόκολλα. 

Α πό τον Οκτώβριο 2012 προσπαθήσαμε να προ-
σφέρουμε σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες
γυναικών το ισότιμο δικαίωμα στην ΠΡΟΛΗ-

ΨΗ, μέσα από την παροχή δωρεάν μαστογραφιών, με
δυνατότητα της εκ μέρους τους προμήθειας του CD.
Πλέον όμως, από τον Μάρτιο 2016, η προμήθεια του
CD κόστους 5€ για κάθε γυναίκα είναι υποχρεωτική με
σκοπό τόσο για το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσο-
κομείου να καλύψει τα δυσβάσταχτα κόστη για το πρό-
γραμμα, όσο και για τις γυναίκες να έχουν την μαστο-
γραφία στο αρχείο τους για μελλοντική ενημέρωση
των γιατρών τους. Το κόστος αυτό το αναλαμβάνει είτε
ο Δήμος είτε ατομικά κάθε γυναίκα που επιθυμεί να
συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μαστογραφιών. Με αυτή
τη συμβολική βοήθεια επιτυγχάνεται η στήριξη και η
συνέχιση του Προγράμματος Μαστογραφιών. Ένα
Πρόγραμμα, που όλα αυτά 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 για-
τρούς του Νοσοκομείου για περαιτέρω εξετάσεις διά-
γνωσης και θεραπείας, μας τονίζει πόσο σημαντική εί-
ναι η βοήθεια που προσφέρεται σε άπορες και ανα-
σφάλιστες γυναίκες. Διενεργήσαμε 5.000 μαστογρα-
φίες σε ανασφάλιστες, άπορες και άνεργες γυναίκες
από 45 έως 69 χρόνων σε 51 Δήμους. 865 από τις
5.000 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κρίθηκαν ύποπτες, δηλ. ποσο-
στό 17,3%, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω διε-
ρεύνηση των περιστατικών αυτών με υπέρηχο ή με εν-
τοπιστική μαστογραφία όπου χρειάστηκε.

Για την καλύτερη πρόληψη και ενημέρωση των γυναικών, το ΕΔΔΥΠΠΥ δημιούργησε βίντεο, το οποίο έχει δημοσιευ-
θεί στο Youtube και συγκεκριμένα στη διεύθυνση (LINK): 
www.youtube.com/watch?v=BLTMeXEFWK8  
καθώς επίσης έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δικτύου στη διεύθυνση
http://www.hellasnews.tv/eddyppy/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=441.
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Πρόληψη καρκίνου του μαστού και 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
Ο καρκίνος του τραχήλου της μή-
τρας αποτελεί τον δεύτερο πιο συ-
χνό καρκίνο στις γυναίκες, μετά τον
καρκίνο του μαστού, ειδικά στη μέ-
ση ηλικία. Οι περισσότεροι καρκίνοι
του τραχήλου της μήτρας αναπτύσ-
σονται στη μεταβατική ζώνη και αρ-
χίζουν στην επιφάνεια του τραχή-
λου της μήτρας.
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
2018.
Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δρά-
σεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2018
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
ημερίδες για τον Καρκίνο του Μα-
στού και διοργανώθηκαν δράσεις
με δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες
ωφελήθηκαν περισσότεροι από
5.872 Δημότες. 
Εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγεί-
ας για το 2018, διοργανώθηκε πα-
νελλήνια εκστρατεία. Η εκστρατεία

αποτελείται από ενημερωτικές ημε-
ρίδες για την «Αγωγή υγείας για τη
Σύγχρονη γυναίκα» σε Δήμους
μελή από ενημερωτικές ημερίδες
και για την «Εφηβική Ηλικία» στα
Λύκεια Δήμων μελών.

25-29/6/2018 
- Δήμος Λοκρών 
- Ιατρικές Εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών,
σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ Θεσ-
σαλίας & Στερεάς Ελλάδας και το
Κέντρο Υγείας Αταλάντης πραγμα-
τοποίησαν δωρεάν Τεστ ΠΑΠ στο
χώρο του Κέντρου Υγείας. 

1/1-31/12/2018 - Δήμος
Περιστερίου - Δωρεάν Τεστ
ΠΑΠ σε γυναίκες 
με χαμηλό εισόδημα
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστε-
ρίου σε συνεργασία με το 2ο Κέντρο
Υγείας Περιστερίου και το Κέντρο
Μάνας και Παιδιού, δίνει τη δυνατό-
τητα σε γυναίκες, που είναι ανα-
σφάλιστες ή με χαμηλό εισόδημα,
να κάνουν δωρεάν Τεστ ΠΑΠ για
την πρόληψη του Καρκίνου της Μή-
τρας.

1&5-9/11/2018 - Δήμος
Αιγάλεω - Δωρεάν έλεγχος
για καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας για 
τις γυναίκες του ΤΕΒΑ
Το ΚΕΠ Υγείας στο πλαίσιο της παγ-
κόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου
του μαστού 25/10/2018 σε συνερ-
γασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και το Σύλλο-

γο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομεί-
ου οι Άγιοι Ανάργυροι παρείχε στις
γυναίκες του ΤΕΒΑ ηλικίας 40-69
ετών τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ ψη-
φιακής μαστογραφίας και τη δυνα-
τότητα εξέτασης τεστ ΠΑΠ. Πραγμα-
τοποίησαν 22γυναίκες ψηφιακή μα-
στογραφία και 68 γυναίκες τεστ
ΠΑΠ.

Δήμος Αγίων Αναργύρων -
Καματερού 

8/2/2018 - Αγωγή Υγείας
για την Εφηβική ηλικία
Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018,
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αγίων
Αναργύρων - Καματερού, ενημε-
ρωτική ομιλία με θέμα: Αγωγή Υγεί-
ας για την Εφηβική Ηλικία, στους
μαθητές του 1ου Λυκείου Αγίων
Αναργύρων. Η δράση περιελάμβα-
νε εισήγηση από την κα. Κυριακί-
δου Κλεονίκη, Μαιευτήρα Γυναικο-
λόγο και ακολούθησε γόνιμη συζή-
τηση με τους μαθητές για τις ακό-
λουθες θεματικές: α) Μέθοδοι αντι-
σύλληψης και προστασία από σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήμα-
τα, β) Πρόληψη του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας και εμβόλιο
κατά του ιού HPV.

26/2/2018 - Αγωγή Υγείας
για την Εφηβική ηλικία
Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018,
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία ενημερωτική ομιλία με θέμα:
Αγωγή Υγείας για την Εφηβική Ηλι-
κία, στους μαθητές του Πειραματι-
κού Λυκείου Αγίων Αναργύρων. Η
δράση περιελάμβανε εισήγηση από
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τον κ. Ντόκολα Δημήτριο, Μαιευτή-
ρα Γυναικολόγο, για τις ακόλουθες
θεματικές: α) Μέθοδοι αντισύλλη-
ψης και προστασία από σεξουαλι-
κώς μεταδιδόμενα νοσήματα β)
Πρόληψη του καρκίνου του τραχή-
λου της μήτρας και εμβόλιο κατά
του ιού HPV. Ήταν μία εξαιρετική
πρωτοβουλία όπου η αμεσότητα
του ομιλητή αλλά και το αμείωτο εν-
διαφέρον των παιδιών σε όλη τη
διάρκεια της ευαισθητοποίησης συ-
νέβαλαν στο αίτημα για συνέχιση
του προγράμματος και σε άλλες θε-
ματικές ενότητες.

7/3/2018 - Αγωγή Υγείας
για την Σύγχρονη Γυναίκα
Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέ-
ρας της Γυναίκας και έχοντας ως
βασική προτεραιότητα την Πρόλη-
ψη και την Αγωγή Υγείας, πραγμα-
τοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2018
Ημερίδα Ευαισθητοποίησης με Θέ-
μα: Αγωγή Υγείας για την Σύγχρονη
Γυναίκα - Πρόληψη του Γυναικολο-
γικού Καρκίνου, με ομιλητή τον κ.
Φιλόπουλο Ευάγγελο. Η εκδήλωση
διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργα-
σία με το 3ο Δημοτικό Σχολείο
Αγίων Αναργύρων, το Σύλλογο Γο-
νέων & Κηδεμόνων του Σχολείου
και το ΚΕΠ Υγείας και υλοποιήθηκε
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου
Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναρ-
γύρων. Στόχος της εκδήλωσης ήταν
η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση
των γυναικών του Δήμου σε θέματα
που αφορούν την Πρόληψη και την
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

Φεβρουάριος 2018 - Δήμος
Αλίμου- Αγωγή Υγείας 
για την Εφηβική ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου
διοργάνωσε ενημερωτικές ομιλίες
στους μαθητές του Λυκείου με θέμα
την αντισύλληψη αλλά και για το εμ-
βόλιο κατά του καρκίνου της μή-
τρας. Συνολικά ο αριθμός των μα-
θητών που παρακολούθησε την
ομιλία υπερέβη τους 200, ενώ οι

ομιλητές ήταν οι γυναικολόγοι κ.
Ευάγγελος Συκούρτης και η κα. Κο-
μητά Ουρανία. 

1-31/12/2018 - Δήμος
Βέροιας - Συνεργασία 
με τον Οικογενειακό
Προγραμματισμό
Νοσοκομείου Βέροιας
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με
τον Οικογενειακό Προγραμματισμό
Νοσοκομείου Βέροιας σε όλη την
διάρκεια της χρονιάς παρέπεμψε
γυναίκες ώστε να πραγματοποι-
ήσουν την εξέταση του τεστ ΠΑΠ.

Δήμος Ιλίου

5/12/2018 - Ενημερωτική
εκστρατεία «LET’S ΠΑΠ»
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου και
η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Ιλίου πραγματοποίησαν ημερίδα,
στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δή-
μου στην ενημερωτική εκστρατεία
«LET’S ΠΑΠ», όπου ο Μαιευτήρας -
Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, BSCCP trainer
- HeCPA Group, Γενικός Γραμματέ-
ας Ελληνικής Εταιρίας Κολποσκό-

2/2 - 16/3/2018 - Δήμος Βέροιας
- Αγωγή Υγείας για την Εφηβική ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ενημερωτικές ομιλίες
στους μαθητές πέντε Λυκείων με θέμα την αντισύλληψη και το εμβόλιο
κατά του καρκίνου της μήτρας. Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που
παρακολούθησε την ομιλία ήταν 274 ενώ ομιλητές ήταν οι γυναικολό-
γοι κ. Κόλβατζης Κυριαζής και Ευάγγελος Παπαχαραλάμπους. Ο τρό-
πος με τον οποίο ανέπτυξαν οι δυο γιατροί τα δύο ιατρικά θέματα ήταν
μοναδικός. Κατάφεραν με απόλυτα κατανοητό τρόπο και άψογη δια-
χείριση του πολυπληθέστατου μαθητικού ακροατηρίου, να κάνουν με
τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.
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πησης, κ. Ευριπίδης Μπιλιράκης
παρουσίασε τις τελευταίες επιστη-
μονικές εξελίξεις για τη νόσο και
απάντησε διεξοδικά σε όλα τα ερω-
τήματα των παρευρισκομένων. Επί-
σης, παρουσιάστηκε η δωρεάν
εφαρμογή Let’s ΠΑΠ και το Virtual
Reality Project (τεχνητή απεικόνι-
ση) «Let’s ΠΑΠ Καν’ το για σένα!».

1/1/2018-31/12/2018
Πρόγραμμα πρόληψης 
με ΤΕΣΤ ΠΑΠ
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου
διοργάνωσε Δωρεάν εξέταση ΠΑΠ
από μαία του Δήμου Ιλίου σε όλες
τις γυναίκες κατοίκους του Δήμου
σε ετήσια βάση με στόχο την πρόλη-
ψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση
νοσημάτων του τραχήλου της μή-
τρας. 

25/5/2018- Δήμος
Μεσσήνης - Προληπτικές
Εξετάσεις «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ» Γυναικολογικός
έλεγχος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεσσήνης σε συ-
νεργασία με την Εταιρεία Πρόλη-
ψης και Προαγωγής Υγείας και το
Κέντρο Υγείας Μεσσήνης διοργά-
νωσε στις 25 Μαΐου 2018, ημέρα
Παρασκευή, ιατρικές εξετάσεις
προληπτικού ελέγχου που αφορού-
σαν σε Γυναικολογικό έλεγχο: τεστ
ΠΑΠ, διακολπικό υπέρηχο.

2018 - Δήμος Π. Φαλήρου
- Ενημέρωση και εξέταση
για καρκίνο τραχήλου 
της μήτρας
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα Δημοτικά Ια-
τρεία εξέτασαν περίπου 100 άτομα
το έτος 2018 με τους εθελοντές ια-
τρούς των Δημοτικών Ιατρείων, για
την πρόληψη καρκίνου τραχήλου
μήτρας.

16&23/2 &1/3/2018 -
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 
Αγωγή Υγείας για 
την εφηβική ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη διοργάνωσε ενημερωτικές
ομιλίες στους μαθητές του Λυκείου
με θέμα την αντισύλληψη και το εμ-
βόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας.
Συνολικά ο αριθμός των μαθητών
που παρακολούθησε την ομιλία υπε-
ρέβη τους 500 ενώ ομιλητής ήταν ο
γυναικολόγος κ. Καρτσιούνης. Ο
τρόπος με τον οποίο ανέπτυξε ο κ.
Καρτσιούνης τα δύο ιατρικά θέματα
ήταν μοναδικός. Κατάφερε με από-
λυτα κατανοητό τρόπο και άψογη
διαχείριση του πολυπληθέστατου
μαθητικού ακροατηρίου, να κάνει με
τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.

19/3/2018 - Δήμος Βόλου -
Γυναικολογικός Έλεγχος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου
πραγματοποίησε γυναικολογικό
έλεγχο κατά του καρκίνου τραχήλου
της μήτρας με συμβεβλημένο Ιατρό
του ΚΕΠ Υγείας τον Κύριο Λούτσο
Παναγιώτη με συνολικό αριθμό ατό-
μων τους πενήντα.

Δήμος Ηλιούπολης

1/1/18-31/12/18 -
Προληπτική Εξέταση 
(ΠΑΠ ΤΕΣΤ)
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπο-
λης διοργάνωσε δωρεάν τεστ ΠΑΠ
για την πρόληψη κατά του Καρκίνου
του Τραχήλου της Μήτρας σε συνερ-
γασία με εθελοντές γυναικολόγους
του Δήμου.

2018 - Αγωγή Υγείας για 
την Εφηβική Ηλικία
Το ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνεργασία με το
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης
διοργάνωσαν ενημερωτικές ομιλίες
για την αντισύλληψη και το εμβόλιο
κατά του καρκίνου της μήτρας σε 6
Λύκεια του Δήμου Ηλιούπολης. Ομι-

λήτρια ήταν η γυναικολόγος κα. Βλα-
χάδη και συνολικά ενημερώθηκαν
περισσότεροι από 900 μαθητές Λυ-
κείου.

2018 - Δήμος
Μεταμόρφωσης - Δωρεάν
εξέταση TEST-PAP
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρ-
φωσης σε συνεργασία με το γυναι-
κολογικό του Π.Ε.Δ.Υ που στεγάζεται
στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων
του Δήμου Μεταμόρφωσης πραγμα-
τοποίησαν δωρεάν εξέταση TEST-
PAP για τους Δημότες. 

Δήμος Φαρσάλων

22/9/2018- Γυναικολογικός
Καρκίνος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσά-
λων σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Γυναικών Ναρθακίου  «Άρτεμις»
διοργάνωσε το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 22/09/2018, ιατρική ομιλία. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
κατάστημα «Πλατάνια» και ομιλητής
ήταν ο Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυ-
ναικολόγος Λιούπης Κων/νος, με θέ-
μα της ομιλίας «Πρόληψη Γυναικο-
λογικού Καρκίνου». Οι παρευρισκό-
μενες παρακολούθησαν με ιδιαίτερη
προσοχή την ομιλία και στο τέλος
ακολούθησε εποικοδομητικός διά-
λογος, όπου ο Ιατρός απάντησε σε
όλα τα ερωτήματα που του τέθηκαν.

26/10/2018 - Πρόληψη 
και Ενημέρωση
Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Υγείας Λάρι-
σας της 5ης ΥΠΕ καθώς και το Κέν-
τρο Υγείας Φαρσάλων, πραγματο-
ποίησαν την δράση Πρόληψης, Ενη-
μέρωσης για τον καρκίνο του τραχή-
λου της μήτρας για γυναίκες Ρομά.
Οι γυναίκες Ρομά παρακολούθησαν
ομιλία για τον καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας και στην συνέχεια υπο-
βλήθηκαν στην ιατρική εξέταση Τεστ
Παπανικολάου. 
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας 

15/3/2018- Αγωγή υγείας
για την Εφηβική Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας σε συνεργασία με το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ διοργάνωσε ημερίδα ευαι-
σθητοποίησης και ενημέρωσης γυ-
ναικολογικών νοσημάτων στο 1ο
Λύκειο Αγίας Βαρβάρας με θέμα
την πρόληψη για τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας (Τέστ Παπανι-
κολάου & HPV λοίμωξη και εμβό-
λιο) και τις βασικές αρχές αντισύλ-
ληψης. 

22/3/2018 
- Αγωγή υγείας για 
την Εφηβική Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας σε συνεργασία με το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ διοργάνωσε ημερίδα ευαι-
σθητοποίησης και ενημέρωσης γυ-
ναικολογικών νοσημάτων στο 2ο
Λύκειο Αγίας Βαρβάρας με θέμα
την πρόληψη για τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας (Τεστ Παπανι-
κολάου & HPV λοίμωξη και εμβό-
λιο) και τις βασικές αρχές αντισύλ-
ληψης.

8/3/2018 - 
Αγωγή Υγείας Για 
την Σύγχρονη Γυναίκα 
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβά-
ρας σε συνεργασία με το Κέντρο
Υγείας Νίκαιας, και τον όμιλο Ιατρι-
κή Διάγνωση διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία για την πρόληψη του
καρκίνου του μαστού, του τραχή-
λου της μήτρας και την HPV λοίμω-
ξη, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης
προγραμματίστηκαν δωρεάν εξετά-
σεις για τους δημότες. 
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Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η
νούμερο ένα αιτία θανάτου σε παγ-
κόσμιο επίπεδο καθώς περισσότε-
ροι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρό-
νο από καρδιαγγειακά νοσήματα
από ότι από οποιαδήποτε άλλη αι-
τία. Εκτιμάται ότι παγκοσμίως, πε-
ρισσότεροι από 17.300.000 άνθρω-
ποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρ-
διαγγειακές παθήσεις αποτελώντας
το 30% όλων των θανάτων.
Οι παράγοντες κινδύνου είναι:
n Ανθυγιεινή διατροφή
n Έλλειψη σωματικής άσκησης
n Κάπνισμα
n Κατάχρηση αλκοόλ
n Αυξημένη αρτηριακή πίεση

(υπέρταση)
n Διαβήτης: αυξημένα επίπεδα

γλυκόζης
(σακχάρου) στο αίμα

n Αυξημένα λιπίδια του αίματος:
χοληστερόλη
(ολική και LDL) και τριγλυκερίδια

n Υπερβολικό βάρος και παχυσαρ-
κία

n Ηλικία
n Στρες
n 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 απαι-
τείται σύμφωνα με τις οδηγίες του
ειδικού καρδιολόγου, να μπορέσει
ο καθένας να διατηρήσει σε καλή
κατάσταση το καρδιαγγειακό του
σύστημα και να αποφύγει σοβαρά
καρδιαγγειακά συμβάματα
- κυρίως αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια και εμφράγματα του μυο-
καρδίου - σε πρώιμη ηλικία.
Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δρά-
σεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2018
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
ημερίδες για τον Καρδιοαγγειακό
Κίνδυνο και διοργανώθηκαν δρά-
σεις με δωρεάν εξετάσεις από τις
οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι
από 9.000 Δημότες. 

7/3/2018 - Δήμος
Ιωαννιτών - Διαβήτης 
και εγκυμοσύνη 
Η Πανηπειρωτκή Ένωση για το Νεα-
νικό Διαβήτη σε συνεργασία με το
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννι-
τών διοργάνωσαν ημερίδα αφιερω-
μένη στην υγεία της γυναίκας την
Τετάρτη 7 Μαρτίου και ώρα 18.30
στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς
Ιωαννίνων (Λ.ΑΦ.Ι.) με θέμα: Θηλα-
σμός και Διαβήτης, Διαβήτης και εγ-
κυμοσύνη, Αντισύλληψη και εμμη-
νόπαυση σε γυναίκες με Διαβήτη.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

12/18/2018 
- Δράση για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου σε συ-

νεργασία με την Δ/νση Κοινωνικής
Πολιτικής και με την ΑΜΚΕ «Με
Οδηγό το Διαβήτη» φιλοξένησαν το
Χριστουγεννιάτικο “Magic Diabe-
tes Bus’’ στην Κεντρική Πλατεία
ΗΣΑΠ του Δήμου Ηρακλείου προ-
κειμένου να ενημερώσουν με τρό-
πο διαδραστικό παιδιά και ενήλικες
για τη νόσο του Σακχαρώδους Δια-
βήτη κάνοντας παράλληλα μετρή-
σεις σακχάρου και γλυκοζυλιωμέ-
νης.

3/19/2018 - Στεφανιαία
Νόσος: Σύγχρονη
Διαγνωστική &
Θεραπευτική Προσέγγιση
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου διοργά-
νωσε ενημερωτική ομιλία ενημέ-
ρωσης κι ευαισθητοποίησης με θέ-
μα: «Στεφανιαία Νόσος: Σύγχρονη
Διαγνωστική & Θεραπευτική Προ-
σέγγιση» με ομιλίες για την Παθο-
φυσιολογία της Στεφανιαίας Νό-
σου, τους Προδιαθεσικούς Παρά-
γοντες, τα Οξέα Στεφανιαία Σύν-
δρομα και τη Σύγχρονη Θεραπευτι-
κή Προσέγγιση της Στεφανιαίας Νό-
σου.

11/19/2018 - Καρδιά 
& Αγγεία: Μας ρωτάτε, 
σας απαντάμε...
Ενημερωτική ομιλία ενημέρωσης κι
ευαισθητοποίησης με θέμα: «Καρ-
διά & Αγγεία: Μας ρωτάτε, σας
απαντάμε...» και ομιλίες σχετικά με
τις συχνές καρδιοπάθειες, πρόλη-
ψη και αντιμετώπιση τους καθώς
και τις βασικές παθήσεις των αγγεί-
ων: Κιρσοί, Ανευρύσματα, Καρωτί-
δες, κ.α.

Επιβαρυντικοί Παράγοντες για 
την εμφάνιση Καρδιοπαθειών
& Πρόληψη Καρδιαγγειακών Επεισοδίων
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30/5/2018 - Ζωή 
χωρίς τσιγάρο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών
διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία
στο κτίριο του Δημαρχείου σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Υγείας . Συ-
νολικά ο αριθμός των ατόμων που
παρακολούθησε την ομιλία ήταν
περίπου 60 άτομα ενώ την ομιλία
άνοιξε η διευθύντρια του Κέντρου
Υγείας Αταλάντης κα. Γεωργοπού-
λου Μαρία και η διευθύντρια -ψυ-
χολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας και Πολι-
τισμού κα. Παπαναγιώτου Άννα. Κύ-
ριος ομιλητής ήταν ο κ. Μπερδέκας
Κων/νος Γενικός Ιατρός του Κ.Υ.
Αταλάντης με τη συμμετοχή της μαί-
ας του Κ.Υ. Αταλάντης.

3-22/8/2018 -
Ενημερωτική δράση
καρδιαγγειακού έλεγχου
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι,
του Δήμου Λοκρών» σε συνεργασία
με το ΚΕΠ Υγείας του δήμου διορ-
γάνωσαν πρόγραμμα δωρεάν προ-
ληπτικών εξετάσεων στους πολίτες
των δημοτικών κοινοτήτων Αταλάν-
της, Λιβανάτας, Μαλεσίνας και
Μαρτίνου. Το πρόγραμμα περιε-
λάμβανε την μέτρηση αρτηριακής
πιέσεως, σακχάρου και χοληστερί-
νης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν
301 μετρήσεις και στις τέσσερις κοι-
νότητες του δήμου.

Σεπτέμβριος 2018 - Δήμος
Περιστερίου - Δωρεάν
Προληπτικές Εξετάσεις 
και ενημερώσεις 
στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ
σχετιζόμενες 
με τον Διαβήτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστε-
ρίου σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Με
οδηγό τον Διαβήτη» διενήργησαν
ενημερωτικές ομιλίες και δωρεάν
προληπτικές εξετάσεις για τον δια-

βήτη στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ του
Δήμου, όπως εξέταση γλυκόζης,
εξέταση γλυκοζυλιομένης Αιμο-
σφαιρίνης, Εξέταση Διαβητικής
Νευροπάθειας.

Δήμος Αγίων Αναργύρων -
Καματερού 

25-28/9/2018 - Πρόγραμμα
Πρόληψης Καρδιαγγειακού
Κινδύνου
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Κα-
ματερού σε συνεργασία με το ΚΕΠ
Υγείας και το ΕΔΔΥΠΠΥ υλοποί-
ησαν Εκστρατεία Πρόληψης Καρ-
διαγγειακού Κινδύνου με σύνθημα:
Αγαπώ τον Εαυτό μου - Φροντίζω
την Υγεία μου. Πραγματοποιήθηκαν
δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίε-
σης, σακχάρου, χοληστερόλης και
τριγλυκεριδίων στους κατοίκους

της πόλης. Στόχος του προγράμμα-
τος ήταν η ευαισθητοποίηση και η
ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτε-
ρα όσων ανήκουν στην ομάδα υψη-
λού κινδύνου, για την πρόληψη των
καρδιαγγειακών παθήσεων. Το
πρόγραμμα έλαβε χώρα από τις 25
έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2018
και εξετάστηκαν 123 πολίτες. Πολύ
σημαντική ήταν η συμβολή των
Εθελοντών Ιατρών κ. Γεωργούση
Γεώργιου και της κα. Κατσαούνη
Παναγιώτας.

2018 - HEARTSCORE -
Πρόγραμμα Πρόληψης
Καρδιαγγειακού Ελέγχου
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Κα-
ματερού σε συνεργασία με το ΚΕΠ
Υγείας και το ΕΔΔΥΠΠΥ υλοποί-
ησαν, κατά το έτος 2018, Πρόγραμ-
μα Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κιν-

16-20/4/2018
- Δήμος Αιγάλεω - Εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αιγάλεω διοργάνωσε πρόγραμμα εκτίμησης
καρδιαγγειακού κινδύνου σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολο-
γική Εταιρεία. Ο συνολικός αριθμός ατόμων που εξετάστηκαν ήταν
250. Δικαιούχοι του προγράμματος ήταν άνδρες και γυναίκες ηλικίας
40 ετών και άνω, χωρίς προβλήματα καρδιαγγειακά και σακχαρώδη
διαβήτη. Η δράση αυτή βοήθησε πολύ στην πρόληψη της υγείας των
συμπολιτών μας.
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δύνου με τίτλο HeartScore. 
Πραγματοποιήθηκαν μέσω της
πλατφόρμας του Heartscore
196 προληπτικές εξετάσεις σε
άνδρες και γυναίκες μεταξύ 40
και 65 ετών. Σκοπός του προ-
γράμματος είναι η πρόληψη των
καρδιαγγειακών νοσημάτων

στην ηλικιακή ομάδα >40 ετών.
Στόχος του προγράμματος είναι
η ευαισθητοποίηση και η ενημέ-
ρωση των πολιτών και ιδιαίτερα
όσων ανήκουν στην ομάδα
υψηλού κινδύνου, για την πρό-
ληψη των καρδιαγγειακών πα-
θήσεων.

Δήμος Αιγάλεω

1/2- 18/5/2018 - Δωρεάν
Αιματολογικός Έλεγχος 
/ Προληπτικές Εξετάσεις για
τα μελή των ΚΑΠΗ
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τον
ΒΙΟΤΥΠΟ πραγματοποίησαν πρό-
γραμμα προληπτικών εξετάσεων για
ουρικό οξύ, κρεατινίνη και σάκχαρο,
για όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ ανεξαρτή-
του ασφάλισης. Το πρόγραμμα ήταν
δωρεάν και απευθυνόταν σε γυναί-
κες και άνδρες .

15/5/2018 
- Σωστή Διατροφή
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το
δημοτικό σχολείο πραγματοποίησε
σε 68 μαθητές βιωματική ομιλία για
την διατροφή. Τα παιδιά έπαιξαν με
τα φρούτα, με τα χρώματα ζωγράφι-
σαν, διατύπωσαν ερωτήσεις, τους
λύθηκαν απορίες και ήταν πολύ συ-
νεργάσιμα .Είχαμε πάρει άδεια από
τους γονείς και στο τέλος τους μοιρά-
σαμε φυλλάδια από το σύλλογο των
διατροφολόγων για να τα μεταφέ-
ρουν στους γονείς τους.

Δήμος Ηγουμενίτσας

24-26/04/2018 
- Πρόγραμμα Δωρεάν
Καρδιογραφημάτων 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενί-
τσας σε συνεργασία με το ΚΗΦΗ
Πέρδικας υλοποίησε πρόγραμμα δω-
ρεάν καρδιογραφημάτων στην τοπι-
κή κοινότητα Πέρδικας. Από τα 96
άτομα που εξετάστηκαν συνολικά,
ηλικίας από 36 έως 90 ετών, 4 άτομα
εντοπίστηκαν με αρτηριακή υπέρτα-
ση, 1 άτομο με αρρυθμία, ενώ 3 άτο-
μα στάλθηκαν για περαιτέρω ιατρικές
εξετάσεις. Η διάγνωση έγινε από
τους παρόχους-ιατρούς του ΚΕΠ
Υγείας, κ. Βασίλειο Γιόγιακα, Καρδιο-
λόγο και κ. Αντρέα Γρίβα, Γενικό Ια-
τρό. Τα καρδιογραφήματα λήφθηκαν
από την υπάλληλο του ΚΕΠ Υγείας,
κα. Άντζελα Μπέζα, νοσηλεύτρια. 

25/6/2018 - Δήμος Ηγουμενίτσας - «Οδηγίες
Διατροφής για τους Θερινούς μήνες»
Ενόψει του καλοκαιριού και των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΕΠ Υγεί-
ας σε συνεργασία με την Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, πάροχο του ΚΕΠ
Υγείας, κα. Χριστίνα Καραμπίνα, παρείχε στους πολίτες σχετικές οδη-
γίες διατροφής, μέσω της σελίδας του ΚΕΠ Υγείας και του Δήμου
Ηγουμενίτσας στο Facebook. Παράλληλα, οι οδηγίες αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκαν με δελτίο τύπου στα ΜΜΕ
τόσο του νομού Θεσπρωτίας όσο και της Ηπείρου. 
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25/4/2018 - Δωρεάν
Πρόγραμμα Εκτίμησης
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία
με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων και το Ιν-
στιτούτο Κοινωνικής & Προλη-
πτικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Καρδιολογικής
Εταιρίας και του Ελληνικού
Ιδρύματος Καρδιολογίας, συμ-
μετέχει στο Δωρεάν Πρόγραμ-
μα Εκτίμησης Καρδιαγγειακού
Κινδύνου, για άτομα ηλικίας 40
ετών έως 65, που δεν έχουν
διαγνωσμένο καρδιαγγειακό
πρόβλημα ή σακχαρώδη δια-
βήτη. Η εκτίμηση του καρδιαγ-
γειακού κινδύνου γίνεται με το
ηλεκτρονικό πρόγραμμα Hear-
tscore, που έχει δημιουργηθεί
από την Ευρωπαϊκή Καρδιολο-
γική Εταιρεία. 
Εξετάζοντας και προσμετρώντας
παράγοντες κινδύνου όπως το
φύλο, την ηλικία, την ολική χο-
ληστερόλη, την αρτηριακή πίεση
και το κάπνισμα, υπολογίζει την
πιθανότητα εμφάνισης μοιραίου
ή θανατηφόρου καρδιαγγειακού
επεισοδίου σε χρονικό ορίζοντα
10ετίας, ενώ υπολογίζει και την
επιμέρους συνεισφορά του κά-
θε παράγοντα.

5/7/2018 - Δήμος Ηγουμενίτσας 
- Περίπατος Υγείας και Ξενάγησης
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο του Προγράμματος ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗ-
ΜΑΙΑ, σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου και την υποστήριξη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας διοργάνωσε περίπατο υγείας
και ξενάγησης στην Πέρδικα. Περπατήσαμε στο πανέμορφο καταπρά-
σινο μονοπάτι που ξεκινάει από το γραφικό Εκκλησάκι του Αϊ-Θανάση
στην Πέρδικα και συνοδεία αρχαιολόγου ανακαλύψαμε τα φυσικά και
ιστορικά μνημεία της περιοχής. Παράλληλα, αναφερθήκαμε στα πολ-
λαπλά οφέλη της ήπιας άθλησης στην υγεία μας.

26/9/2018 - ...Στην καρδιά...
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό
Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας διοργάνωσαν εκδήλωση αφιερωμένη
στην Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση
και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις,
καθώς και η ενημέρωση για τους τρόπους πρόληψης. Τα θέματα που αναλύ-
θηκαν από του ιατρούς - παρόχους του ΚΕΠ Υγείας ήταν: «Αντιμετώπιση οξέ-
ων καρδιαγγειακών επεισοδίων», Βασίλειος Γιόγακας, Καρδιολόγος, «Ο ρό-
λος της διατροφής στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων», Χριστίνα
Καραμπίνα, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, «Η δύναμη της άσκησης, ως μέσο
πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων», Ευθυμία Ντάφλου, Φυσικοθε-
ραπεύτρια (Msc). Μετά το πέρας τη εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε εκτίμηση
Καρδιαγγειακού Κινδύνου από το ΚΕΠ Υγείας, σε 20 άτομα. 
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Δήμος Ιλίου

19/12/2018
- «Magic Diabetes Bus»
Το λεωφορείο για τον διαβήτη «Ma-
gic Diabetes Bus» έκανε στάση
στην Κεντρική Πλατεία «Γ. Γεννημα-
τά» του Δήμου Ιλίου, με οδηγό τον
ηθοποιό Κρατερό Κατσούλη, στο
πλαίσιο της εκστρατείας πρόληψης,
εκπαίδευσης και ενημέρωσης για
τον σακχαρώδη διαβήτη. Η εκστρα-

τεία υλοποιείται σε συνεργασία με
την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εται-
ρεία «Με Οδηγό το Διαβήτη» και θα
περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις
γλυκόζης, ενημέρωση για θέματα
Σακχαρώδους Διαβήτη από ιατρό,
διατροφολόγο και σύμβουλο ψυχι-
κής υγείας, εκπαιδευτικά παιχνίδια
για παιδιά και εφήβους σε σχέση με
το Σακχαρώδη Διαβήτη και ενημέ-
ρωση μικρών και μεγάλων για την
αξία και τη σημασία του εμβολια-
σμού.

10/2018-2/2019 
- Πρόγραμμα
Επιδημιολογικής
Καταγραφής της
Αρτηριακής Πίεσης 
σε Ενήλικες (ατομικά
ραντεβού για διάγνωση
Υπέρτασης, και ρύθμιση
αυτής με ή χωρίς
φαρμακευτική αγωγή)
Το Πρόγραμμα Επιδημιολογικής
Καταγραφής της Αρτηριακής Πίε-
σης σε ενήλικες, σε συνεργασία με
το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και το Κέντρο
Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής
Προστασίας, υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας,
περιλαμβάνει τις ενότητες: Διάγνω-
ση της υπέρτασης, εκπαίδευση του
σωστού τρόπου μέτρησης της πίε-
σης στο σπίτι, υγειϊνοδιαιτητικές συ-
στάσεις και ρύθμιση άλλων παρα-
γόντων κινδύνου (κάπνισμα, μεί-
ωση σωματικού βάρους, σακχαρώ-
δης διαβήτης), Ρύθμιση της υπέρτα-
σης χωρίς φαρμακευτική αγωγή,
Ρύθμιση της υπέρτασης με φαρμα-
κευτική αγωγή.

19/3/2018 - Ενημερωτική
Εκδήλωση, Παρουσίαση
αποτελεσμάτων
του Προγράμματος
Επιδημιολογικής
Καταγραφής της
Αρτηριακής Πίεσης 
σε Ενήλικες
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου και
ο Δήμος παρουσίασαν τα αποτελέ-
σματα της επιδημιολογικής μελέ-
της, έκαναν ενημέρωση για τους
κινδύνους που απορρέουν από την
αρτηριακή υπέρταση και για τα οφέ-
λη που προκύπτουν από την έγκαι-
ρη διάγνωση και θεραπείας της.

30/11-01/12/2018 
- Δήμος Ηγουμενίτσας - Μέτρηση πίεσης, σακχάρου,
χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρί-
ου ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Ηγουμενίτσας, έγιναν δωρεάν μετρήσεις
αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων σε
πολίτες που επισκέφτηκαν το χώρο του συνέδριου.
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1/1/2018-31/12/2018 -
Πρόγραμμα Πρόληψης
Καρδιαγγειακών Νοσημάτων
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου και ο
Δήμος πραγματοποίησαν καρδιολο-
γικό έλεγχο στους εργαζομένους
στο Δήμο με στόχο την πρόληψη και
την έγκαιρη διάγνωση καρδιαγγει-
ακών νοσημάτων. 

1/1/2018-31/12/2018 -
Πρόγραμμα Πρόληψης
Καρδιαγγειακών Νοσημάτων 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιλίου και ο
Δήμος πραγματοποίησαν καρδιολο-
γικό έλεγχο σε μέλη των ΚΑΠΗ του
Δήμου Ιλίου, με στόχο την πρόληψη
και την έγκαιρη διάγνωση καρδιαγ-
γειακών νοσημάτων.

26/9 - 17/10/2018
- Δήμος Ιλίου - Δράση
Εκπαίδευσης για την
πρόληψη του Σακχαρώδους
Διαβήτη 
στον Δήμο Ιλίου 
Ο Δήμος Ιλίου διοργάνωσε δράση
Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για
την πρόληψη του Σακχαρώδους
Διαβήτη στα ΚΑΠΗ σε συνεργασία
με την ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβή-
τη - Κάρτα Διαβήτη» και την ευγενι-
κή υποστήριξη του Κοινωφελούς
Ιδρύματος ΤΙΜΑ, η οποία απευθύ-
νεται στον γενικό πληθυσμό και πε-
ριλαμβάνει Δωρεάν Μετρήσεις
Σακχάρου, Δωρεάν εξετάσεις Γλυ-
κοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης, Δω-
ρεάν εξετάσεις Διαβητικής Νευρο-
πάθειας.

7/3/2018 - Δήμος
Καλλιθέας - Προβλήματα 
του Καπνίσματος 
Ομιλία και συζήτηση σε μαθητές
ιδιωτικού σχολείου από την Πνευμο-
νολόγο του Δήμου μας με τη στήριξη
της Ψυχολόγου του Συμβουλευτικού
Σταθμού του Αλκοόλ στο χώρο. 

15/5/2018 - Δήμος 
Ν. Σμύρνης - Διακοπή
Καπνίσματος
Ομιλία για τις βλάβες που προκαλεί
το κάπνισμα στη μικρή ηλικία και γε-
νικότερα στον ανθρώπινο οργανι-
σμό, στο 6ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης
από την Πνευμονολόγο του Δήμου
μας με τη στήριξη της Ψυχολόγου
του Συμβουλευτικού Σταθμού του
Αλκοόλ.

25/5/2018 - Δήμος
Μεσσήνης - Προληπτικές
Εξετάσεις «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ» Καρδιολογικός
έλεγχος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεσσήνης σε συ-
νεργασία με την Εταιρεία Πρόλη-
ψης και Προαγωγής Υγείας και το
Κέντρο Υγείας Μεσσήνης διοργά-
νωσε στις 25 Μαΐου 2018, ημέρα
Παρασκευή, ιατρικές εξετάσεις
προληπτικού ελέγχου, που αφο-
ρούσαν τον καρδιολογικό έλεγχο,
με την χρήση φορητού Υπερηχο-
γράφου-Καρδιογράφου.

26/2/2018 - Δήμος
Π. Φαλήρου- Ενημερωτική
Ομιλία για τον Σακχαρώδη
Διαβήτη & Εξέταση
γλυκοζυλιωμένης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Π. Φαλή-
ρου διοργάνωσε ενημερωτική ομι-
λία και εξέταση γλυκοζυλιωμένης
στα μέλη του Β΄ΚΑΠΗ με θέμα τον
Σακχαρώδη Διαβήτη. Συνολικά ο
αριθμός των δημοτών που παρακο-
λούθησε την ομιλία υπερέβη τους
100, ενώ ομιλητής ήταν ο ιατρός
Παθολόγος-Διαβητολόγος Ευάγγε-
λος Φουστέρης.

29/11/2018 - Δήμος
Ασπροπύργου -Βελτίωση
της Καρδιοαναπνευστικής
Ικανότητας και Αύξηση της
Γενικότερης Κινητικότητας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπρο-

πύργου σε συνεργασία με τον Ορ-
γανισμό Άθλησης Φροντίδας Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας, υλοποίησε
ένα νέο πρόγραμμα άσκησης υπό
την καθοδήγηση και επίβλεψη εξει-
δικευμένου προσωπικού (Καθηγη-
τή Φυσικής Αγωγής και Νοσηλευτή)
στο Δημοτικό στάδιο Ασπροπύρ-
γου. Απευθύνεται σε γυναίκες και
άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω και
αποσκοπεί στη βελτίωση της καρδι-
οαναπνευστικής ικανότητας, αλλά
και στην αύξηση της γενικότερης κι-
νητικότητας, τα οποία δυστυχώς
μειώνονται με το πέρας των χρό-
νων. Οι ασκούμενοι συμμετέχουν
δύο φόρες την εβδομάδα, κάθε Τρί-
τη και Πέμπτη 10:00-11:00 σε ορ-
γανωμένο πρόγραμμα αερόβιας
άσκησης και στη συνέχεια ακολου-
θούν συγκεκριμένο ασκησιολόγιο
κινητοποίησης αρθρώσεων και εν-
δυνάμωσης μεγάλων μυϊκών ομά-
δων. 
Τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη
κάθε συνεδρίας πραγματοποιούν-
ται, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
και της καρδιακής συχνότητας. Έως
σήμερα παρακολουθούν το πρό-
γραμμα δεκαπέντε άτομα.

20/11/2018 - Δήμος 
Βόλου - Προληπτικός
Αιματολογικός Έλεγχος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου σε
συνεργασία με τον Μικροβιολόγο -
Βιοπαθολόγο κ. Πολύζο -Πουρνά-
ρα Αλέξανδρο πραγματοποίησε
προληπτικές αιματολογικές εξετά-
σεις στα παιδιά που φιλοξενούνται
στην Κιβωτό του Κόσμου.

1/1/2018 -31/12/18 
- Δήμος Ηλιούπολης 
- Προληπτικές Εξετάσεις 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπο-
λης διοργάνωσε δωρεάν αιματολο-
γικό έλεγχο για την πρόληψη καρ-
διαγγειακών νοσημάτων. Οι εξετά-
σεις αίματος συμπεριλάμβαναν Ολι-
κή Χοληστερόλη ,LDL & HDL Χολη-
στερόλη & Τριγλυκερίδια.
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Δήμος Θάσου

19/7/2018 -
Καρδιαγγειακός έλεγχος

Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διορ-

γάνωσε δωρεάν προληπτικές εξε-

τάσεις καρδιαγγειακού ελέγχου. 

21/9/2018 - Με το
Ποδήλατο μου Αθλούμαι
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διορ-
γάνωσε Αθλητική δράση για όλους
του δημότες με στόχο την άθληση

και την κίνηση στις πόλεις με το πο-
δήλατο.

2018 - Δήμος
Μεταμόρφωσης - Δωρεάν
μετρήσεις Αρτηριακής
πίεσης και σακχάρου
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μετα-
μόρφωσης και τα ΚΑΠΗ του Δήμου
παρείχαν δωρεάν μετρήσεις (μέ-
τρηση σακχάρου, αρτηριακής πίε-
σης) από την νοσηλεύτρια του Δή-
μου.

1-31/10/2018
- Δήμος Νέας Σμύρνης 
- Δωρεάν αιματολογικές
εξετάσεις για τα μέλη ΚΑΠΗ
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας
Σμύρνης σε συνεργασία με τα Δη-
μοτικά Ιατρεία Νέας Σμύρνης και το
Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο
«Alpha διάγνωση» στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας 3ης Ηλικίας
διοργάνωσαν δωρεάν αιματολογι-
κές εξετάσεις για όλα τα μέλη ΚΑΠΗ
του Δήμου.

1-31/10/2018 - Δήμος
Φαρσάλων - Πρόγραμμα
προληπτικών εξετάσεων
από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας
Σε συνεργασία με τις κινητές μονά-
δες της ΥΠΕ πραγματοποιήθηκαν
σε 162 άτομα μικροβιολογικές και
αιματολογικές εξετάσεις.

7&8/5/2018 - Δήμος
Μεγαρέων - Δωρεάν
εξετάσεις για πρόληψη
Καρδιαγγειακού κινδύνου
Διενέργεια προληπτικών
εξετάσεων 
Στο πλαίσιο της προαγωγής και της
προστασίας της δημόσιας υγείας ο
δήμος Μεγαρέων σε συνεργασία
με το ΕΔΔΥΠΠΥ και τα ΚΕΠ υγείας
διοργάνωσαν πρόγραμμα πρόλη-
ψης καρδιαγγειακού κινδύνου με

2018 - Δήμος Αριστοτέλη 
- Πρόληψη κατά του Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη σε συνεργασία με τη Δομή του
Δήμου Αριστοτέλη «Βοήθεια στο Σπίτι» πραγματοποίησε μια φορά την
εβδομάδα, μέτρηση σακχάρου, χοληστερίνης και πίεσης σε ΚΑΠΗ του
Δήμου.



Ετήσιος 
απολογισμός 2018

65

δωρεάν εξετάσεις χοληστερόλης,
τριγλυκεριδίων, γλυκόζης και μέ-
τρηση αρτηριακής πίεσης. Το πρό-
γραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής εταιρείας Λιπιδιολογίας -
Αθηροσκλήρωσης & Αγγειακής
Νόσου.

17/5/2018 
- Δήμος Καλλιθέας -
Διακοπή Καπνίσματος
Δύο Ενημερωτικές Ομιλίες κατά
του καπνίσματος στο 14ο Γυμνάσιο

του Δήμου μας σε μαθητές 1ης και
2ας Τάξης από την Πνευμονολόγο
του Δήμου μας με τη στήριξη της
Ψυχολόγου του Συμβουλευτικού
Σταθμού του Αλκοόλ.

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 

28/3/2018
- Προληπτική εξέταση
- Ανάλυση Σώματος
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρ-
βάρας, διοργάνωσε πρόγραμμα

Δωρεάν Ανάλυσης Σώματος. Πραγ-
ματοποιήθηκε μέτρηση Νερού Σώ-
ματος, Μυϊκής μάζας, Οστικής Μά-
ζας, Βασικού Μεταβολικού Ρυθ-
μού, Μεταβολική Ηλικία, Δείκτης
Μάζας Σώματος, Σπλαχνικού λί-
πους. 

Πρόγραμμα Πρόληψης 
και Ενημέρωσης
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Η Κεντρική Δομή των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,
και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προλη-
πτικής Ιατρικής και υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εται-
ρείας και του Ελληνικού Ιδρύματος
Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ), υλοποίησε
και το 2018 το πρόγραμμα πρόλη-
ψης και ενημέρωσης καρδιαγγει-
ακού κινδύνου για τους δήμους -
μέλη του Δικτύου. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η
πρόληψη των καρδιαγγειακών νο-
σημάτων στην ηλικιακή ομάδα >40
ετών, μέσω της εφαρμογής Hear-
tScore της Ευρωπαϊκής Καρδιολο-
γικής Εταιρείας. Η συγκεκριμένη
ομάδα πληθυσμού, παρουσιάζει
αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση
καρδιαγγειακού επεισοδίου.
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 εμ-
φάνισης καρδιαγγειακού επεισοδί-
ου 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 Δήμος με 1020 ωφε-
λούμενους εντός του έτους. 

17/5/2018 - Πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας υλοποίησε το πρόγραμμα για
την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι δημότες ενημερώθη-
καν για το «τι είναι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος και πώς μπορούμε να
τον προλάβουμε» από τον καρδιολόγο κ. Παναγιώτη Χάικο και από τον
ψυχολόγο κ. Στάθη Παπαχρήστου του Ινστιτούτου Προληπτικής Ιατρι-
κής. Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή HeartScore, ένα εργα-
λείο που διαθέτει το ΚΕΠ Υγείας για την εκτίμηση της πιθανότητας κιν-
δύνου για καρδιαγγειακό νόσημα σε βάθος 10ετίας.
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Στόχος του προληπτικού ελέγχου
είναι η έγκαιρη διάγνωση ενός με-
λανώματος στα αρχικά στάδια αυ-
τού, 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 προλη-
πτικού ελέγχου συστήνουν  προλη-
πτικό έλεγχο των σπίλων, από δερ-
ματολόγο, κάθε 6 μήνες, από την
ηλικία των 20 ετών και άνω. 

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των δημοτών,
στα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,  το 2017, πραγμα-
τοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερί-
δες για τον Καρδιοαγγειακό Κίνδυ-
νο και διοργανώθηκαν δράσεις με
δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες
ωφελήθηκαν περισσότεροι από
1.873Δημότες.  

7 & 16/05/2018
- Δήμος Ηρακλείου 
Αττικής - Πρόγραμμα
Δερματολογικής Εξέτασης
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του δήμου Ηρακλεί-
ου Αττικής διοργάνωσε πρόγραμμα
δερματολογικής εξέτασης για σπί-
λους σε συνεργασία με την  Δερμα-
τολόγο των  Δημοτικών Ιατρείων.

5/6/2018 - Δήμος Βόλου 
- Δερματολογικός Έλεγχος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου
πραγματοποίησε δερματολογικό
έλεγχο χαρτογράφησης σπίλων με
συμβεβλημένο Ιατρό την Κυρία Γε-
ωργακλή Κλέα με συνολικό αριθμό
ατόμων τους εξήντα.

Δήμος Ηλιούπολης

2018 - Ενημερωτική 
Ομιλία για 
το Μελάνωμα
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιού-
πολης διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία  για το Μελάνωμα με ομιλη-
τές τις ιατρούς δερματολόγους κα.
Σκυλάκη και κα. Αμπατζή.

1/1/2018-31/12/18 
- Κλινική Εξέταση 
Ύποπτων Σπίλων
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιού-
πολης διοργάνωσε δωρεάν  κλινική
εξέταση ύποπτων σπίλων για την
πρόληψη κατά  του μελανώματος.

Πρόληψη Μελανώματος

14/6/2018 - Δήμος Ηγουμενίτσας 
- Συμβουλές για ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι 
από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας
Σε συνέχεια της δράσης «Δωρεάν εξέταση σπίλων» και ενόψει της κα-
λοκαιρινής περιόδου,  το ΚΕΠ Υγείας ενημέρωσε τους πολίτες για τους
τρόπους προστασίας από τον ήλιο με έντυπο υλικό, σε συνεργασία με
τη Δερματολόγο- Αφροδισιολόγο κα Σπίροβα. Το υλικό δημοσιεύτηκε
στη σελίδα του ΚΕΠ και στη σελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Face-
book, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκε με δελτίο
τύπου στα ΜΜΕ τόσο του νομού Θεσπρωτίας όσο και της Ηπείρου.
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12/6/2018 - Δήμος 
Αγ. Βαρβάρας 
- Ημερίδα, Το μελάνωμα 
και η πρόληψή του
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβά-
ρας υλοποίησε  σε συνεργασία με
το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττι-
κής «Η Αγία Βαρβάρα», πρόγραμμα
για την πρόληψη του μελανώματος.
Οι συμπολίτες μας ενημερώθηκαν
για το πόσο επικίνδυνη δερματική
νόσος είναι το μελάνωμα, για τον
κίνδυνο της εκτεταμένης έκθεσης
στον ήλιο και τους τρόπους πρόλη-
ψης.
Σε όλους τους παρευρισκόμενους
δημότες που παρακολούθησαν το
πρόγραμμα, δόθηκε η δυνατότητα
για κλινική εξέταση σπίλων από το
ΓΝΔΑ «Η Αγία Βαρβάρα».

9/5/2018 - Π. Φάληρο 
- Προληπτικός έλεγχος Μελανώματος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Π. Φαλήρου πραγματοποίησε δωρεάν εξέταση σπίλων
για την πρόληψη του μελανώματος στον χώρο των Δημοτικών Ιατρεί-
ων. Συνολικά ο αριθμός των δημοτών ήταν 70 σε σύνολο 4 ωρών. Εξέ-
τασε ο εθελοντής ιατρός δερματολόγος Οικονόμου Γεώργιος.

2018
07-11/05/2018 
- Δήμος Ηγουμενίτσας 
- Δωρεάν εξέταση σπίλων
Με την καταγραφή ετησίως 130.000
κρουσμάτων και 37.000 θανάτων, ο
καρκίνος του δέρματος αναδεικνύεται
ως ένας από τους 10 πιο συχνά εμφα-
νιζόμενους καρκίνους στην Ευρώπη.
Με αφορμή την Ελληνική Εβδομάδα
κατά του Καρκίνου του Δέρματος, που
φέτος πραγματοποιήθηκε 7 με 11
Μαΐου, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με την
Δερματολόγο - Αφροδισιολόγο - πά-
ροχο του ΚΕΠ Υγείας κα. Μαρίνα Σπί-
ροβα, διοργάνωσε δωρεάν εξέταση
σπίλων. Μεταξύ των εξεταζόμενων
ηλικίας 45 - 65 ετών, εντοπίστηκαν 8
ύποπτα περιστατικά για μελάνωμα,
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εντοπί-
στηκαν προκαρκινικές αλλοιώσεις και
κυτταρικά καρκινώματα καθώς επίσης
και άτυποι σπίλοι, για τους οποίους
έγινε σύσταση αφαίρεσης. Η χρησιμό-
τητα της εξέτασης είναι αδιαμφισβήτη-
τη καθώς αν η διάγνωση γίνει στο α’
στάδιο ή και νωρίτερα καθιστά το με-
λάνωμα ιάσιμο.
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Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο καρκίνος που ξε-
κινά από το παχύ έντερο, το οποίο είναι τμήμα του πεπτι-
κού συστήματος και είναι ο τρίτος πιο συνηθισμένος τύ-
πος 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
παχέος 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 αντιμετώ-
πιση του καρκίνου του παχέος εντέρου σε πρώιμα στά-
δια ή των προκαρκινικών καταστάσεων, όπως οι αδενω-
ματώδεις πολύποδες, ώστε να μειωθεί όσο είναι δυνα-
τόν 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 γυ-
ναίκες από την ηλικία των 50 ετών έως τα 75 έτη, και κά-
θε 1 έτος σε άνδρες και γυναίκες από την ηλικία των 40
ετών σε άτομα με συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο
του παχέος εντέρου ή αδενωματώδη πολύποδα. Επίσης
προτείνεται κολονοσκόπηση κάθε 10 έτη από την ηλικία
των 50 ετών έως τα 75 έτη, και κάθε 5 έτη σε άτομα με
συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο του παχέος εντέ-
ρου ή αδενωματώδη πολύποδα.
Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των δημοτών, στα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,  το 2018, πραγματοποι-
ήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες για τον Καρκίνο του Πα-
χέος Εντέρου και διοργανώθηκαν δράσεις με εξετάσεις
από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 3.647
Δημότες.  

2018 - Δήμος Δάφνης Υμηττού
-  Καρκίνος Παχέος Εντέρου
Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού συμ-
μετείχαν στην εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο του
παχέος εντέρου. Η δράση έγινε σε συνεργασία με το
διαγνωστικό κέντρο «Βιοϊατρική» όπου πραγματοποι-
ήθηκε η εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων. 

10/12/2018 - Δήμος Λαυρεωτικής
- Πρόληψη Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής συμμετείχε
στην ενημερωτική ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο

ΚΑΠΗ Λαυρίου,  το οποίο ανταποκρίθηκε σε Πρόγραμμα
Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας των Ηλικιωμένων
Ατόμων, του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Πρόληψη
Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος». Γιατροί της Περι-
φέρειας Αττικής, μίλησαν για τον Καρκίνο του στομάχου,
του παχέος εντέρου και του παγκρέατος ο οποίος προ-
σβάλλει κυρίως άτομα άνω των 55 ετών και τόνισαν την
αναγκαιότητα της σωστής πρόληψης και της ορθής αντι-
μετώπισης αυτών. Επεσήμανε επίσης το σημαντικό ρόλο
της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και τον έλεγχο
του σωματικού βάρους. Την ομιλία παρακολούθησαν
περίπου 50 δημότες μας.

Δεκέμβριος 2018 - Δήμος Περιστερίου 
- Ενημερωτικές Ομιλίες για την Πρόληψη
των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος 
σε όλα τα ΚΕΦΙ  του Δήμου 
και στο Κεντρικό Αμφιθέατρο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το 2ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου, την 1η ΤΟΜΥ και
την 2η ΤΟΜΥ Περιστερίου πραγματοποίησε ενημερωτι-
κές ομιλίες σε όλα τα ΚΕΦΙ του Δήμου και επιστημονική
ημερίδα στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου, με θέμα Πρό-
ληψη των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος, στο πλαί-
σιο του προγράμματος ΗΠΙΟΝΗ 2018.

2018 - Δήμος Αιγάλεω -  Εκστρατεία
αφιερωμένη στην πρόληψη του καρκίνου 
του παχέος εντέρου
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το «Βιότυπο» πραγμα-
τοποίησαν πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου
του παχέος εντέρου σε 32 άτομα ηλικίας 50-70 ετών,
όπου έγινε ανίχνευση Αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα.

1-31/12/2018 - Δήμος Βέροιας
- MAYER κοπράνων 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την μικροβιολόγο κα.
Κόγκα, πάροχο υγείας του ΚΕΠ Υγείας Βέροιας, σε όλη
την διάρκεια της χρονιάς παρέπεμψε δημότες  ώστε να
πραγματοποιήσουν την εξέταση Μayer κοπράνων.

12/1/2018 - Δήμος Ηγουμενίτσας 
- Ελάτε να κάνουμε τον Καρκίνο 
του Παχέος Εντέρου παρελθόν
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου συμμετέχει ενεργά στην
εκστρατεία του ΕΔΔΥΠΠΥ για την πρόληψη του καρκί-

Πρόληψη καρκίνου παχέος εντέρου
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νου του παχέος εντέρου. Προτρέπει τους δημότες να
κάνουν τον ετήσιο έλεγχο Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης
Κοπράνων, αν είναι 50 έως 75 ετών, στα συνεργαζό-
μενα Διαγνωστικά Κέντρα με τιμή έως 3€.

Δήμος Καλλιθέας  

Ελάτε να κάνουμε τον Καρκίνο 
του Παχέος Εντέρου παρελθόν
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου συμμετέχει ενεργά στην
εκστρατεία του ΕΔΔΥΠΠΥ για την πρόληψη του καρκί-
νου του παχέος εντέρου. Προτρέπει τους δημότες να
κάνουν τον ετήσιο έλεγχο Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης
Κοπράνων, αν είναι 50 έως 75 ετών, στα συνεργαζό-
μενα Διαγνωστικά Κέντρα με τιμή έως 3€, στα εργα-
στήρια της Βιοϊατρικής.

28/11 & 5/12/2018 - Υλοποίηση
Προγράμματος «ΗΠΙΟΝΗ»
Υλοποίηση Προγράμματος «ΗΠΙΟΝΗ» -  Ενημερωτι-
κή Ομιλία με θέμα «Καρκίνος του Πεπτικού Συστήμα-
τος» στα ΚΑΠΗ και συμπλήρωση ερωτηματολογίου
από 71 ενδιαφερόμενους.

1-30/9/2019 - Δήμος Π. Φαλήρου
- Πρόληψη Καρκίνου παχέος εντέρου
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Π. Φαλήρου  σε συνεργασία με τα 3
ΚΑΠΗ του Δήμου πραγματοποίησε ενημερωτική εκ-
στρατεία τον μήνα Σεπτέμβριο σε καθημερινή βάση,
για τις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του πα-
χέος εντέρου. Συνολικά ενημερώθηκαν 95 άτομα
από το προσωπικό του ΚΕΠ & ΚΑΠΗ.

1/10/2018 - Δήμος - Παύλου Μελά
- Ελάτε να κάνουμε τον καρκίνο 
του παχέος εντέρου παρελθόν
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου  Παύλου Μελά υλοποίησε
την δράση  πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέ-
ρου με την πραγματοποίηση της εξέτασης ανίχνευσης
αιμοσφαιρίνης κοπράνων σε συνεργασία με τον όμιλο
Βιοϊατρική. Συμμετείχαν 52 πολίτες, εκ των οποίων οι
31 μας παρέδωσαν τα αποτελέσματα 26 (-) και 5 (+).

2018 -  Δήμος Πυλαίας -Χορτιάτη
- Καρκίνος Παχέος Εντέρου
Όσον αφορά σε αυτή τη δράση αναρτήθηκε ενημερωτι-

κό υλικό στη σελίδα του δήμου και τοιχοκολλήθηκαν
αφίσες σε δημοτικά κτίρια προκειμένου να ενημερω-
θούν οι δημότες.

2018 - Δήμος Αριστοτέλη 
- Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Καρκίνο 
του Παχέος Εντέρου
Το ΚΕΠ Υγείας  του Δήμου Αριστοτέλη κατά την διάρκεια
του έτους 2018 διένειμε στους Δημότες ενημερωτικό
φυλλάδιο αναφορικά με το τι είναι ο καρκίνος του παχέ-
ος εντέρου, τη συχνότητα εμφανίσεως του, τα συμπτώ-
ματα, τους παράγοντες κινδύνου του νοσήματος καθώς
και τις προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να πραγματο-
ποιηθούν.

26/11/2018 -Δήμος Θερμαϊκού -
Προληπτικός Έλεγχος του παχέος εντέρου
Ο Δήμος Θερμαϊκού και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων που τελούν υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ
διοργάνωσαν ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Προληπτι-
κός έλεγχος του παχέος εντέρου» την οποία παρακο-
λούθησαν 150 άτομα που ενημερώθηκαν για την πρό-
ληψη νοσημάτων του παχέος εντέρου και  πραγματοποι-
ήθηκαν  τα εγκαίνια του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου. 

15/10/2018 - Δήμος Νέας Σμύρνης  
-  Ερωτηματολόγιο για γρήγορο έλεγχο 
του καρκίνου παχέος εντέρου, καρκίνου
παγκρέατος και καρκίνου στομάχου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης μοίρασε ερω-
τηματολόγια γρήγορου ελέγχου στους δημότες με σκο-
πό την πρόληψη  του καρκίνου παχέος εντέρου , καρκί-
νου παγκρέατος και καρκίνου στομάχου.

14/12/2018 - Δήμος Ωρωπού 
-Πρόληψη του Καρκίνου του Πεπτικού
Συστήματος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού, η ΚΕΔΩ σε συνερ-
γασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό
Συσσίτιο του Δήμου Ωρωπού, την Περιφέρεια Αττικής
και την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εται-
ρεία πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία για την Τρίτη
Ηλικία με θέμα: Πρόληψη του καρκίνου του Πεπτικού
Συστήματος. Ομιλήτριες ήταν η κα. Μαχίνη Ελένη, Γε-
νική Ιατρός και η κα. Παπάζογλου Ελένη, Επισκέπτρια
Υγείας.
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Στο πλαίσιο του προληπτικού προγράμματος των ΚΕΠ υγείας, το ΕΔΔΥΠΠΠΥ διοργάνωσε την Πανελλαδική 
Εκστρατεία των ΚΕΠ Υγείας για την πρόληψη του Καρκίνου του παχέος εντέρου.

«Ελάτε να κάνουμε τον Καρκίνο 
του  παχέος εντέρου παρελθόν»
Βασιζόμενοι στα προληπτικά
πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ. εν-
θαρρύνθηκαν οι δημότες: 
n Να κάνουν τον ετήσιο

έλεγχο Ανίχνευσης Αιμο-
σφαιρίνης Κοπράνων, αν
είναι 50 έως 75 ετών, στα
συνεργαζόμενα Διαγνω-
στικά Κέντρα με τιμή έως
3€.

n Να εγγραφούν στο λογι-
σμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του
Δήμου τους για να ενημε-
ρώνονται εγκαίρως για
την επανεξέταση τους.

n Να λάβουν ηλεκτρονικά
το ενημερωτικό υλικό.  

Ένας μικρός αριθμός πολι-
τών (έως 10% του συνόλου
των παραπεμπομένων) ανα-
σφάλιστων και απόρων, που
έχουν λάβει ειδικό παρα-
πεμπτικό μέσω του Δήμου
τους ότι ανήκουν  στις ευπα-
θείς ομάδες, θα εξυπηρετεί-
ται δωρεάν. 

Στην εκστρατεία συμμετεί-
χαν 
ΟΙ ΔΗμΟΙ ΒΟΛΟΥ, ΛΑΥρΕ-
ωτΙΚΗΣ, μΟΝΕμΒΑΣΙΑΣ,
ΑΓ. ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΛΙ-
μΟΥ, ωρωΠΟΥ, ΑμΑρΟΥ-
ΣΙΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑΣ, ΠΕρΙΣτΕρΙΟΥ,
ΗρΑΚΛΕΙΟΥ ΑττΙΚΗΣ, μΕ-
τΑμΟρΦωΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΟΥ,
ΓΑΛΑτΣΙΟΥ,  τΕμΠωΝ, ΒΕ-
ρΟΙΑΣ, μΗΛΟΥ, ΗΓΟΥμΕ-
ΝΙτΣΑΣ, ΑΓ. ΒΑρΒΑρΑΣ, ΑΙ-
ΓΑΛΕω, ΒΕρΟΙΑΣ, ΔΑΦΝΗ -
ΥμΗττΟΣ, ΚΑΛΑμΑρΙΑ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΠΑΥΛΟΥ - μΕ-
ΛΑ, ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟρτΙΑτΗ.
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Σχεδόν όλοι οι καρκίνοι του προ-
στάτη αναπτύσσονται από τα αδενι-
κά κύτταρα, τα οποία παράγουν το
υγρό του προστάτη που προστίθεται
στο σπέρμα (αδενοκαρκινώματα).
Διάφοροι άλλοι σπάνιοι τύποι καρ-
κίνου του προστάτη περιλαμβάνουν
τα σαρκώματα, τα μικροκυτταρικά
καρκινώματα και τα καρκινώματα
εκ μεταβατικών κυττάρων. Ορισμέ-
νοι καρκίνοι του προστάτη μπορεί
να αναπτυχθούν και να εξαπλω-
θούν γρήγορα, αλλά οι περισσότε-
ροι μεγαλώνουν αργά. Περίπου 1
στους 7 άνδρες θα διαγνωστεί με
καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρ-
κεια της ζωής του.
Ο καρκίνος του προστάτη εμφανί-
ζεται κυρίως σε ηλικιωμένους άν-
δρες. Περίπου 60% των περιπτώ-
σεων διαγιγνώσκονται σε άνδρες
ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ οι πε-
ριπτώσεις 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:
n Σε ηλικία 50 ετών για τους άν-

δρες χωρίς αυξημένο κίνδυνο. 
n Σε ηλικία 45 ετών για τους άν-

δρες με υψηλό κίνδυνο, δηλαδή
Αφροαμερικανούς και άνδρες
που έχουν συγγενή πρώτου βαθ-
μού . 

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

στην πρώτη εξέταση ήταν <2,5 ng
/ ml

n 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 2018, πραγμα-
τοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερί-
δες για τον Καρκίνο του Προστάτη
και διοργανώθηκαν δράσεις με δω-
ρεάν εξετάσεις από τις οποίες ωφε-
λήθηκαν περισσότεροι από 200 Δη-
μότες. 

3/10/2018 - Δήμος Νέας
Σμύρνης - Πρόληψη 
- Διάγνωση - Θεραπεία του
καρκίνου του προστάτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας
Σμύρνης διοργάνωσε ημερίδα στο
πλαίσιο ενημέρωσης για την πρόλη-

ψη του καρκίνου του προστάτη με
θέμα «Πρόληψη - Διάγνωση -Θερα-
πεία του καρκίνου του προστάτη». Η
ημερίδα πραγματοποιήθηκε στον
πολυχώρο «Γαλαξία» στην Πλατεία
Νέας Σμύρνης. Οι συμμετέχοντες
στο τέλος έλαβαν παραπεμπτικό για
δωρεάν αιματολογική εξέταση PSA
σε διαγνωστικό κέντρο.

2018 - Δήμος Αγ. Βαρβάρας
- Δωρεάν Κλινικός έλεγχος
και εξέταση PSA για
πρόληψη κατά του
καρκίνου του προστάτη
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρ-
βάρας διοργάνωσε δωρεάν κλινι-
κό έλεγχο και εξέταση PSA για
πρόληψη κατά του καρκίνου του
προστάτη.

Πρόληψη Καρκίνου του Προστάτη

24/1/2018 - Δήμος Βέροιας 
- Πρόληψη Καρκίνου του Προστάτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ημερίδα για τον καρκίνο
του προστάτη. Συνολικά ο αριθμός των πολιτών που παρακολούθησαν
την ημερίδα υπερέβη του 300. 
Ομιλητές ήταν ο κ. Δημήτρης Κικιδάκης, Α’ Επιμελητής της Ουρολογι-
κής Κλινικής Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας) και η κα. Χαρά Κοντού,
Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος). Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν οι
γιατροί τα ιατρικά θέματα ήταν μοναδικός. Κατάφεραν με απόλυτα κατα-
νοητό τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέστατου ακροατηρίου,
να κάνουν με τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.
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Ψυχικά Νοσήματα
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 2018, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης
των δημοτών σε θέματα ψυχικής υγείας, ωφελήθηκαν
6.538 δημότες.

11/2017 έως 2/2018 
- Δήμος Ιωαννιτών - Βιωματικό 
Σεμινάριο Ενίσχυση Γονεϊκού Ρόλου 
Η Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών και το ΚΕΠ Υγείας
του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» σε συνεργασία με το Κέν-
τρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χω-
ριών SOS Ελλάδος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του γο-
νεϊκού ρόλου στην ανάπτυξη των παιδιών, διοργάνωσαν
ομάδες γονέων, εκπαιδευτικού και βιωματικού χαρα-
κτήρα. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν τα εξής : Επι-
κοινωνία μέσα στην οικογένεια, Σταθερά όρια και κανό-
νες,  Η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, Αναγνώ-
ριση και διαχείριση συναισθημάτων  από τους γονείς, Η
σημασία ύπαρξης αδερφών, Ζήλεια καυγάδες και η στά-
ση των γονέων,  Αυτοεκτίμηση και συνθήκες που την
προάγουν, Το παιχνίδι ως μέσο έκφρασης και επικοινω-
νίας, Άγχος αποχωρισμού: αιτιολογία, συμπτώματα, αν-
τιμετώπιση, Οι φοβίες στην νηπιακή ηλικία, Ενδείξεις
αναπτυξιακών διαταραχών, Η ανάπτυξη της επιθετικότη-
τας, Εκρήξεις θυμού στο νήπιο, Απώλεια και θλίψη στην
νηπιακή ηλικία, Πώς να μιλήσουμε σε ένα παιδί για το
διαζύγιο, Η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών (τηλεό-
ραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό), Διαχείριση
του τρόπου και του χρόνου ενασχόλησης από τους γο-
νείς.  Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων οι γονείς είχαν
την ευκαιρία να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους
όσων αφορά στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους,
να θέσουν προς συζήτηση και άλλα θέματα εκτός των
παραπάνω που τους απασχολούν και να ανταλλάξουν
απόψεις μεταξύ τους.

Δήμος Λοκρών

16/3/2018 - Πένθος και Απώλεια
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές του Γυμνασίου Αταλάντης
με θέμα «Πένθος και Απώλεια». Συνολικά ο αριθμός
των μαθητών που παρακολούθησαν την ομιλία ήταν πε-
ρίπου 130 άτομα ενώ κύρια ομιλήτρια ήταν η διευθύν-
τρια -ψυχολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα. Παπαναγιώτου Άννα

καθώς επίσης συμμετείχε μια κοινωνική λειτουργός του
Κέντρου Κοινότητας.

19/3/2018 - Πανελλαδικές Εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου Λιβανατών
με θέμα «Πανελλαδικές Εξετάσεις». Συνολικά ο αριθ-
μός των μαθητών που παρακολούθησαν την ομιλία ήταν
περίπου 60 άτομα ενώ κύρια ομιλήτρια ήταν η διευθύν-
τρια -ψυχολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα. Παπαναγιώτου Άννα
ενώ συμμετείχε η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου
Κοινότητας.

2/5-13/6/2018 - Συμβουλευτική 
Σχολή Γονέων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε Συμβου-
λευτικές Σχολές Γονέων για παιδιά σχολικής ηλικίας και
εφήβων Γυμνασίου - Λυκείου με ποικιλία θεμάτων. Συ-
νολικά ο αριθμός των γονέων που παρακολούθησαν τα
μαθήματα ήταν περίπου 60 άτομα. Κύρια ομιλήτρια ήταν
η διευθύντρια - ψυχολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού ενώ συμμετείχε
και η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας. Η
θεματολογία για τα παιδιά σχολικής ηλικίας ήταν η ακό-
λουθη: Σχέσεις γονέων-παιδιών, Απώλεια ,πένθος, δια-
ζύγιο, ενδοοικογενειακή βία, Προβλήματα προσαρμο-
γής στο σχολείο και μαθησιακά προβλήματα, Σχέσεις
ζευγαριού και λεκτική βία στην οικογένεια, Όρια και όχι
σωματική τιμωρία, Χρήση Η/Υ θετικά-αρνητικά, Ζήλεια
μεταξύ των αδερφιών, Προεφηβεία. Στα τμήματα εφή-
βων γυμνασίου και λυκείου συζητήθηκαν : Σχολές γονέ-
ων -εφήβων (όρια), Προσαρμογή των εφήβων στο Γυ-
μνάσιο, Σχολική απόδοση και συμπεριφορά εφήβων,
Ναρκωτικά -αλκοόλ, Σχέσεις ζευγαριού και λεκτική βία
στην οικογένεια, Βullying στην παιδική και εφηβική ηλι-
κία, Αυτοεκτίμηση εφήβων. 

11,18/5-4/6/2018 - Bullying 
- Σχολικός εκφοβισμός 
και άλλες μορφές βίας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές του Β’ Δημοτικού Σχολεί-
ου Αταλάντης και του Ειδικού Σχολείου με θέμα «Bul-
lying - Σχολικός εκφοβισμός και άλλες μορφές βίας».
Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που παρακολούθη-
σαν την ομιλία ήταν περίπου 100 άτομα ενώ κύρια ομι-
λήτρια ήταν η διευθύντρια -ψυχολόγος της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα.
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Παπαναγιώτου Άννα ενώ συμμετείχε και η κοινωνική
λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας.

22/5/2018 - Έμφυλες Ταυτότητες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές του Γ’ Γυμνασίου Αταλάν-
της με θέμα «Έμφυλες Ταυτότητες». Συνολικά ο αριθ-
μός των μαθητών που παρακολούθησαν την ομιλία ήταν
περίπου 70 άτομα ενώ κύρια ομιλήτρια ήταν η διευθύν-
τρια -ψυχολόγος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα. Παπαναγιώτου Άννα
ενώ συμμετείχε και η κοινωνική λειτουργός του Κέν-
τρου Κοινότητας.

4/12/2018 - Ασφαλής 
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία στους μαθητές του Β’ Δημοτικού Σχολεί-
ου Μαλεσίνας με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδί-
κτυο». Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που παρακο-
λούθησαν την ομιλία ήταν περίπου 80 άτομα ενώ κύρια
ομιλήτρια ήταν η διευθύντρια -ψυχολόγος της Διεύθυν-
σης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
κα. Παπαναγιώτου Άννα ενώ συμμετείχε και η κοινωνι-
κή λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας.

Δεκέμβριος 2018 - Δήμος Περιστερίου -
Εκστρατεία Ενημέρωσης των μελών των
ΚΕΦΙ του Δήμου για τη κατάθλιψη 
στη Γ’ Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με τον Ψυχίατρο Γεώργιο Ζορμπά από το Κέντρο Ψυχι-
κής Υγείας Περιστερίου, πραγματοποίησαν ενημερωτι-
κές ομιλίες σε όλα τα ΚΕΦΙ του Δήμου για την αντιμετώ-
πιση της κατάθλιψης στη Γ’ Ηλικία και παράλληλα συμ-
πληρώθηκαν 132 ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης
από όσους επιθυμούσαν.

2018 - Δήμος Αγίων Αναργύρων 
- Καματερού - Μήπως δε νιώθεις 
«απλά λυπημένος»;
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίων
Αναργύρων - Καματερού σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγεί-
ας και το ΕΔΔΥΠΠΥ υλοποίησαν πρόγραμμα προληπτι-
κού ελέγχου της κατάθλιψης κατά την κλίμακα W. K.
Zung με τίτλο «Μήπως δε νιώθεις απλά λυπημένος;
Συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο και αντιμετώπισε την
Κατάθλιψη τώρα! Σπάσε τη σιωπή!» Μεταξύ των ατόμων
που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν τα μέλη των
ΚΑΠΗ του Δήμου καθώς και οι ωφελούμενοι που προ-
σήλθαν στην Κοινωνική Υπηρεσία. Σε άτομα με τιμές
που δήλωναν ύπαρξη βαριάς μορφής κατάθλιψη έγινε

παραπομπή στον Ψυχολόγο της Υπηρεσίας, ενώ σε εκεί-
νους με φυσιολογικές τιμές συστήθηκε επανέλεγχος σε
ένα έτος. Στόχος του Προγράμματος είναι η ευαισθητο-
ποίηση, η ενημέρωση και η παραπομπή σε δομές υγείας
καθώς η κατάθλιψη αποτελεί σήμερα την τέταρτη συ-
χνότερη αιτία αναπηρίας.

Δήμος Ηγουμενίτσας 

12/3/2018 - Σπάσε τη σιωπή! 
Δεν είσαι μόνος!
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας υπό την αιγίδα
του ΕΔΔΥΠΠΥ, ξεκίνησε πρόγραμμα προληπτικού ελέγ-
χου σε δημότες άνω των 18 ετών για τη διάγνωση και την
αντιμετώπιση της νόσου του 21ου αιώνα, την κατάθλι-
ψη. Οι πολίτες μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό
ερωτηματολόγιο που παρέχεται από το ΚΕΠ Υγείας και
παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και ενημερωτικές
ομιλίες.

21/3/2018 - Κατάθλιψη: 
Μύθοι και αλήθειες
Στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικού ελέγχου
για την κατάθλιψη που υλοποιεί το ΚΕΠ Υγείας του Δή-
μου Ηγουμενίτσας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική
ομιλία, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Γ.Ν.- Κ.Υ. Φιλιατών, στο ΚΗΦΗ Πέρδικας. Τα θέματα
που αναλύθηκαν αφορούσαν στις διάφορες μορφές κα-
τάθλιψης, στα συμπτώματα και πώς αυτά αναγνωρίζον-

4-22/6/2018 - Αιγάλεω 
- Κατάθλιψη και Τρίτη Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Γεροντολογική
Εταιρεία πραγματοποίησε ομιλία με θέμα κατάθλιψη
στη Τρίτη Ηλικία. Μετά τις ομιλίες που έγιναν στα κα-
τά τόπους ΚΑΠΗ έγιναν και τα τεστ για την κατάθλι-
ψη. Μετά από αυτή τη δράση και επειδή είδαμε την
μεγάλη ανάγκη των ηλικιωμένων για παρουσία ψυ-
χολόγων άρχισαν να λειτουργούν ατομικές και ομα-
δικές συνεδρίες στα ΚΑΠΗ.
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ται, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από τους μύ-
θους και τα στερεότυπα της νόσου. Ομιλήτρια ήταν η κα.
Σπυριδούλα Πέτσιου, ψυχολόγος και επιστημονικά
υπεύθυνη του Κ.Ψ.Υ., ενώ παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρ-
χος Κοινωνικής Πολιτικής, η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, επιστημονικά στελέχη
του Κ.Ψ.Υ., καθώς και το προσωπικό των προγραμμάτων
«Βοήθεια στο Σπίτι» και των ΚΗΦΗ του Δήμου.

22/2/2018 - Κατάθλιψη και Τρίτη Ηλικία
Στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικού ελέγχου
για την κατάθλιψη που υλοποιεί το ΚΕΠ Υγείας του Δή-
μου Ηγουμενίτσας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική
ομιλία, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Γ.Ν.- Κ.Υ. Φιλιατών, στο ΚΑΠΗ Πλαταριάς. Τα θέματα
που συζητήθηκαν ήταν ο τρόπος εκδήλωσης της κατά-
θλιψης στην τρίτη ηλικία, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για έγ-
καιρη διάγνωση και άμεση παρέμβαση από ειδικούς.
Ομιλήτρια ήταν και πάλι η ψυχολόγος και επιστημονικά
υπεύθυνη του Κ.Ψ.Υ. κα. Σπυριδούλα Πέτσιου, συνο-
δευόμενη και από άλλα επιστημονικά στελέχη του
Κ.Ψ.Υ. Το παρόν έδωσε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής κ. Δημήτριος Πάκος, καθώς και το προσωπικό
των ΚΗΦΗ και των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»
του Δήμου.

16/4/2018 - Κατάθλιψη : Διάγνωση 
και Τρόποι Αντιμετώπισης
Συνεχίζοντας τις δράσεις για την Εκστρατεία κατά της
Κατάθλιψης που υλοποιεί το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής
Υγείας Γ.Ν. - Κ.Υ. Φιλιατών, πραγματοποιήθηκε ομιλία,
στο ΚΑΠΗ Συβότων, με θέμα «Κατάθλιψη: Διάγνωση και

τρόποι αντιμετώπισης». Τα θέματα που συζητήθηκαν
αφορούσαν στις διάφορες μορφές κατάθλιψης, τον τρό-
πο εκδήλωσης, τη διάγνωση, καθώς και την ενημέρωση
γύρω από τις διαθέσιμες μονάδες ψυχικής υγείας της
περιοχής μας. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κα. Πέτσιου
Σπυριδούλα, ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη
του Κ.Ψ.Υ., ενώ συμμετείχαν και μέλη της διεπιστημονι-
κής ομάδας του Κ.Ψ.Υ. Συντονίστρια ήταν η κα. Λάμπρου
Νικολέτα, νοσηλεύτρια του «Βοήθεια στο Σπίτι» και
Υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας Ηγουμενίτσας.

15/5/2018 - Το διαδίκτυο και η χρήση του
από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, συνέχισε τις
ομιλίες στο Β΄ Δημοτικό της πόλης, αυτή τη φορά έχον-
τας ως θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Ομιλη-
τής ήταν ο κ. Αθανάσιος Χασκής, Κοινωνικός Λειτουρ-
γός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, ο οποίος συζήτησε και
ανέλυσε στα παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης το θέμα του δια-
δικτύου. Η συμμετοχή των παιδιών ήταν κάτι παραπάνω
από ενεργή, καθώς η πλειοψηφία τους ασχολείται με το
διαδίκτυο σε καθημερινή σχεδόν βάση.

6 & 7/6/2018 - Βιωματική αφήγηση 
«Real Life Stories» Παραμέληση 
/ κακοποίηση ανηλίκου
Το ΚΕΠ Υγείας και το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισκέ-
φτηκαν την Ε’ και Στ’ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Ηγουμενίτσας,  του Δημοτικού Σχολείου Συβότων και
του Δημοτικού Σχολείου Μαργαριτίου. Η ψυχολόγος
του προγράμματος, κα. Μαρίνα Διβριώτη, μέσα από την
αφήγηση δομημένα κατασκευασμένων ιστοριών, πα-
ρουσίασε στους μαθητές καταστάσεις ενδοοικογενει-

24/9-10/10/2018 - Δήμος Βέροιας
- Μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 
Έρωτας και Συντροφικότητα
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνω-
σε ομιλίες στα ΚΑΠΗ του Δήμου Βέροιας για
την «μοναξιά στην τρίτη ηλικία, τον ερώτα και
την συντροφικότητα». Συνολικά ο αριθμός
των πολιτών που παρακολούθησαν την ημερί-
δα υπερέβη του 200. Ομιλήτρια ήταν η κα.
Ηλιάνα Φυντανάκη, Επισκέπτρια Υγείας. Ο
τρόπος με τον οποίο ανέπτυξε το θέμα ήταν
μοναδικός. Κατάφερε με απόλυτα κατανοητό
τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέ-
στατου ακροατηρίου, να κάνει με τον καλύτε-
ρο τρόπο την ενημέρωση.
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ακής βίας και μέσα από τη διαδραστική συμμετοχή των
παιδιών τους έβαλε νοητικά σε ένα ασφαλές περιβάλ-
λον πειραματισμού γύρω από τις διαπροσωπικές σχέ-
σεις.

8/11/2018 - Π. Φάληρο- Συμπλήρωση
ερωτηματολογίου για την κατάθλιψη κατά
Zung σε ηλικιωμένους και μέλη του ΚΑΠΗ
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε συνεργασία με τα 3 ΚΑΠΗ του Π.ΦΑ-
ΛΗΡΟΥ μοίρασαν ερωτηματολόγιο κατά Ζung σε ηλι-
κιωμένους και μέλη του ΚΑΠΗ για την αντιμετώπιση της
κατάθλιψης και η αξιολόγηση έγινε από τους ψυχολό-
γους του Δήμου εθελοντές και μη. Συμμετείχαν συνο-
λικά 50 άτομα.

8/10/2018 - Δήμος Παύλου Μελά
- Μήπως δε νιώθεις «απλά λυπημένος»;
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Παύλου Μελά υλοποίησε
την δράση πρόληψης της Κατάθλιψης με την συμπλή-
ρωση ερωτηματολογίων στους χώρους των ΚΑΠΗ του
Δήμου. Στη συγκεκριμένη δράση συμμετείχαν 142 πο-
λίτες.

2018 - Δήμος Πυλαίας 
- Χορτιάτη - Τεστ Κατάθλιψης 
Οι δημότες άνω των 18 ετών, που επισκέπτονταν το
ΚΕΠ Υγείας συμπλήρωναν οικειοθελώς το εγκεκριμέ-
νο ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση της κατάθλιψης
(κλίμακα αυτοαξιολόγησης κατά τον W.K.ZUNG) και
ενημερώνονταν για το αποτέλεσμά τους. Στις περιπτώ-
σεις όπου εντοπίζονταν πρόβλημα ακολουθούσε ενη-
μέρωση του δημότη από τη Ψυχολόγο (Εθελόντρια) και
παραπομπή σε αρμόδιο πλαίσιο ψυχικής υγείας.

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

2018 - Γραφείο Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας 
- Διατήρηση Ψυχικής 
και Κοινωνικής Υγείας
Στόχος του γραφείου είναι η πρόληψη των ψυχικών
διαταραχών και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της
ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Οι συναντή-
σεις με τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιούνται κα-
τόπιν ραντεβού με τη Ψυχολόγο και ανάλογα με τις
ανάγκες τους σχεδιάζεται η συμβουλευτική παρέμβα-
ση ή η παραπομπή σε αρμόδιους φορείς υγείας. Αντι-
μετωπίζονται θέματα όπως: Καταθλιπτική διάθεση, Άγ-
χος, Ψυχοσωματικά προβλήματα, Πανικός, Φοβίες Ζη-
τήματα Διαπροσωπικών Σχέσεων, Αυτογνωσία και Αυ-
τοβελτίωση, Συμβουλευτική γονέων (Ερωτήματα και
προβληματισμοί Γονέων).

2ο Εξάμηνο 2018 - Εργαστήριο
συμβουλευτικής γονέων με θέμα τη
σεξουαλική αγωγή των παιδιών
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για την Παιδική και Εφηβική
Ηλικία. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώ-
θηκε το εργαστήριο συμβουλευτικής γονέων με θέμα τη
σεξουαλική αγωγή των παιδιών, που διοργάνωσαν το
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη και το
τμήμα Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με το Κέν-
τρο Ζωής. Το εργαστήριο παρακολούθησαν 42 γονείς,
σε δύο κύκλους τεσσάρων δίωρων συναντήσεων, που
πραγματοποιήθηκαν στην Πυλαία και το Ασβεστοχώρι.
Εισηγητής - συντονιστής των συναντήσεων ήταν ο ψυχο-
λόγος του Κέντρου Ζωής, κ. Απόστολος Πελτέκης και τα
θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στη σεξουαλική
ανάπτυξη κατά τη βρεφική, νηπιακή, παιδική και εφηβι-
κή ηλικία, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών,
τους κατάλληλους τρόπους επικοινωνίας μαζί τους και
την πρόληψη κινδύνων, σχετιζόμενων με τη σεξουαλική
συμπεριφορά. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να μάθουν
οι γονείς τι να περιμένουν σε κάθε αναπτυξιακή περίοδο
των παιδιών τους και να κατανοήσουν τη σημασία που
έχει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην ατομική και δη-
μόσια υγεία. 

2018- Δήμος Αριστοτέλη - «Αγωγή 
Ψυχικής Υγείας» (Κατάθλιψη 
- Ψυχολογική Υποστήριξη)
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη κατά την διάρκεια
του έτους 2018 διέθεσε Ψυχολόγο για δωρεάν παροχή
ψυχολογικής υποστήριξης στους κατοίκους του Δήμου.
Επίσης δόθηκε εγκυροποιημένο ερωτηματολόγιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το οποίο συμπλήρω-
σαν οι Δημότες και έλαβαν άμεση ενημέρωση για την
παρουσία ή μη συμπτωμάτων κατάθλιψης κατά την συγ-
κεκριμένη περίοδο.

26/9/2018 - Δήμος Βόλου 
- Δυσλεξία -Μαθησιακές Δυσκολίες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησε ομι-
λία στο Πνευματικό κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως με ομι-
λητή τον καθηγητή Γεώργιο Θ. Παυλίδη με θέμα: ΔΥΣ-
ΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΜΕΘΟ-
ΔΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ.

14/10/2018 - Ηλιούπολης 
- Ημερίδα Ενημέρωσης για 
την Κατάθλιψη και την Αυτοκτονία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε ενη-
μερωτική ομιλία στους δημότες με θέμα την κατάθλιψη
και την αυτοκτονία. Την ομιλία παρακολούθησαν 200 δη-



Ετήσιος 
απολογισμός2018

76

ΚΕΠ Υγείας
μότες και ομιλητής ήταν ο Ψυχίατρος κ. Πολυζόπουλος.
Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξε ο κ. Πολυζόπουλος τα
ιατρικά θέματα ήταν πλήρης και επιστημονικά τεκμηριω-
μένος. Κατάφερε δε με άψογο τρόπο , να κάνει την ενη-
μέρωση κατανοητή στο πολυπληθέστατο ακροατήριο.

Δήμος Μεταμόρφωσης 

25/04/2018 - Τι γνωρίζετε για την
οστεοπόρωση;. Ψυχοσωματικές
εκδηλώσεις που οδηγούν στην κατάθλιψη
και την οστεοπόρωση-αντιμετώπιση
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου σε συνεργασία με την Αντι-
καρκινική Εταιρεία διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Νίκη-
σε την Κατάθλιψη. Μίλα.» Συζητήθηκε η αξία της αυτο-
γνωσίας για την διαχείριση της κατάθλιψης από την κρί-
ση σήμερα μέσα από το γνώθι σαυτόν, με ομιλητές τον
Γιάννη Λαφαζάνο, χειρουργό-ορθοπεδικό, και τον Γιώρ-
γο Δημόπουλο, γνωσιακό ψυχοθεραπευτή. 

10/06/2018 - Το Γαστρεντερικό σύστημα 
- Σχέση Ψυχικών Νόσων και
Γαστρεντερικού Συστήματος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργα-
σία με την Αντικαρκινική Εταιρεία, διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία για το Γαστρεντερικό Σύστημα, τον ρόλο
του Γαστρεντερικού Συστήματος στην Υγεία και την πρό-
ληψη νοσημάτων, την σημασία της διατροφής στην Υγεία
του Γαστρεντερικού Συστήματος και την Σχέση Ψυχικών
Νόσων και Γαστρεντερικού Συστήματος. Οι ομιλητές
ήταν η κα. Σπανού Ευαγγελία Γαστρεντερολόγος, η κα.
Κωνσταντινίδου Μαρία Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και
η κα. Καραματσούκη Μαριλένα Κλινική Ψυχολόγος. 

05/12/2018 -Ενημερωτική ομιλία 
για τις εξαρτήσεις στη σύγχρονη ζωή
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργα-
σία με την Αντικαρκινική Εταιρεία και το Κέντρο Πρόλη-
ψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας Δήμου Νέας Ιωνίας ΙΡΙΔΑ (ΟΚΑΝΑ) διοργά-
νωσαν ενημερωτική ομιλία με θέμα την ανίχνευση των
σταδίων και τους επιβαρυντικούς παράγοντες, την ενί-
σχυση της ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων και τους
προστατευτικούς παράγοντες και δεξιότητες. Ομιλητές
ήταν η κα. Ελένη Πλεξίδα Ψυχολόγος και ο κ. Ιωάννης
Κομνηνόγλου Ψυχολόγος.

2018 - Ψυχολογική 
υποστήριξη ενηλίκων
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρφωσης σε συνεργα-
σία με τον ψυχολόγο του Δήμου παρείχαν δωρεάν συνε-
δρίες ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και

βραχείας ψυχοθεραπείας ενηλίκων.

2018 - Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεταμόρφωσής σε συνεργα-
σία με τον Ψυχολόγο του Δήμου παρείχαν δωρεάν συνε-
δρίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής
παιδιών και ομάδες γονέων.

20/6/2018 - Δήμος Νέας Σμύρνης
- Κατάθλιψη… Τι πρέπει να ξέρουμε;
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία
με την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγ-
γύης διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Κατάθλιψη… Τι
πρέπει να ξέρουμε;» στο πλαίσιο εκδηλώσεων ευαισθη-
τοποίησης, ενημέρωσης και πρόληψης στην ψυχική και
σωματική υγεία. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ψη-
φιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης.

Δήμος Ωρωπού 

13/1/2018 - Ειδική Αγωγή - Παιδιά 
με ιδιαίτερες δεξιότητες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού διοργάνωσε την
πρώτη ημερίδα που αφορούσε τη γνωριμία με την Ειδική
Αγωγή και τις οικογένειες των παιδιών αυτών. Αναφέρ-
θηκαν σε έννοιες, όπως δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Διαταραχές
Λόγου, Αυτισμός κ.α. Ομιλητές ήταν Κατσούγκρη Ανα-
στασία Ειδική Παιδαγωγός, Γράβαλου Χριστίνα Διευ-
θύντρια του Ειδικού Σχολείου Χαλκουτσίου, Μαρινο-
πούλου Χριστίνα Διευθύντρια Δημοτικού Χαλκουτσίου,
Κυριακίδη Ανθίπη Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Νέων Παλατίων, Αγγελούση Βασιλική Κοινωνική
Λειτουργός και υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας και η κα. Κα-
σαμπαλάκου Μαρία Συγγραφέας. 

23/2/2018 - Ο ρόλος των γονέων 
στην ανάπτυξη της συναισθηματικής
νοημοσύνης
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Καλάμου, διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία με θέμα: Ο ρόλος των γονιών στην
ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδι-
ού. Ομιλήτρια ήταν η κα. Βασιλική Αγγελούση, Κοινωνι-
κή Λειτουργός. 

20/3/2018 - Βιωματικό εργαστήρι:
Εφηβεία και συναισθηματικές αντιδράσεις
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε βιωματικό εργαστήρι: «Εφη-
βεία και συναισθηματικές αντιδράσεις» στο Δημοτικό
Σχολείο Καπανδριτίου. Εμψυχώτριες του Βιωματικού
ήταν η κα. Προκοπίου Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός
και η κα. Βασιλική Αγγελούση, Κοινωνική Λειτουργός.
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20/4/2018 - Βιωματική Δράση: Εφηβεία 
και διαπροσωπικές σχέσεις
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε βιωματικό εργαστήρι
«Εφηβεία και Διαπροσωπικές σχέσεις» στο Δημοτικό
Σχολείο Καλάμου. Εμψυχώτριες του Βιωματικού ήταν
η κα. Προκοπίου Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός
και η κα. Βασιλική Αγγελούση, Κοινωνική Λειτουρ-
γός.

2/5/2018 - Διαχείριση Άγχους 
πριν τις Πανελλήνιες
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε στο Γενικό Λύκειο Σκά-
λας Ωρωπού ενημέρωση για την «Διαχείριση Άγχους
πριν τις Πανελλήνιες». Εμψυχώτρια ήταν η κα. Βασιλι-
κή Αγγελούση, Κοινωνική Λειτουργός.

26/5/2018 - Κατάθλιψη 
- Αγχώδεις Διαταραχές
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία με θέμα «Κατάθλι-
ψη και Αγχώδεις Διαταραχές» στο ΚΑΠΗ Ωρωπού με
ομιλήτρια την κα. Κηπουρού Κλειώ, Ψυχίατρος. 

12/6/2018 - Αναγνώριση Έκφραση 
και Διαχείριση Συναισθημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία στο Δημοτικό Καπαν-
δριτίου για την «Αναγνώριση, Έκφραση και Διαχείριση
συναισθημάτων». Συντονίστρια της ομάδας ήταν η κα.
Αγγελούση Βασιλική, Κοινωνική Λειτουργός, η οποία
έκανε ομάδα με τους μαθητές της πέμπτης Δημοτικού.

17/11/2018 - Βιωματικό εργαστήρι
Έκφρασης Συναισθημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού σε συνεργασία με το Κέντρο
Κοινότητας, διοργάνωσαν το βιωματικό εργαστήρι
συναισθημάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας
Ωρωπού και Νέων Παλατίων. Συμμετείχαν 80 παιδά-
κια ηλικίας 4-12 ετών και μέσα από διαδραστικό παι-
χνίδι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να
εκφράσουν συναισθήματα χαράς, λύπης, θυμού και
ενθουσιασμού. Εμψυχώτριες του βιωματικού ήταν η
κα. Παπανικολάου Άννα Ψυχολόγος, η κα. Προκοπί-
ου Αναστασία Κοινωνική Λειτουργός, η κα. Σολωμού
Παναγιώτα Κοινωνική Λειτουργός και η κα. Αγγελού-
ση Βασιλική Κοινωνική Λειτουργός.

9/5/2018 - Δήμος Γλυφάδας - Θεατρική παράσταση με τίτλο: 
Εκπαιδεύοντας τον παππού στο διαδίκτυο

Υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και
του Υπουργείου Μεταφορών
και Υποδομών, το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
σε συνεργασία με τον Δήμο
Γλυφάδας, το Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου Saferin-
ternet4kids, και την Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης
Αγωγής Υγείας, διοργάνωσαν,
στο Δημοτικό Θέατρο Γλυφά-
δας «Μελίνα Μερκούρη» την
δράση ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης μαθητών ΣΤ΄
Δημοτικού με θέμα την ασφά-
λεια στο διαδίκτυο, το ρόλο της
οικογένειας και τον ψηφιακό
αναλφαβητισμό. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πα-
ρουσιάστηκε θεατρική παρά-
σταση με τίτλο: «Εκπαιδεύον-
τας τον παππού στο διαδί-
κτυο», ενώ συντονιστής της

συζήτησης ήταν ο κ. Γιώργος
Κορμάς, Υπεύθυνος Γραμμής
Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου και επι-
στημονικός υπεύθυνος των

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ. 
Την δράση παρακολούθησαν
μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού Δη-
μοτικών Σχολείων του Δήμου
Γλυφάδας.
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Συνολικά περίπου 322 εκ. άνθρωποι
διαγνώστηκαν με κλινική κατάθλιψη το 2015,
σημειώνοντας μια αύξηση που αγγίζει το 18,4%
μέσα στα τελευταία 10 χρόνια. 

Ο Π.Ο.Υ μάλιστα ανέλυσε και τον οικονομικό αντί-
κτυπο της ασθένειας που φθάνει το δυσθεώρη-
το ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων

ετησίως και οφείλεται στην πτώση της παραγωγικότη-
τας, λόγω των συνεπειών της νόσου στους εργαζόμε-
νους, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις καθη-
μερινές υποχρεώσεις τους.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ως πι-
στοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας του
Π.Ο.Υ. και μέλος του Δικτύου των Εθνικών Δικτύων
Υγιών Πόλεων, ξεκίνησε με αφορμή την «Παγκόσμια
Ημέρα Υγείας του 2017 αφιερωμένη στην Κατάθλιψη»,
το πρόγραμμα για την έγκαιρη διάγνωση της Κατάθλι-
ψης με τη συμμετοχή των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων-μελών
του Δικτύου. Τα ΚΕΠ Υγείας του Ελληνικού Διαδημοτι-

κού Δικτύου Υγιών Πόλεων, συμπεριέλαβαν στα 7 νοσή-
ματα που υπήρχαν, τη νόσο της Κατάθλιψης ως 8ο νόση-
μα, με τη χορήγηση εγκυροποιημένου ερωτηματολογί-
ου, ειδικά για τον Ελληνικό πληθυσμό, το οποίο θα μπο-
ρούν να συμπληρώνουν οι δημότες που θα προσέρχον-
ται στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου τους και θα λαμβάνουν
άμεσα ενημέρωση για την παρουσία ή μη συμπτωμάτων
κατάθλιψης κατά την τρέχουσα περίοδο. Στις περιπτώ-
σεις που θα επιβεβαιώνεται παρουσία συμπτωμάτων κα-
τάθλιψης από το τελικό αποτέλεσμα, ο δημότης θα πρέ-
πει να απευθύνεται σε ψυχίατρο. 

Με την εγγραφή δε του δημότη στο λογισμικό σύστημα
των ΚΕΠ Υγείας, ο δημότης θα έχει τη δυνατότητα να δε-
χτεί υπενθύμιση τον επόμενο χρόνο να επαναλάβει το
ερωτηματολόγιο, όπως επίσης θα μπορεί να δεχτεί
υπενθύμιση να πραγματοποιήσει προληπτικό έλεγχο και
για τα άλλα 7 νοσήματα ανάλογα με την ηλικιακή του
ομάδα.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τους δήμους που
συμμετείχαν, τον αριθμό των εξεταζομένων και τον
αριθμό των παθολογικών αποτελεσμάτων.

Πρόγραμμα Προληπτικού 
Ελέγχου της Κατάθλιψης
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Δήμος Ιωαννιτών

10/2017 έως 6/2018 - Σεμινάριο 
Πρώτων Βοηθειών 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Του Ν.Π.Δ.Δ. “Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.” σε συνερ-
γασία με το ΕΚΑΒ διοργάνωσαν σεμινάρια παροχής
πρώτων βοηθειών για τους εργαζόμενους του Νομικού
Προσώπου. Τα σεμινάρια διεξήχθησαν στις εγκαταστά-
σεις του ΕΚΑΒ. Για την καλύτερη βιωματική προσέγγιση
του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι δεν ξεπερνούσαν
τους 11 σε κάθε σεμινάριο. Η διάρκεια του κάθε σεμινα-
ρίου ήταν 5 ώρες και το σύνολο των σεμιναρίων 9. Στο
σεμινάριο έλαβαν μέρος προσωπικό από: τους Παιδι-
κούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ, το ΚΗ-
ΦΗ, τον Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παι-
διών τους, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, τα Δημοτικά
Ιατρεία κλπ.. Η εκπαίδευση του προσωπικού και ιδιαίτε-
ρα του προσωπικού που έχει να κάνει με τη φροντίδα μι-
κρών παιδιών και ατόμων της τρίτης ηλικίας θεωρείται
επιβεβλημένη για την απόκτηση των στοιχειωδών εκεί-
νων γνώσεων που μπορούν να σώσουν τη ζωή ενός συ-
νανθρώπου μας.

20/3/2018 - Σκέψου το Στόμα σου 
σκέψου την υγεία σου 
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Στοματικής Υγείας, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννί-
νων σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών, διοργάνωσαν την
Τρίτη 20 Μαρτίου, ενημερωτική δράση. Στο πλαίσιο αυ-
τής, οδοντίατροι του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαννί-
νων επισκέφτηκαν το 2ο Κ.Α.Π.Η. Ιωαννίνων και τον 4ο
Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιωαννίνων και έδωσαν χρήσιμες
συμβουλές και οδηγίες για την στοματική υγεία στα παι-
διά και στους ηλικιωμένους.

29/10/2018 - Εμβολιασμός Ενηλίκων
Εποχική Γρίπη - Έρπης Ζωστήρ 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κοινω-
νικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών διοργάνωσαν
ενημερωτική εκδήλωση, στο χώρο του 2ου ΚΑΠΗ, για
τον εμβολιασμό ενηλίκων - στο πλαίσιο της εκστρατείας
που διοργανώνεται από το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών
Πόλεων υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώ-

ξεων. Στόχος ήταν η ενημέρωση του πληθυσμού και ιδι-
αίτερα των ευπαθών ομάδων για τον εμβολιασμό κατά
της εποχικής γρίπης και του έρπη ζωστήρα. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης το κοινό και ιδιαίτερα οι ηλικιω-
μένοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις απορίες τους και
να ενημερωθούν για την αναγκαιότητα των εμβολίων
ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία.

Δήμος Δάφνης Υμηττού

24/1/2018 - Τα κλειδιά της μακροζωίας
Το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου διοργά-
νωσε στο Αμφιθέατρο Γ.Μπουζιάνη ενημερωτική ομιλία
για τους δημότες με θέμα την μακροζωία. Ο διακεκριμέ-
νος Φυσικοθεραπευτής Κος Στέλιος Κολομβούνης κα-
τάφερε να ενημερώσει με απόλυτα κατανοητό τρόπο
τους δημότες για την σημαντικότητα της διατήρησης της
ποιότητας της ζωής. Στο τέλος της ομιλίας το κοινό αν-
τάλλαξε απόψεις με τον ομιλητή.

21/2/2018 - Ασφαλής επίτευξη και 
παρακολούθηση της εγκυμοσύνης
Το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου διοργά-
νωσε στο Αμφιθέατρο Γ.Μπουζιάνη ενημερωτική ομιλία
για τους δημότες με θέμα την ασφαλή επίτευξη της εγ-
κυμοσύνης. Ο κ. Παπαγεωργίου Θεοχάρης, Μαιευτή-
ρας, Γυναικολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, με μοναδικό τρόπο ενημέρωσε το κοινό
για την επίτευξη της εγκυμοσύνης και τους πιθανούς
κινδύνους από αυτήν. Το κοινό είχε την δυνατότητα συ-
ζήτησης και ανταλλαγής ιδεών και βιωμάτων.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

19-23/11/2018 - Προληπτικός
Οδοντιατρικός Έλεγχος στους Δημοτικούς
Παιδικούς Σταθμούς Ηρακλείου Αττικής
Προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο για τα παιδιά της πό-
λης, στα πρώτα τους σχολικά βήματα πραγματοποιεί τα
τελευταία χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Σε συνερ-
γασία με Ηρακλειώτες εθελοντές οδοντιάτρους, κλιμά-
κιο των Δημοτικών Ιατρείων επισκέπτεται όλους τους
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και τα δημοτικά σχο-
λεία της πόλης. Η δράση έχει διττό στόχο: αφενός να δια-
πιστωθεί η κατάσταση των δοντιών των παιδιών, αφετέ-
ρου να μάθουν τα παιδιά πώς μπορούν και τι πρέπει να

Καλές πρακτικές Δήμων που τέθηκαν
υπό την Αιγίδα του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
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ΚΕΠ Υγείας
κάνουν για να προστατεύουν τα δόντια τους. Απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η συγκατάθεση των
γονέων, οι οποίοι, μετά τον έλεγχο, λαμβάνουν βεβαί-
ωση από τον εκάστοτε οδοντίατρο για την υγεία των δον-
τιών των μικρών μαθητών, όπου αναγράφεται εάν το κά-
θε παιδί χρειάζεται περαιτέρω φροντίδα.

1/6 & 1/12/2018 - Εθελοντική Αιμοδοσία 
Το Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Υγείας και το ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιεί δύο (2) φορές τον χρόνο
την Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Εργαζομένων του Δήμου μας και το Νοσοκομείο Παίδων «
Η Αγ. Σοφία».

Δήμος Λαυρεωτικής

15/2/2018 - Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής συμμετείχε στην
ενημερωτική ομιλία του ΚΑΠΗ Λαυρίου, που πραγματοποι-
ήθηκε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, με θέμα την Χρόνια Απο-
φρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), στην οποία η Πνευμονο-
λόγος κα. Μακρίνα Μιχαηλίδου μίλησε για την πρόληψη
και θεραπεία της νόσου. Επεσήμανε ιδιαίτερα, την επικιν-
δυνότητα του καπνίσματος, το οποίο ευθύνεται για την εκ-
δήλωση της και τόνισε ότι αν δεν μπορούμε να θεραπεύ-
σουμε τη νόσο, μπορούμε να σταματήσουμε την εξέλιξή
της. Γι’ αυτό δεν αγνοούμε ποτέ τα συμπτώματα που μας
παρουσιάζονται. Ο αριθμός των δημοτών που παρακολού-
θησαν την ομιλία υπερέβη τους 70. Η γιατρός με τον μονα-
δικό άμεσο τρόπο που διαθέτει, κράτησε αμείωτο το ενδια-
φέρον των παρευρισκομένων, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης. Μετά το πέρας της ομιλίας ακολούθησαν εξετά-
σεις σπιρομέτρησης σε όσους το επιθυμούσαν.

11/7/2018 - Ενημερωτική Ομιλία και
Προληπτική Εξέταση Καρκίνου στοματικής
κοιλότητας «Στοματική Υγιεινή και Παθήσεις
του Στόματος»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής συμμετείχε στην
ενημερωτική ομιλία του ΚΑΠΗ Λαυρίου, που πραγματοποι-
ήθηκε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, με θέμα την Στοματική Υγι-
εινή και τις Παθήσεις του Στόματος, στην οποία ο ιατρός κ.
Πρέντας ανέλυσε το θέμα διεξοδικά. Αναφέρθηκε στα συ-
χνότερα νοσήματα που προσβάλουν τη στοματική κοιλότη-
τα και στις αιτίες ανάπτυξης τους καθώς και στους τρόπους
πρόληψης των νόσων. Επικεντρώθηκε στον καρκίνο του
στόματος και τόνισε την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 40 δημότες,
στους οποίους έγιναν συστάσεις για στοματική υγιεινή και
προληπτικές εξετάσεις καρκίνου στόματος σε όσους το επι-
θυμούσαν.

Δήμος Περιστερίου

1/1-31/12/2018 - Εξετάσεις 
για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β και C
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με την Κινητή Μονάδα ΜΚΟ PRAKSIS στάθμευε στην
πλατεία Αγ. Αντωνίου μια φορά τον μήνα και διενεργού-
σε δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β και
C σε περίπου 10 πολίτες/μήνα, σύνολο περίπου 120 πο-
λίτες /έτος. 

1/1-31/12/2018 - Δωρεάν Χειρουργική
Επέμβαση καταρράκτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το Ιατρικό Περιστερίου δίνει τη δυνατότητα σε δημό-
τες, που έχουν πρόβλημα καταρράκτη και είναι ανασφά-
λιστοι ή με χαμηλό εισόδημα, να κάνουν δωρεάν επέμ-
βαση καταρράκτη. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 6 χει-
ρουργικές επεμβάσεις. 

Μάιος 2018 - Ενημερωτικές Ομιλίες 
για την άνοια και το Alzheimer 
σε όλα τα ΚΕΦΙ του Δήμου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το Ιδιωτικό “Κέντρο Υγιούς Γήρανσης & Μνήμης” διε-
νήργησαν ενημερωτικές ομιλίες στα μέλη όλων των ΚΕ-
ΦΙ του Δήμου με θέματα γύρω από την άνοια και το Alzh-
eimer.

Μάιος 2018 - Ενημερωτικές Ομιλίες για τον
τρόπο παροχής Πρώτων Βοηθειών σε
διάφορες περιπτώσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με τον Εθελοντικό Σύνδεσμο ΕΟΠΠ, διενήργησαν ενη-
μερωτικές ομιλίες στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ του Δήμου
σχετικά με την παροχή Α’ Βοηθειών σε κατάγματα, λιπο-
θυμίες, τσιμπήματα, πνιγμό και τραύματα. 

11/6/2018 - Ενημερωτική ημερίδα με θέμα
«Υπάρχουν καλές και κακές ακτίνες;»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με την ΑΚΟΣ πραγματοποίησαν ενημερωτική ημερίδα
με θέμα «Υπάρχουν καλές και κακές ακτίνες;» στο αμφι-
θέατρο του Δημαρχείου με ομιλήτρια την κα. Δέσποινα
Κατσώχη, Πρόεδρο της ΑΚΟΣ - Ογκολόγο - Ακτινοθερα-
πεύτρια.

19/6 -21/6/2018 - Δωρεάν Προληπτικές
Εξετάσεις σε παιδιά και ενηλίκους 
από το Χαμόγελο του Παιδιού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
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με το Χαμόγελο του Παιδιού και το κινητό πολυϊατρείο
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” διενήργησαν δωρεάν προληπτικές εξε-
τάσεις σε παιδιά και ενήλικες που επιθυμούσαν και
έκλεισαν ραντεβού μέσω του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και στα φιλο-
ξενούμενα παιδιά του Χαμόγελο του Παιδιού Παράρτη-
μα Περιστερίου.

28/3/2018-29/8/2018 
- Εφαρμογή του ΤΕΣΤ και του Προγράμματος
ΞΑΚΟΥΣΤΗ, που αφορά 
την άνοια και το Alzheimer 
στο 8ο ΚΕΦΙ του Δήμου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με έναν Ιδιώτη Μουσικοδιδάσκαλο - Μουσικοθεραπευ-
τή εφάρμοσε το ΤΕΣΤ και πρόγραμμα ΞΑΚΟΥΣΤΗ, που
σχετίζεται με την πρόληψη της άνοιας και του Alzheimer,
σε μέλη του 8ου ΚΕΦΙ του Δήμου. 

21/9/2018 -Ενημερωτική ομιλία με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
για την πρόληψη του Alzheimer
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το Ιδιωτικό “Κέντρο Υγιούς Γήρανσης & Μνήμης”
πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία στο αμφιθέατρο
του Δημαρχείου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για
την πρόληψη του Alzheimer.

22/9/2018 - Ενημερώσεις 
σε πολίτες με συμβουλές και έντυπα 
για το πρόβλημα της Υπογονιμότητας 
στο Άλσος Περιστερίου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με το Σωματείο Υποστήριξης Γονιμότητας “Κυβέλη” διέ-
νειμε ενημερωτικά έντυπα και παρείχε συμβουλές
στους ενδιαφερόμενους πολίτες στο Άλσος Περιστερί-
ου.

23/9/2018 - Συμβολική Πορεία 
στο Ζάππειο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία
με την Ελληνική Εταιρία Αλτσχαϊμερ Αθηνών και το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ πραγματοποίησαν συμβολική πορεία στο Ζάπ-
πειο, με αφορμή την Παγκόσμιο Μήνα για την πρόληψη
του Alzheimer.

Οκτώβριος 2018 - Δωρεάν Αντιγριπικός
Εμβολιασμός και ενημερώσεις 
στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνερ-
γασία με το 2ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου διε-

νήργησε δωρεάν αντιγριπικούς εμβολιασμούς
και ενημερώσεις στα μέλη των ΚΕΦΙ, υπήρξε αύ-
ξηση κατά 111 μέλη σε σχέση με πέρσι. 

24/10/2018 - Ενημερωτική ομιλία 
με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Εργοθεραπείας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνερ-
γασία με το Aegean College πραγματοποίησε
ενημερωτική ομιλία με θέμα «Παιδί και Εργοθε-
ραπεία» στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας.

Νοέμβριος 2018 - Εκστρατεία 
Ενημέρωσης των μελών των ΚΕΦΙ 
του Δήμου για τη σημασία της
διατροφής στην πρόληψη και
αντιμετώπιση 
της γρίπης και των ιώσεων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνερ-
γασία με την Κλινική Διαιτολόγο - Διατροφολόγο
Εβίτα Βλάχου πραγματοποίησε ενημερωτικές
ομιλίες στα μέλη όλων των ΚΕΦΙ του Δήμου για
τη σημασία της διατροφής στην πρόληψη και αν-
τιμετώπιση της γρίπης και των εποχικών ιώσεων
και παράλληλα έγινε διανομή έντυπου υλικού.

16/10/2018 - Δήμος Αγίων
Αναργύρων 
- Καματερού - Εμβολιάζομαι. 
Ζω Χωρίς Το Φόβο
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, με
το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
και την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής
Εταιρείας Λοιμώξεων, διοργάνωσαν ενημερωτι-
κή εκδήλωση με θέμα: «Εμβολιάζομαι. Ζω χωρίς
το φόβο» την Τρίτη 16/10/2018 στο χώρο του Β΄
ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων. Παρουσιάστηκαν τα
οφέλη του εμβολιασμού, σε μια περίοδο, που
παλαιά νοσήματα αποτελούν ξανά σημαντική
απειλή για τη Δημόσια Υγεία, όπως η επιδημία
ιλαράς. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα εμβόλια
που αφορούν τους ενήλικες και συγκεκριμένα το
εμβόλιο έναντι της εποχικής γρίπης, του πνευμο-
νόκοκκου και του έρπητα ζωστήρα, τα οποία πα-
ρέχουν προστασία από λοιμώδη νοσήματα τα
οποία μπορεί να εξελιχθούν απειλητικά για τη
ζωή.
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
11/3/2018- Εθελοντική αιμοδοσία

30/9/2018 - Εθελοντική αιμοδοσία

26/4/2018 - Μύθοι και αλήθειες 
για τα εμβόλια. Η αναγκαιότητα του
εμβολιασμού κατά της Ιλαράς
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία
με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Μάνας, Παιδιού και Εφή-
βου και με το Κέντρο Υγείας Νίκαιας, διοργάνωσε ημερί-
δα με θέμα «Μύθοι και αλήθειες για τα εμβόλια. Η ανα-
γκαιότητα του εμβολιασμού κατά της Ιλαράς».

2018 - Πρόληψη της υγείας των πολιτών
από τα νοσήματα που μεταδίδονται 
από τα κουνούπια
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας μέσα από την αρμόδια υπηρε-
σία του, το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ,
σχεδίασε και υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα με
καθημερινές δράσεις από τη Δευτέρα 20/8 έως και τη
Δευτέρα 27/8, για την πρόληψη της υγείας των πολιτών
από τα νοσήματα που μεταδίδονται από τα κουνούπια και
τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι δημότες μας για την
προστασία τους. 
Έχουν ήδη διανεμηθεί 3.000 ενημερωτικά φυλλάδια και
τοποθετηθεί αφίσες σε κεντρικά σημεία της πόλης μας ,
όπου υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα των πολιτών. 

Δήμος Αιγάλεω 

21/5 - 29/6/2018 - Προστασία 
από τα κουνούπια και τον ιό 
του Δυτικού Νείλου - ελονοσία
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας
και το ΚΕΛΠΝΟ πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρω-
σης για τα κουνούπια. Έγινε διανομή φυλλαδίων για τα
μέτρα προφύλαξης για τα κουνούπια και τον ιό Δυτικού
Νείλου στην Πανεπιστημιούπολη 1 και 2 στο Αιγάλεω.
Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και φοιτητών συμ-
μετείχαν και φοιτητές από το τμήμα των Επισκεπτών

Υγείας , οι οποίοι μας βοήθησαν στην ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση. Επίσης μοιράστηκαν φυλλάδια στο θέα-
τρο, στα ΚΕΠ, στους δημοτικούς αθλητικούς χώρους,
στα δημοτικά ιατρεία, στο ταχυδρομείο, στο Δημαρχείο
και στην ανθοκομική έκθεση.

26-27/5/2018 - Αντιτετανικός
εμβολιασμός εργαζομένων
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τις Επισκέπτριες Υγεί-
ας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και τον ιατρό Ερ-
γασίας πραγματοποίησαν σε 98 εργαζόμενους το αντιτε-
τανικό εμβόλιο. Είχε προηγηθεί ομιλία για τα οφέλη του
εμβολιασμού.

23/10-7/11/2018 - Αντιγριπικός
εμβολιασμός στους εργαζόμενους
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τις Επισκέπτριες Υγεί-

ας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και τον ιατρό Ερ-

γασίας πραγματοποίησαν σε 105 εργαζόμενους σε διά-

φορες υπηρεσίες του Δήμου το αντιγριπικό εμβόλιο. Εί-

χε προηγηθεί ομιλία για τα οφέλη του εμβολιασμού.
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26-27/11/2018 - Μέτρηση 
οστικής πυκνότητας 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
πραγματοποίησε εξέταση οστικής πυκνότητας σε 222
άτομα ,άντρες και γυναίκες ηλικίας από 40 ετών και άνω
έκτος εάν υπήρχε ιστορικό οστεοπόρωσης τότε η εξέτα-
ση πραγματοποιούνταν και σε μικρότερη ηλικία.

27/11/2018 - Ομιλία για την οστεοπόρωση
και τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
της οστικής πυκνότητας
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ και
αφού πραγματοποιήθηκε η εξέταση οστικής πυκνότητας
σε 222 πολίτες σε δύο ημέρες , το απόγευμα πραγματο-
ποίησε ενημερωτική ομιλία για την οστεοπόρωση από
ιατρούς (έναν ενδοκρινολόγο και δύο ορθοπεδικούς).
Δόθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και συζητή-
θηκαν ατομικά από τους ιατρούς. 

2018 - Μαθήματα ανώδυνου τοκετού
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την μαία των δημοτι-
κών ιατρείων πραγματοποίησε σε ζευγάρια μαθήματα
ανώδυνου τοκετού και μαθήματα για προγεννητική
φροντίδα. Τα μαθήματα έχουν παρακολουθήσει μέσα
στο έτος 35 ζευγάρια σε πέντε συνεδρίες. Απευθύνεται
κυρίως σε νέα ζευγάρια. Το πρόγραμμα πάει πολύ καλά
και έρχονται ζευγάρια από όλη την Αττική.

28/2 &26/9/2018 - Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους κα-
τοίκους και τους φορείς της πόλης για τις αιμοδοσίες
.Πραγματοποιούνται δύο αιμοδοσίες το χρόνο και στην
ενημέρωση μας βοηθούν και οι φοιτητές που κάνουν
πρακτική άσκηση στη Δ/νση μας.

2018 - ‘Έλεγχος 
για AIDS και ηπατίτιδες Β &C
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το PRAXIS πραγματο-
ποιούν κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα εξέταση σε όλους
τους πολίτες για AIDS και Ηπατίτιδες Β &C. Συνολικά
έχουν γίνει τεστ σε 81 άτομα και ανάλογα με το αποτέλε-
σμα γίνεται και παραπομπή σε ανάλογο φορέα.

23/1/2018 - - Εκπαίδευση των
εργαζομένων για ΚΑΡΠΑ 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιο-
λογική Εταιρεία πραγματοποίησε εκπαίδευση των εργα-
ζομένων για ΚΑΡΠΑ και αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή.
Η πραγματοποίηση αυτής της εκπαίδευσης βοήθησε
τους εργαζόμενους να αποκτήσουν δεξιότητα και γνώ-
σεις πάνω στις Α΄ Βοήθειες ώστε με την σειρά τους να
βοηθήσουν και να σώσουν τους συνανθρώπους μας.
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3/5/2018 - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
στις Α’ Βοήθειες
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το 5ο Γυμνάσιο Αιγά-
λεω πραγματοποίησαν εκπαίδευση στις Α΄ Βοήθειες σε
14 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι
εκπαιδευτικοί έμαθαν βασικές πρώτες βοήθειες από την
Επισκέπτρια Υγείας που ήταν πιστοποιημένη. Όπως δια-
πιστώθηκε χρειάζονται εκπαίδευση στις Α΄ Βοήθειες οι
εκπαιδευτικοί μας για την ασφάλεια των ίδιων αλλά και
των μαθητών.

24/5/2018 - - Εκπαίδευση μαθητών 
στις Α΄ Βοήθειες
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το 5ο γυμνάσιο Αιγά-
λεω πραγματοποίησαν εκπαίδευση στις Α΄ Βοήθειες σε
82 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .Οι μαθητές
έμαθαν βασικές πρώτες βοήθειες από την Επισκέπτρια
Υγείας που ήταν πιστοποιημένη. Τα παιδιά συνεργάστη-
καν άψογα, συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα. Όπως
διαπιστώθηκε χρειάζονται εκπαίδευση στις Α΄ Βοήθειες.
Ήταν κάτι που το έμαθαν ευχάριστα και νομίζω ότι πρέπει
να μπει σαν μάθημα στα σχολεία για την ασφάλεια των
ίδιων αλλά και των συμμαθητών τους. 

16-30/4/2018 - Έλεγχος βιβλιαρίων 
υγείας και πραγματοποίηση 
μαντού σε παιδικούς σταθμούς
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Δ/νση Υγείας προ-
μηθεύτηκε μαντού για την πραγματοποίηση της δερμα-
τοαντίδρασης και για τον έλεγχο των βιβλιαρίων υγείας
των παιδιών. Έγιναν 165 δερμαντοαντιδράσεις και ανά-
λογα το αποτέλεσμα στάλθηκαν στον αντίστοιχο φορέα.
Για το πρόγραμμα αυτό προηγήθηκε η συγκατάθεση των
γονέων.

14/5/2018 - Κυκλοφοριακή αγωγή
Πραγματοποιήθηκαν σε δύο τάξεις του δημοτικού σχο-
λείου μαθήματα βιωματικά κυκλοφοριακής αγωγής σε
60 παιδιά. Τα παιδιά ήταν συνεργάσιμα πήραν γνώσεις
διατύπωσαν απορίες και διαπιστώσαμε ότι το πρόγραμ-
μα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα παιδιά .

12-13/6/2018 - Πολυφαρμακεία 
και Τρίτη ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τους φαρμακοποιούς
του Κοινωνικού Φαρμακείου πραγματοποίησαν ομιλίες
στα (6) έξη ΚΑΠΗ με θέμα πολυφαρμακεία στη Τρίτη
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Ηλικία. Η ομιλία είχε μεγάλη επιτυχία, δόθηκαν απαντή-
σεις σε διάφορα ερωτήματα και διαπιστώθηκε ότι οι πο-
λίτες χρειάζονται ενημέρωση.

Δήμος Αλίμου

10-13/09/2018 - Μέτρηση 
οστικής πυκνότητας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου διοργάνωσε δωρεάν
μέτρηση οστικής πυκνότητας, με σκοπό την πρόληψη
και την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Οι εξετά-
σεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο κοινότητας του Δή-
μου Αλίμου, όπου εξετάστηκαν συνολικά 119 άτομα, εκ
των οποίων το 93% ήταν γυναίκες. 

10/10/2018 - Εμβολιασμός 
Ενηλίκων για Υγιή και Ενεργό Γήρανση
Το ΚΕΠ Υγειας του Δήμου Αλίμου διοργάνωσε ομιλία με
θέμα «Εμβολιασμός Ενηλίκων για Υγιή και Ενεργό Γή-

ρανση», με έμφαση στα εμβόλια που αφορούν τους ενή-
λικες, και συγκεκριμένα το εμβόλιο έναντι της εποχικής
γρίπης, του πνευμονόκοκκου και του έρπητα ζωστήρα.
Ο κ. Άγγελος Πεφάνης, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος,
Συντονιστής Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ “Η
Σωτηρία”, ήταν ο ομιλητής.

Δήμος Βέροιας 

27/6/2018 - Εθελοντική Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε με
αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελον-
τή Αιμοδότη στις 14 Ιουνίου και για την ενίσχυση της
Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας αιμοδοσία την Τετάρ-
τη 27 Ιουνίου 2018, στον χώρο του Δημοτικού Ιατρείου
Βέροιας, Σταδίου 51.

17/11/2018 - Προωρότητα, 
Μητρικός Θηλασμός
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Προωρότητας που τι-
μάται 17 Νοεμβρίου κάθε έτους, σε συνεργασία με την
Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού
και Μητρότητας Βέροιας, την ομάδα 31ebdomades και
τον Δήμο Βέροιας ομιλία για την προωρότητα. Ομιλητές
της εκδήλωσης ήταν η κα. Δημάκου Αγγελική , Παιδία-
τρος, η κα. Καλαϊτζή Χριστίνα, Παιδιατρική Φυσικοθερα-
πεύτρια NDT Tutor, η κα. Σιώπη Θωμαή, Σύμβουλος Ψυ-
χικής Υγείας MSC. Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν το
θέματα ήταν μοναδικός. Κατάφεραν με απόλυτα κατα-
νοητό τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέστα-
του ακροατηρίου, να κάνουν με τον καλύτερο τρόπο την
ενημέρωση.

3/10/2018 - Μαζικές Καταστροφές,
Υπηρεσίες Υγείας και 
Εμπλεκόμενοι Φορείς

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε ημερίδα
για τις μαζικές καταστροφές. Συνολικά ο αριθμός των
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πολιτών που παρακολούθησαν την ημερίδα υπερέβη
τους 300. Ομιλητές ήταν ο κ. Δημήτριος Τσέκας , Ειδικός
Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας ΟΚΑΝΑ Γ.Ν. Ημαθίας -
Μ.Υ. Βέροιας, ο κ. Ιωσήφ Παρούτογλου, Αστυνόμος Β΄,
Διοικητής Τροχαίας Βέροιας, η κα. Ιωάννα Κακολύρη -
Κλίτση , Ψυχολόγος, M.Sc Κλινικής Ψυχολογίας, Κέν-
τρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας και η κα. Δήμητρα Τσί-
τσα, Κοινωνική Λειτουργός - Ψυχολόγος, M.Sc Κοινωνι-
κής Ψυχιατρικής - Παιδοψυχιατρικής, Διεύθυνση Δημό-
σιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας. Ο
τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν τα θέματα ήταν μοναδι-
κός. Κατάφεραν με απόλυτα κατανοητό τρόπο και άψογη
διαχείριση του πολυπληθέστατου ακροατηρίου, να κά-
νουν με τον καλύτερο τρόπο την ενημέρωση.

30/11/2018 - Πρόσφατες εξελίξεις, 
καινούριες προοπτικές στην Άνοια
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βέροιας διοργάνωσε σε συ-
νεργασία με τις Αντιδημαρχίες Παιδείας & Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Βέροιας και την Ελληνική Εταιρεία
Νόσου Alzheimer και Συγγενών διαταραχών
(Ε.Ε.Ν.Α.Σ.Δ) ημερίδα με τίτλο: «Πρόσφατες εξελίξεις,
καινούριες προοπτικές στην Άνοια». Ομιλητές ήταν: η
κα. Τσολάκη Μάγδα, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, PhD -
Δ/ντρια Α΄ Νευρολογικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ - Πρόεδρος
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Alzheimer, ο κ. Ροδοπαίος
Νίκος, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, PhD, η κα. Μίχη -
Ζέγγου Έπη, Κτηνίατρος - Συγγραφέας. Υπήρξε παράλ-
ληλη δράση για παιδιά ηλικίας 7 - 12 ετών με το διεθνώς
βραβευμένο βιωματικό εργαστήρι: «Ποιος είμαι εγώ
παππού;» από τις ψυχολόγους / ψυχοθεραπευτές της
Alzheimer Ελλάς, Νικολαΐδου Ευδοκία, Καραγκιόζη
Κωνσταντίνα και Μαργαριτίδου Πετρίνα.

4/10/2018 - Δήμος Διδυμοτείχου
- Βασική Υποστήριξη της Ζωής & τη χρήση
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Διδυμοτείχου διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία με θέμα: «Βασική Υποστήριξη της
Ζωής & τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, θέ-
ση ανάνηψης και παροχή α’ βοηθειών σε επείγοντα πα-
θολογικά περιστατικά» με τη συμμετοχή εκπαιδευτών
του ΕΚΑΒ. Πραγματοποιήθηκε συνεργασία του Δήμου
Διδυμοτείχου με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Συμμετείχαν 60 και πλέον πολίτες, μεταξύ των οποίων
περίπου 20 νέοι κάτω των 25 ετών.

Δήμος Ηγουμενίτσας 

14/2/2018 - KIDS SAVE LIVES 
- ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας σε συνεργασία
με την Ε.Ε.Ε.Π.Φ. (Ελληνική εταιρεία Επείγουσας Προ-
νοσοκομειακής Φροντίδας) διοργάνωσε το πρόγραμμα,
το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, υλοποιείται με τη συμβολή εθε-
λοντών εκπαιδευτών, πιστοποιημένων από το Ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) και εκπαιδεύει μα-
θητές σχολικής ηλικίας άνω των 10 ετών, καθώς και εκ-
παιδευτικούς στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
Η δράση, που έχει βιωματικό και θεωρητικό χαρακτήρα
και πραγματοποιήθηκε σε γυμνάσιο της πόλης, έγινε δε-
κτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον από τους
150 συμμετέχοντες (μαθητές, εκπαιδευτικούς και γο-
νείς) που είχαν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στην
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, στις πρώτες βοήθει-
ες σε πνιγμονή από ξένο σώμα, στις αιμορραγίες και στη
θέση ανάνηψης.
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9/5/2018 - Φροντίζουμε για 
την Υγεία των παιδιών μας
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή
του Δήμου Ηγουμενίτσας διοργάνωσαν ενημερωτική
ομιλία με βασικό θέμα την υγεία των παιδιών. Το Πνευ-
ματικό Κέντρο της πόλης, στο οποίο έλαβε χώρα η ομι-
λία, ήταν κατάμεστο από γονείς, εκπαιδευτικούς καθώς
και μικρά παιδιά. Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατό-
τητα να ενημερωθούν σχετικά με τα εξής:
n «Εμβολιασμός και Αντιεμβολιαστικό κίνημα» από την

κα. Σοφία Στράτου, Παιδίατρο, Επιμελήτρια Α’ του Γε-
νικού Νοσοκομείου Φιλιατών.

n «Νόσοι των δοντιών - Πρόληψη» από την κα. Άλκηστη
Γιαννοπούλου, Οδοντίατρο, Επιμελήτρια Α’ του Κέν-
τρου Υγείας Ηγουμενίτσας.

n «Τροφική επιλεκτικότητα σε παιδιά τυπικής ανάπτυ-
ξης» από τον κ. Αναστάσιο Μώκα - Tasos Mokas, Εκ-
παιδευτικό, Λογοθεραπευτή S.I.

n «Ο ρόλος της διατροφής στην παιδική ηλικία» από τον
κ. Ιωάννη Σουπιό , Διαιτολόγο - Διατροφολόγο, B. Sc.,
M.P. Μετά το πέρας της ομιλίας ακολούθησε συζήτη-
ση με το κοινό και οι ομιλητές απάντησαν σε όλες τις
ερωτήσεις.

23/5/2018 - Οστεοαρθρίτιδα
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το “Βοήθεια στο Σπίτι”
του Δήμου Ηγουμενίτσας διοργάνωσαν από κοινού ομι-
λία με θέμα “Οστεοαρθρίτιδα”. Το ακροατήριο είχε την
ευκαιρία να ενημερωθεί για τη νόσο καθώς και για τις τε-
λευταίες εξελίξεις σχετικά με την αντιμετώπισή της. Τα
θέματα που αναλύθηκαν ήταν: «Οστεοαρθρίτιδα: Μια
χρόνια νόσος» από τον κ. Παναγιώτη Μπόζιο, MD, MSc,
PhD, Ειδικός Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Ρευματολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
«Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης οστεοαρθρίτι-
δας - Τεχνικές» από τον κ. Σωτήριο Κωστή, Ορθοπεδικό
- Χειρουργό.
«Συντηρητική θεραπεία και μετεγχειρητική αποκατάστα-
ση στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος» από τον κ. Σπύρο Κα-
τσαρό, Φυσικοθεραπευτή MSc. Στην αρχή της ομιλίας
έγινε αναφορά και στο θεσμό του προγράμματος “Βοή-
θεια στο Σπίτι” από κοινωνικό λειτουργό. 

6/6/2018 - «Το παπάκι πάει…» 
Εξαφάνιση ανηλίκου
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το “Χαμόγελο του Παι-
διού” πραγματοποίησαν ένα βιωματικό σεμινάριο με τη
συμμετοχή 12 νηπιαγωγών και θέμα «Το παπάκι πάει…
». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με στόχο
την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των παι-
διών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνι-
σης μη προσδιοριζόμενης αιτίας. Το πρόγραμμα υλοποι-

είται με την αφήγηση ιστοριών και βασίζεται στο μοντέλο
ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills) με έμφαση
στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών. Οι
νηπιαγωγοί έλαβαν τη σχετική επιμόρφωση από το επι-
στημονικό προσωπικό του οργανισμού μέσα από εξειδι-
κευμένη και στοχευμένη εκπαίδευση. 

25/10/2018 - Οστεοαρθρίτιδα: 
Εκτίμηση και Αντιμετώπιση
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο
υλοποίησης δράσεων προαγωγής της δημόσιας υγείας,
διοργάνωσε ομιλία στο ΚΑΠΗ Πλαταριάς, με ομιλητή τον
ιατρό- πάροχο ΚΕΠ Υγείας, κ. Σωτήριο Κωστή, ορθοπε-
δικό- χειρουργό. Το ακροατήριο παρακολούθησε με ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον την ομιλία, ενώ στο τέλος της παρου-
σίασης-εισήγησης ο ιατρός απάντησε σε όλες τις ερωτή-
σεις.

12/11/2018- Κυκλοφοριακή Αγωγή 
και Οδική Ασφάλεια
Ο γνωστός νευροεπιστήμονας Δρ. Γεώργιος Παξινός,
ύστερα από πρόσκληση του ΚΕΠ Υγείας, επισκέφθηκε
το 3ο Γυμνάσιο της πόλης, όπου σε συνεργασία με το
Τμήμα Τροχαίας αναφέρθηκε στις εγκεφαλικές βλάβες
που προκαλούνται από ατυχήματα καθώς και στις έρευ-
νές του για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Με το πέρας της
ομιλίας του, ο κ. Παξινός απάντησε σε ερωτήσεις που
του απηύθυναν μαθητές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εν-
θουσιάστηκαν τόσο από το ήθος του επιστήμονα όσο και
από τις γνώσεις που αποκόμισαν.

12/11/2018 - Παρουσίαση Βιβλίου 
«Κατ’ εικόνα»
Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου, ο καταξιωμέ-
νος νευροεπιστήμονας Δρ. Γ. Παξινός, ο οποίος διαμέ-
νει μόνιμα στην Αυστραλία, αναφέρθηκε στις επιστημο-
νικές του έρευνες, στα όρια της επιστήμης και του νου,
στη συμφιλίωση του ανθρώπου με τη φύση και σε αν-
θρώπινες αξίες κάνοντας μια εποικοδομητική συζήτηση
με το κοινό. Παράλληλα, συζητηθήκαν οι τελευταίες
έρευνες πάνω στη νόσο Alzheimer καθώς και στην επί-
δραση που μπορεί να έχει ο νους και το περιβάλλον στις
εξαρτήσεις.

21/11/2018 - Τεχνολογία και 3η Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, με την υποστή-
ριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης EKATH, ξεκίνησε
μια σειρά διαλέξεων με τίτλο «Τεχνολογία και 3η ηλι-
κία». Σκοπός είναι η εκμάθηση στη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών, στην πλοήγηση στο διαδίκτυο και γενικό-
τερα στη διάδραση με τις νέες τεχνολογίες. Η αρχή έγινε
με τα μέλη του ΚΑΠΗ Πλαταριάς, τα οποία δέχτηκαν τις
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πρώτες πληροφορίες γύρω από την τεχνολογία με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον.
Στόχος του προγράμματος είναι να μειωθεί ο τεχνολογι-
κός αναλφαβητισμός στην 3η ηλικία και να ενταχθούν τα
άτομα αυτά στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν
οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται από τον κ. Γεώργιο Β.
Ντάνη, Μηχανικό Πληροφορικής (MSc). 

30/11-01/12/2018 - Προληπτικός
Ακοολογικός έλεγχος
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 1ου Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Ηγουμενίτσας,
η κινητή μονάδα από «το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συ-
νεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας και το Γε-
νικό Νοσοκομείο Φιλιατών, επισκέφτηκε την πόλη μας,
με στόχο τη δωρεάν προληπτική ιατρική των παιδιών αλ-
λά και ενηλίκων του Δήμου μας. Εξετάστηκαν 35 παιδιά
από το Ειδικό Δημοτικό και από το Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο και Λύκειο ενώ οι υπόλοιπες εξετάσεις έγιναν
σε άλλα παιδιά και ενήλικες.

30/11-01/12/2018 - Εκπαίδευση 
πολιτών: ΚΑΡΠΑ, θέση ανάνηψης, 
τεχνική αφαίρεσης κράνους
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 1ου Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Ηγουμενίτσας,
το Περιφερειακό Τμήμα Ηγουμενίτσας του Ερυθρού
Σταυρού και το Τμήμα Σαμαρειτών - Ναυαγοσωστών και
Διασωστών Ιωαννίνων, εκπαίδευσε πολίτες στις Α΄ Βοή-
θειες. Οι δράσεις λάμβαναν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια
του συνεδρίου και ήταν ελεύθερες προς το κοινό.

Δήμος Ιλίου

22/10/2018-12/11/2018 
- Πρόγραμμα Ελέγχου Χρόνιας

Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ)
Δωρεάν σπιρομέτρηση σε μέλη των ΚΑΠΗ και σε γενικό
πληθυσμό, επιτόπου αξιολόγηση του αποτελέσματος
της εξέτασης από τον εθελοντή Πνευμονολόγο και όπου
χρίζει, παραπομπή σε ιατρό για περαιτέρω εξετάσεις ή
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

6/6/2018 - Πρόγραμμα Ελέγχου Χρόνιας
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) 
Δωρεάν σπιρομέτρηση στο 6ο ΚΑΠΗ, επιτόπου αξιολό-
γηση του αποτελέσματος της εξέτασης από τον εθελον-
τή Πνευμονολόγο και όπου χρίζει, παραπομπή σε ιατρό
για περαιτέρω εξετάσεις ή χορήγηση φαρμακευτικής
αγωγής

15/10/2018 - Εμβολιάζομαι. 
Ζω χωρίς φόβο.
Ο Δήμος Ιλίου και τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου, στο πλαί-
σιο της Προληπτικής Ιατρικής και της Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας, υλοποίησε ενημερωτική εκδήλωση
για τον Εμβολιασμό Ενηλίκων με θέμα «Εμβολιάζομαι.
Ζω χωρίς φόβο.», σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και την Ελληνική Εταιρεία
Λοιμώξεων, με ομιλητή τον Διευθυντή Παθολογικής και
Λοιμωξιολογικής Κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων κ. Πανα-
γιώτη Γαργαλιάνο - Κακολύρη.

Δήμος Καλλιθέας

12 &14/2/2018 - Σπιρομέτρηση
Προληπτική εξέταση σπιρομέτρησης στο Δημοτικό Κέν-
τρο Υγείας - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ με στόχο την ανίχνευση χρό-
νιας αναπνευστικής πνευμονοπάθειας στο γενικό πλη-
θυσμό του Δήμου μας.

22/11/2018 - Σπιρομέτρηση 
Προληπτική εξέταση σπιρομέτρησης στο Δημοτικό Κέν-
τρο Υγείας - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ με στόχο την ανίχνευση χρό-
νιας αναπνευστικής πνευμονοπάθειας στο γενικό πλη-
θυσμό του Δήμου μας.



Ετήσιος 
απολογισμός 2018

89

1/10/2018 - Παγκόσμια 
Ημέρα Τρίτης Ηλικίας
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας ο Δή-
μος Καλλιθέας και το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου, διοργά-
νωσε ενημερωτική ομιλία για τα «Οφέλη του εμβολια-
σμού στην προαγωγή υγείας.»

Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2018 - WIN
HELLAS Νέο ξεκίνημα. Μαθαίνω να
φροντίζω τον ευατό μου
Πρόγραμμα ενδυνάμωσης WIN HELLAS «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗ-
ΜΑ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ».
Πρόγραμμα αυτοτελών θεματικών ενοτήτων που αφο-
ρούν τη γυναίκα, την οικογένεια, τις προσωπικές σχέ-
σεις, τα συναισθήματα, την ανάπτυξη προσωπικότητας
και άλλα.

Δήμος Μεσσήνης 

25/5/2018 - Προληπτικές Εξετάσεις «ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Ενδοκρινολογικός έλεγχος
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεσσήνης σε συνεργασία με την Εται-
ρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας και το Κέντρο
Υγείας Μεσσήνης διοργάνωσε στις 25 Μαϊου2018, ημέ-
ρα Παρασκευή, ιατρικές εξετάσεις προληπτικού ελέγ-
χου που αφορούσαν ενδοκρινολογικό έλεγχο με την
χρήση φορητού υπερηχογράφου.

25/5/2018 - εμβολιασμός
«ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Μεσσήνης σε συνεργασία με την Εται-
ρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας και το Κέντρο
Υγείας Μεσσήνης διοργάνωσε στις 25 Μαϊου 2018,
ημέρα Παρασκευή, ιατρικές εξετάσεις προληπτικού
ελέγχου που αφορούσαν την Παιδιατρική κλινική εξέτα-
ση- Εμβολιασμός Παιδιών Ρομά. 

Δήμος Π. Φαλήρου

17/10/2018 - Ενημερωτική ομιλία 
για εμβόλια γρίπη - πνευμονία
- έρπη ζωστήρα. Εμβολιασμός ενηλίκων
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε συνεργασία με το Β΄ΚΑΠΗ πραγματο-
ποίησε ενημερωτική ομιλία για τον εμβολιασμό ενηλί-
κων . Ενημερώθηκαν περίπου 110 άτομα από τους ια-
τρούς παθολόγους κ. Μπίτσικα Ιωάννη και κ. Μουσσά.

1-30 Νοεμβρίου - Αξιολόγηση σχολικής
ετοιμότητας  σε μαθητές δημοτικού 
και νηπιαγωγείου
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε συνεργασία με την διεπιστημονική
ομάδα Θεραπεία - Ελπίδα απευθύνονται στους μαθητές
δημοτικών και νηπιαγωγείων με δωρεάν αξιολόγηση
στους τομείς της μαθησιακής ικανότητας από ειδικούς
θεραπευτές με χρήση έγκυρων και σταθμισμένων εργα-
λείων από ειδικούς θεραπευτές.

Κάθε Τετάρτη του 2018 - Τεστ μνήμης - Άνοια
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα Δημοτικά Ιατρεία πραγματοποί-
ησαν επί 1 έτος κάθε Τετάρτη τεστ για την πρόληψη της
άνοιας με την εθελοντή νευροψυχολόγο Ρεμούνδου
Μαριέττα, σε πάνω από 100 άτομα, με σταθμισμένο τεστ.

Κάθε Παρασκευή 2018 - Έλεγχος
στοματικής υγιεινής 
σε μαθητές δημοτικού
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα Δημοτικά Ιατρεία σε συνεργασία
με εθελοντή ιατρό οδοντίατρο των Δημ. Ιατρείων εξέτα-
σαν 120 μαθητές κάθε Παρασκευή για όλο το έτους
2018 στον χώρο των Δημ. Ιατρείων.

Δήμος Παύλου Μελά

9-17/11/2018 - Ραντεβού με τα παιδιά
Η Αντιδημαρχία Υγείας, Κοινωνικών & Προνοιακών θε-
μάτων του Δήμου Παύλου Μελά, με αίσθημα ευθύνης
και κοινωνικής αλληλεγγύης διοργάνωσε και τη φετινή
χρονιά σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Ραντεβού με τα παι-
διά» και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα Παρα-
σκευή 9 έως Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018. Το «Ραντε-
βού με τα παιδιά» εστιάζει στον κόσμο των παιδιών και
την ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη που δικαιούνται από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σκοπός των εκδηλώσεων εί-
ναι η πρόληψη μέσω δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και η
ψυχαγωγία των παιδιών με δράσεις παιδαγωγικού - εκ-
παιδευτικού χαρακτήρα. Συνολικά στη συγκεκριμένη
δράση συμμετείχαν 125 παιδιά.
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10/11/2018 
- Οδοντιατρικός έλεγχος παιδιών 

12/11/2018 - Παιδιατρικός έλεγχος

13/11/2018- Έλεγχος αναπνευστικής
λειτουργίας (σπιρομέτρηση)

15/11/2018 - Έλεγχος σπονδυλικής στήλης

17/11/2018- Οφθαλμολογικός έλεγχος

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

23/5/2018 - Κοινότητες Φιλικές 
στην Άνοια
«Κοινότητες Φιλικές στην Άνοια Πόλεις φιλικές για άτο-
μα με άνοια» είναι ο τίτλος της ενημερωτικής ημερίδας
που διοργάνωσε στο Πανόραμα ο δήμος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη και η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγ-
γενών Διαταραχών. Στόχος η ενημέρωση των δημοτών
για την άνοια, που στις σημερινές κοινωνίες αποτελεί μια
ασθένεια η οποία συνεχώς αυξάνεται, αλλά και η αναζή-
τηση των τρόπων με τους οποίους οι δήμοι μπορούν να
βοηθήσουν στη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος
προς την άνοια. Βασική ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzh-
eimer Μάγδα Τσολάκη.

24-25/11/2018 - 4ο Forum Υγείας
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη συμμετείχε με Περίπτερο
στο 4ο Forum Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στις 24 &
25 Νοεμβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης
στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη κ.
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης συμμετείχε με χαιρετισμό στις εργα-

σίες του Forum. Τη λειτουργία του περιπτέρου υποστή-
ριξαν υπάλληλοι του δήμου. Επίσης, διανεμήθηκε στους
επισκέπτες έντυπο υλικό σχετικό με τη λειτουργία του
ΚΕΠ Υγείας Πυλαίας-Χορτιάτη, το Τοπικό Κέντρο Ενημέ-
ρωσης & Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών, την ορθή κατανάλωση του Αλκοόλ, για το AIDS
και άλλες δράσεις του ΕΔΔΥΠΠΥ.

1ο εξάμηνο του 2018 
- Αξιολόγηση δυσκολιών λόγου
Συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με σκοπό την
πρώιμη ανίχνευση και αξιολόγηση δυσκολιών λόγου
των παιδιών που φοιτούν στους Δημοτικούς Παιδικούς
και Βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πρόληψη Συνεργασία
του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. Πυλαίας-Χορτιάτη με το τμήμα Λογοθε-
ραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πραγματοποιήθη-
καν διαγνωστικά τεστ έγκαιρης ανίχνευσης και πρόλη-
ψης προβλημάτων λόγου και ομιλίας στα παιδιά που
φοιτούν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Οι γο-
νείς των παιδιών ενημερώθηκαν εγγράφως για την
πραγματοποίηση του διαγνωστικού τεστ στον παιδικό
σταθμό και εγγράφως έδωσαν τη συγκατάθεση τους.
Την προγραμματισμένη ημερομηνία φοιτητές του τμή-
ματος Λογοθεραπείας του κολεγίου προσήλθαν στον
παιδικό σταθμό με τη συνοδεία και υπό την επίβλεψη εί-
τε του υπευθύνου του τομέα Λογοθεραπείας, είτε του
υπευθύνου κλινικής πρακτικής του τμήματος Λογοθε-
ραπείας, είτε καθηγητή λογοθεραπευτή του τμήματος.
Με την ολοκλήρωση της εξέτασης δόθηκε στους γονείς
λογοθεραπευτική αναφορά και κατευθύνσεις για τις πε-
ραιτέρω ενέργειες. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρασχέθη-
καν δωρεάν για τα παιδιά που φοιτούν στους Δημοτι-
κούς Παιδικούς Σταθμούς ενώ η δράση θα επαναληφθεί
και το επόμενο έτος.

Δήμος Αριστοτέλη 

1/6/2018 - Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) δωρεάν
σπυρομέτρηση
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη σε συνεργασία με
την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία πραγματοποί-
ησε δωρεάν σπυρομέτρηση σε στοχευμένη ομάδα πλη-
θυσμού (εργαζόμενοι στο τμήμα καθαριότητας του Δή-
μου Αριστοτέλη), νοσούντες ΧΑΠ.

28/11/2018 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Πρόληψη κατά του AIDS»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη σε συνεργασία με
τη Δομή του Δήμου “Βοήθεια στο Σπίτι” πραγματοποί-
ησε επίσκεψη στα σχολεία του Δήμου με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS που έχει οριστεί η 1η
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Δεκεμβρίου. Διένειμε ενημερωτικά φυλλάδια σε μαθη-
τές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου με βασικό
σκοπό την προστασία και τη διαφύλαξη της υγείας όλων.
Ο βασικότερος εχθρός του AIDS είναι οι προφυλάξεις.
Προστατεύστε τον εαυτό σας κάνοντας, όσο μπορείτε,
ώριμες επιλογές, ήταν και το κυρίαρχο μήνυμα της συ-
νάντησης.

Δήμος Ασπροπύργου 

26/2/2018 - Στερητικές Αναιμίες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία στους Δημότες του Ασπρόπυργου
με θέμα τις Στερητικές Αναιμίες. Συνολικά ο αριθμός
των πολιτών που παρακολούθησε την ομιλία ήταν περί-
που 100. Ομιλητής ήταν ο Καθηγητής Αιματολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυν-
τής της Αιματολογικής Κλινικής, στο Λαϊκό Νοσοκομείο
Αθηνών, κ. Νικόλαος Αναγνωστόπουλος. Ο κ. Αναγνω-
στόπουλος έδωσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάλεξη
αφού μίλησε για ένα πρόβλημα υγείας που ταλαιπωρεί
μεγάλο μέρος του πληθυσμού, δηλαδή για τις Αναιμίες
και ειδικότερα για τις Στερητικές Αναιμίες. Ανέφερε ότι
προκαλείται από διάφορα αίτια και ότι, δεν φταίει πάντα
ο σίδηρος καθώς μίλησε και για την πρόληψη και την αν-
τιμετώπιση της νόσου. 

30/4/2018 - Ηπατίτιδες: 
Νεότερες εξελίξεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία στους Δημότες του Ασπρόπυργου
με θέμα τις Ηπατίτιδες: Νεότερες εξελίξεις. Συνολικά ο
αριθμός των πολιτών που παρακολούθησε την ομιλία
ήταν περίπου 150. Ομιλητής ήταν ο Παθολόγος - Ηπατο-
λόγος, Διευθυντής της Κλινικής “Άγιοι Ανάργυροι”, Επί-
κουρος Καθηγητής Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, κ. Ιωάννης Ελευσινιώτης. Ο κ. Ελευσινιώτης
ανέφερε διεξοδικά τις μορφές, τα συμπτώματα, τα αίτια,
τους τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να νοσή-
σει και τους τρόπους αντιμετώπισης της Ηπατίτιδας. Τό-
νισε ότι η καταπολέμηση της συγκεκριμένης νόσου, κα-
τά τη τελευταία δεκαετία έχει εξελιχθεί και ότι σημειώνε-
ται σημαντική πρόοδος. 

18&19/12/2018 - Η διατροφή στην Τρίτη
Ηλικία. Πρόληψη της Οστεοπόρωσης 
και της Σαρκοπενίας - Βελτίωση 
του ανοσοποιητικού συστήματος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου σε συνεργασία
με τον Οργανισμό Άθλησης Φροντίδας Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ της Κ.Σ. Δυτικής Αττι-
κής πραγματοποίησε ομιλίες από την ειδική Διαιτολόγο-
Διατροφολόγο κα. Παρασκευή Τσάκωνα με θέμα «Η
διατροφή στην Τρίτη Ηλικία. Πρόληψη της Οστεοπόρω-
σης και της Σαρκοπενίας-Βελτίωση του ανοσοποιητικού
συστήματος». Η πρώτη ομιλία διεξήχθη την Τρίτη 18 Δε-
κεμβρίου2018 στο ισόγειο του Α΄ ΚΑΠΗ και η δεύτερη
την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 στο Β΄ ΚΑΠΗ Ασπρο-
πύργου. Τα μέλη ενημερώθηκαν κυρίως για τις κατάλ-
ληλες διατροφικές συνήθειες που πρέπει να τηρούν σε
συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις. Συνολικά και από τα
δύο ΚΑΠΗ παρευρέθησαν εκατό άτομα.

Δήμος Βόλου 

12/1/2018 - Τεστ Μνήμης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την
μονάδα Alzheimer και το Δημαρχείο Ν. Αγχιάλου διορ-
γάνωσε εξέταση - τεστ μνήμης τετρακοσίων ατόμων κα-
θώς και σε άλλα εκατόν πενήντα άτομα.

17/9/2018 - Οφθαλμολογικός Έλεγχος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την
οφθαλμολογική ομάδα του Ομίλου Lyoness Θεσσαλονί-
κης πραγματοποίησε έλεγχο και εξετάσεις σε παιδικούς
σταθμούς του Δήμου Βόλου σε σαράντα παιδάκια. Η
δράση διήρκησε 3 ημέρες.

2018 - Ιατρικά Ραντεβού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με το



Ετήσιος 
απολογισμός2018

92

ΚΕΠ Υγείας
Νοσοκομείο Βόλου φρόντισε για την εξυπηρέτηση
εβδομήντα ατόμων κλείνοντας τους Ιατρικά ραντεβού
μέσω «ΤΟΜΜΥ».

Δήμος Ηλιούπολης

5/12/2018 - Ενημερωτική Ομιλία 
για Παθήσεις Θυροειδούς και 
Θεραπευτική Αντιμετώπιση
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε ομι-
λία με θέμα τις παθήσεις του θυροειδούς και τη θερα-
πευτική αντιμετώπισή του. Την ομιλία παρακολούθησαν
75 συνδημότες μας και ομιλητής ήταν ο ενδοκρινολόγος
κύριος Κόλλιας.

27/11/2018 - Ενημερωτική ομιλία 
για ρευματολογικές παθήσεις
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία για ρευματολογικές παθήσεις με
ομιλητή τον ρευματολόγο κ. Μυριοκεφαλιτάκη. Συνολι-
κά ενημερώθηκαν περισσότεροι από 110 δημότες. 

2018- Ενημερωτική ομιλία 
για οφθαλμολογικά νοσήματα 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία για οφθαλμολογικά νοσήματα με
ομιλητή τον οφθαλμίατρο κ. Βασιλείου. Συνολικά ενημε-
ρώθηκαν περισσότεροι από 85 δημότες.

2018 - Ενημερωτική ομιλία για παθήσεις
Ιγμορείου Ρινός & Παρίσθμιων
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία για παθήσεις Ιγμορείου Ρινός & Πα-
ρίσθμιων με ομιλητή την ιατρό ΩΡΛ κα. Παπαϊωάννου.

Δήμος Θάσου 

14 & 21/5 &2/7/2018- Ενημερωτική 
Ομιλία Εκπαίδευση Προνοσοκομειακής
Περίθαλψης - ΚΑΡΠΑ
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία και δράση εκπαίδευσης σε Χρήση Εξωτερικού
Απινιδωτή και Καρδιοαγγειακή αναζωογόνηση.

5/7/2018 - Ημερίδα για τη χρήση ουσιών
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Θάσου διοργάνωσε ενημερω-
τική ομιλία σε μαθητές του Λυκείου με θέμα την χρήση
ουσιών μετά από παρακολούθηση ενημερωτικού σεμι-
ναρίου από το προσωπικό.

3/10/2018- Αντιγριπικό
Εμβόλιο- Εμβολιασμός
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διοργάνωσε δράση για την
ενημέρωση και δωρεάν εμβολιασμό σε μέλη των ΚΑΠΗ.

15/10/2018 - Τα εμβόλια σώζουν ζωές
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διοργάνωσε ενημερωτική
δράση με εθελοντές Παιδιάτρους, οι οποίοι ενημέρω-
σαν γονείς για το Αντιεμβολιαστικό κίνημα και την ανάγ-
κη του εμβολιασμού.

5/12/2018 - Παιδί και Ανάπτυξη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Θάσου διοργάνωσε ενημερω-
τική δράση με παιδίατρο και λογοθεραπευτή , οι οποίο
ενημέρωσαν γονείς νηπίων (1-6 ετών) σχετικά με την
ανάπτυξη τους.

3/12/2018 - ΑμεΑ και διαφορετικότητα
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου διοργάνωσε βιωματικές
δράσεις αφιερωμένες στην ενσυναίσθηση της διαφορε-
τικότητας , την οποία παρακολούθησαν μαθητές δημοτι-
κών και Γυμνασίου.

5/10/18 έως 23/10/2018 
- Δήμος Καλαμαριάς - Άνοια 
- Μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο;
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καλαμαριάς σε συνεργασία
με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγε-
νών Διαταραχών οργάνωσε σειρά δράσεων ενημέρω-
σης και πρόληψης τον Οκτώβριο στον Δήμο μας. Ο σκο-
πός της εκδήλωσης ήταν η πρόληψη και η έγκαιρη διά-
γνωση της ασθένειας έτσι ώστε ο ασθενής να οδηγηθεί
στην όσο το δυνατόν μικρότερη περιθωριοποίηση και
στην έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας. Οι ψυχολόγοι της
Ελληνικής Εταιρείας Alzheimer πραγματοποίησαν
στους συμμετέχοντες ομιλίες και νευροψυχολογικά τεστ
στο χώρο του Δημοτικού Ιατρείου και του Α’ και Β’ ΚΑ-
ΠΗ. Συνολικά εξετάστηκαν 110 άτομα.

Δήμος Μεταμόρφωσης 

2018 -Εμβολιασμοί και 
εξέταση παιδιάτρου
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Μετα-
μόρφωσης σε συνεργασία με τον εθελοντή παιδίατρο
του δημοτικού ιατρείου, προσφέρουν κάθε Τετάρτη και
Παρασκευή, δωρεάν εμβολιασμούς παιδιών, και παιδιά-
τρικο κλινικό έλεγχο.
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2018 - «Πρόληψη στοματικής 
υγείας παιδιών»
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και τα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Μετα-
μόρφωσης σε συνεργασία με την εθελόντρια παιδοδον-
τίατρο του δημοτικού ιατρείου, προσφέρουν κάθε Πέμ-
πτη πρόληψη - έλεγχο στοματικής υγείας παιδιών και
φθορίωση. 

13 & 14/10/2018 - Δήμος Μονεμβασίας
- Η σημασία του τρόπου ζωής στην πρόληψη
και την υποτροπή του καρκίνου
Το ΚΕΠ (Κέντρο Πρόληψης) Υγείας του Δήμου Μονεμ-
βασίας σε συνεργασία με την ΕΟΠΕ (Εταιρεία Ογκολό-
γων Παθολόγων Ελλάδας), πραγματοποίησαν με επιτυ-
χία εκδηλώσεις ενημέρωσης με θέμα «Η σημασία του
τρόπου ζωής στην πρόληψη και την υποτροπή του καρκί-
νου» το Σάββατο 13/10/18 το απόγευμα στους Μολά-
ους και την Κυριακή 14/10/18 το πρωί στη Νεάπολη.
Οι ομιλίες απόλυτα κατανοητές και πλήρως τεκμηριωμέ-
νες με πρόσφατα άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία,
έγιναν από την κα. Σταυρούλα Ντρουφάκου, Παθολόγο -
Ογκολόγο, Διευθύντρια ΕΣΥ στην Ογκολογική Μονάδα
του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου, μέλος της Εταιρείας
Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας. Ακολούθησαν ερω-
τήσεις και ενδιαφέρουσα συζήτηση.

1/4 - 30/9/2018 - Νέα Προποντίδα 
- Εμβολιασμοί Ανασφάλιστων 
παιδιών οικισμού ΡΟΜΑ
Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Προποντίδας υλοποί-
ησαν πρόγραμμα εμβολιασμού στα παιδιά του οικισμού
ΡΟΜΑ της περιοχής. 

Δήμος Νέας Σμύρνης 

24/2/2018 - Σεμινάριο “Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ-
ΚΑΡΠΑ“ για όλους τους πολίτες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης διοργάνωσε
Σεμινάριο βασικών Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ - ΚΑΡΠΑ. Το σεμινά-
ριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων(ΕΔΔΥΠΠΥ) και τους

εθελοντές διασώστες της Εθελοντικής Διασωστικής
Ομάδας Κρίσεων (ΕΔΟΚ) στον πολυχώρο “Γαλαξίας”
στην Πλατεία Νέας Σμύρνης.

12/3/2018 - Προληπτική Ιατρική Ενηλίκων
για τους εργαζομένους 
του Δήμου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία
με το Κέντρο Καλλιθέας πρόσφερε στους πολίτες υψη-
λού επιπέδου υπηρεσίες, εντάσσοντας τους στο πρό-
γραμμα Προληπτικής Ιατρικής Ενηλίκων με σκοπό και
στόχο την πρόληψη.

13/11/2018 - Από τους μεγάλους 
στους μικρούς: απαντήσεις 
σε καθημερινές ανησυχίες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία
με το Κέντρο Καλλιθέας διοργάνωσε ομιλία με θέμα
«Από τους μεγάλους στους μικρούς: απαντήσεις σε κα-
θημερινές ανησυχίες» με σκοπό την ενημέρωση για τις
διαταραχές και τα νοσήματα που αφορούν την τρίτη ηλι-
κία και τα παιδιά. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στον πο-
λυχώρο «Γαλαξίας» στην Πλατεία Νέας Σμύρνης.

Δήμος Φαρσάλων 

26/1/2018 - Αγωγή Υγείας 
σε παιδιά και εφήβους
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Φαρσάλων και το Κέντρο Κοι-
νότητας με Παράρτημα Ρομά του Δ. Φαρσάλων, της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, στα πλαίσια μιας σειράς δράσεων προάσπι-
σης της υγείας του τοπικού πληθυσμού Ρομά, συμμετεί-
χε σε πρόγραμμα που διοργανώνεται σε συνεργασία του
Κέντρου Υγείας Φαρσάλων με το Εργαστήριο Υγιεινής
και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
την 5η ΥΠΕ
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Φαρ-
σάλων, παιδιών Ρομά με τους γονείς τους, με στόχο την
καταγραφή των εμβολιασμών και την προαγωγή της εμ-
βολιαστικής τους κάλυψης. 
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ΚΕΠ Υγείας
3/3/2018 - Πρόγραμμα 
Υγείας - Σκολίωση
Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εξετάσεις σε παιδιά του
δήμου, για την διάγνωση Σκολίωσης. 

27/3/2018 - Εκδήλωση Αγάπης
Σε μια Εκδήλωση Αγάπης οι καταρτιζόμενοι του ΑΜΕΑ
χάρισαν στους συμβούλους του Δ.Σ. του Δήμου Φαρσά-
λων από μία λαμπάδα δικής τους κατασκευής.

18/4/2018 - Κοινές λοιμώξεις 
και αντιμετώπισή τους
To ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Γυναικών Ευδρίου «Μελίνα», διοργάνωσε
Ιατρική Ομιλία με θέμα «Κοινές Λοιμώξεις και αντιμετώ-
πισή τους» σε συνδυασμό με Ιατρικές Εξετάσεις. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Ευδρίου.
Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ιατρός Παναγιώτης
Γιαννάκος και τις εξετάσεις πραγματοποίησε το νοση-
λευτικό προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπί-
τι.

24-26/09/2018 - Ιατρικές Εξετάσεις 
από τους «Γιατρούς του Κόσμου»
Εξετάστηκαν 351 μαθητές από τους παιδιάτρους Αλε-
ξάνδρα Μιχαηλίδου και Κατερίνα Στούκερ, τον καρδιο-
λόγο Σταύρο Γεωργόπουλο και την οφθαλμίατρο Ευγε-
νία Κόντου. Τον οδοντιατρικό έλεγχο πραγματοποίησε η
οδοντίατρος του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων κα. Ανα-
στασία Ακριβούση.  Επίσης, εξετάστηκαν και 36 ηλικιω-
μένοι από τον Καθηγητή Γηριατρικής Κίμων Βολίκα, στα
Αγροτικά Ιατρεία Ερέτριας, Βαμβακούς, στην Ρευματιά
και στο ΚΑΠΗ του Δήμου Φαρσάλων. 

1-31/10/2018 - Πρόγραμμα προληπτικών
εξετάσεων από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας
Σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες της ΥΠΕ πραγμα-
τοποιήθηκαν σε 123 γυναίκες ηλικίας 40 έως 60 ετών
μαστογραφίες, σε 158 άτομα μέτρηση οστικής μάζας
(έλεγχος για οστεοπόρωση σε γυναίκες μετά την εμμη-
νόπαυση και σε άντρες άνω των 60 ετών), σε 162 άτομα
πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές και αιματολογι-
κές εξετάσεις (βιοχημικές).

6/11/2018 - Βραχιόλι κινδύνου
Θα παρέχονται υπηρεσίες τηλεφροντίδας όπου μέσα
από ειδικές συσκευές (με χρήση της τεχνολογίας των κι-
νητών τηλεφώνων - GSM) θα μπορούν άμεσα να ειδο-
ποιήσουν (alert button) για κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή
να μιλήσουν άμεσα (μέσω κινητής τηλεφωνίας από τις
ειδικές συσκευές που θα φορεθούν στο χέρι σαν ρολό-
για), με το ιατρικό συντονιστικό κέντρο που έχει οριστεί
γι’ αυτό τον σκοπό.
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15/11/2018 - Ενδυναμώνοντας 
το γονεϊκό ρόλο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων υλοποίησε βιωμα-
τικό, εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα: «Ενδυναμώνον-
τας το γονεϊκό ρόλο. Δεξιότητες, προκλήσεις, προοπτι-
κές» στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Φαρσάλων. Ο
βασικός στόχος ήταν η συμβουλευτική πάνω σε θέματα
που αφορούν το γονεϊκό ρόλο και την ανατροφή των
παιδιών μας. Στην λήξη του προγράμματος οι γονείς ζή-
τησαν να επαναληφθεί γιατί είχε μεγάλη επιτυχία η πρώ-
τη συνάντηση.

Δήμος Ωρωπού

21/1/2018 - Καρκίνος και 3η Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού σε συνεργασία με το
Άγγιγμα Ζωής διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης «Καρ-
κίνος και 3η Ηλικία». Ομιλητές ήταν γιατροί, μέλη της αν-
τικαρκινικής εταιρείας από το Γενικό Αντικαρκινικό νο-
σοκομείο Άγιος Σάββας και από το Νοσοκομείο ΙΑΣΩ, η
κα. Κατσιόχη Δέσποινα Ογκολόγος, η κα. Νομικού Χρι-
στίνα Ακτινοθεραπεύτρια και η κα. Κοντραφούρη Έλλη
Ψυχολόγος. 

9/2/2018 - 6η Εθελοντική Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού διοργάνωσε την 6η
Εθελοντική Αιμοδοσία με υπεύθυνο Αιμοδοσίας τον κ.
Καυκόπουλο Σπυρίδων. Προσήλθαν 56 εθελοντές αιμο-
δότες.

26/10/2018 - 7η Εθελοντική Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε Αιμοδοσία στο ΚΑΠΗ του
Άνω Ωρωπού. Ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών άγ-
γιξε τα 40 άτομα. Υπεύθυνος της αιμοδοσίας ήταν ο κύ-
ριος Καυκόπουλος Σπυρίδων.

Δήμος Μεγαρέων

19/11/2019 - Κινητή μονάδα 
για εξετάσεις ηπατίτιδας Β
Η κινητή μονάδα της ΜΚΟ Praksis βρέθηκε στα Μέγαρα
με σκοπό να προσφέρει δωρεάν εξετάσεις για τον ιό της
ηπατίτιδας Β’ στους πολίτες και να τους ενημερώσει
σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης και αντιμετώπισης.

31/7/2019 - Ενημέρωση για την πρόληψη 
από τον ιό του Δυτικού Νείλου
Το Κ.Ε.Π Υγείας του Δήμου Μεγαρέων, το Κέντρο Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημάτων και η Περιφέρεια Δυτι-
κής Αττικής, διοργάνωσαν συνάντηση Ενημέρωσης Κοι-
νού, για τη λοίμωξη από τον Ιό του Δυτικού Νείλου με
θέμα: “Λοίμωξη από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, μαθαί-
νω και προφυλάσσομαι”.

2018 - Ενημερωτική Εκστρατεία για 
την πρόληψη από τον ιό της γρίπης
Τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων και ο Εντεταλμέ-
νος Δημ. Σύμβουλος Προαγωγής & Προστασίας Δημό-
σιας Υγείας Καράμπελας Κωνσταντίνος, διοργάνωσαν
ενημερωτική εκστρατεία για την πρόληψη από τον ιό της
γρίπης.

2018 - Εμβολιασμός ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων 
Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεγαρέων και ο Δήμος διορ-
γάνωσαν εμβολιασμούς ευπαθών κοινωνικών ομάδων
για ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, διφθε-
ρίτιδα και πνευμονόκοκκο.



Ετήσιος 
απολογισμός2018

96

Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής 
Ιδρύματος Vodafone 

Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής



Ετήσιος 
απολογισμός 2018

97

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 14
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 και μέτρηση της ολικής
χοληστερόλης και των τριγλυκερι-
δίων. Τα αποτελέσματα των δύο τε-
λευταίων εξετάσεων σε συνδυασμό
με τα αποτελέσματα των κλινικών
εξετάσεων που ήδη περιλαμβάνει
το πρόγραμμα, δίνουν τη δυνατότη-
τα εκτίμησης του καρδιαγγειακού
κινδύνου για την επόμενη δεκαετία.
Επιπλέον, σε περίπτωση που οι για-
τροί χρειάζονται μία επιπλέον συμ-
βουλευτική γνωμάτευση για κάποι-
ες εξετάσεις έχουν τη δυνατότητα
να τις στείλουν μέσω του δικτύου
της Vodafone στους καρδιολόγους

και στους πνευμονολόγους του Ια-
τρικού Κέντρου 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-
κολα, γρήγορα και χωρίς κόστος όχι
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.

Τον Μάρτιο του 2018 στο πρό-
γραμμα προστέθηκαν και υπηρε-
σίες πρόληψης για την εμμηνόπαυ-
ση και την οστεοπόρωση, που αφο-
ρούν όλες τις γυναίκες, άνω των 45

ετών. Με τη χρήση διεθνώς ανα-
γνωρισμένων ερωτηματολογίων, οι
γυναίκες μπορούν εύκολα και γρή-
γορα να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα
των συμπτωμάτων τους, ώστε να λά-
βουν στη συνέχεια την κατάλληλη
συμβουλευτική ή/και φαρμακευτική
αγωγή. 

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vo-
dafone υλοποιείται σε συνεργασία
με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τε-
λεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Υγείας και του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου. Στο Πρόγραμμα
συμμετέχουν το Ελληνικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ενώ την
τεχνική υλοποίηση του Προγράμμα-
τος έχει αναλάβει η εταιρεία Vidavo.

Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφτείτε: 

vodafone.gr/foundation.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

1 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 61 34 16 11
2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 139 65 51 23
3 ΦΥΛΗ 154 77 52 23
4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 220 0 170 50
5 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 650 120 248 282
6 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 90 30 40 20
7 ΜΑΡΟΥΣΙ 24 11 7 6
8 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 299 140 109 50
9 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 335 202 87 46
10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 204 92 85 27
11 ΣΑΜΟΣ 307 162 104 41
12 ΚΑΒΑΛΑ 153 62 68 23
13 ΝΕΣΤΟΥ 314 160 125 29
14 ΓΑΛΑΤΣΙ 177 90 72 15
15 ΔΡΑΜΑ 419 209 134 76
16 ΑΛΙΜΟΣ 119 62 41 16
17 ΚΕΡΚΥΡΑ 620 255 249 116
18 ΑΓΡΙΝΙΟ 420 61 283 76
19 ΦΑΡΣΑΛΑ 145 89 32 24
20 ΠΥΔΝΑ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 184 68 71 45
21 ΛΕΥΚΑΔΑ 239 108 98 33
22 ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 187 18 63 106

ΣΥΝΟΛΟ 5.460 2.115 2.205 1.140

Πρόληψη Οστεοπόρωσης 
Το πρόγραμμα Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας,
συνεχίζεται για 12η
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 ανακαλύψουμε φαι-
νομενικά 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.
Που απευθύνεται το πρόγραμμα: Σε
γυναίκες άνω των 45 ετών και ιδιαί-
τερα : 

n Γυναίκες που έχουν μπει στην εμ-
μηνόπαυση. 

n Γυναίκες μικρότερης ηλικίας,

εφόσον έχουν κάνει ολική υστε-
ρεκτομή. 

n Γυναίκες που κάνουν χρόνια
χρήση κορτιζόνης. 

n Γυναίκες με προβλήματα θυρε-
οειδούς αδένα. 

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

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

Για το έτος 2018 , 5460 δημότες
ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα
ενώ συνολικά 90750 δημότες
έχουν ωφεληθεί μέχρι σήμερα.



Δήμος
Αλεξάνδρειας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 14 έως τις 18 Μαΐου 2018 Το
πρόγραμμα  υλοποιήθηκε από
την νοσηλεύτρια του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρει-
ας  με Παράρτημα Ρομά του Αυ-
τοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας , Παιδείας και Πολι-
τισμού και τις νοσηλεύτριες του
Βοήθεια στο Σπίτι του Οργανι-
σμού Προσχολικής Αγωγής Δή-
μου Αλεξάνδρειας. Στον έλεγχο
ανταποκρίθηκαν και υποβλήθη-
καν σε εξέταση 204 δημότες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 85
από αυτές πάσχουν από οστεο-
πενία, 27 πάσχουν από οστεοπό-
ρωση.
O Δήμαρχος κ. Γκυρίνης Πανα-
γιώτης δήλωσε: «Η υλοποίηση
του προγράμματος μέτρησης
οστικής πυκνότητας που εφαρ-
μόστηκε σε συνεργασία με το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων,  παρείχε τη δυνα-
τότητα σε πολλές γυναίκες του
δήμου μας να προβούν σε δωρε-
άν προληπτικές  εξετάσεις για
την οστεοπόρωση». Ευχαριστώ
θερμά  το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων για την
άριστη συνεργασία τις Νοσηλεύ-
τριες των Κοινωνικών Δομών ,
καθώς και όλους όσους συνέ-
βαλλαν στην επιτυχία του προ-
γράμματος. 
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Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 9 έως 15 Φεβρουαρίου 2018,από την Κοι-
νωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και τμήμα του
ΚΑΠΗ σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων με
τη συμμετοχή 139 γυναικών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 65 από αυτές
πάσχουν από οστεοπενία, 51 πάσχουν από οστεοπόρωση ενώ οι υπόλοιπες
είχαν φυσιολογική τιμή. Η Δράση εντάσσεται στα πλαίσια προγραμμάτων
Προληπτικής Ιατρικής και Προαγωγής Υγείας που αναπτύσσει ο Δήμος και
αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοτών.

Δήμος Αγρινίου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 3  έως και τις 10 Οκτωβρίου 2018, στην
περιφέρεια του Δήμου Αγρινίου και εξετάστηκαν συνολικά  420. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα 283 από αυτές πάσχουν από οστεοπενία, 76 πάσχουν
από οστεοπόρωση και 2 από βαριάς μορφής οστεοπόρωση.
Ο κ. Κων/νος Καλαντζής, αρμόδιος Αντιδήμαρχος δήλωσε: «Η υλοποίηση
του προγράμματος μέτρησης οστικής πυκνότητας σε συνεργασία με το  Ελ-
ληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) παρείχε τη δυνατότη-
τα σε πολλές γυναίκες του δήμου μας να προβούν σε δωρεάν προληπτικές
εξετάσεις για την οστεοπόρωση. Αποτελεί πεποίθησή μας ότι όλοι οι πολίτες
έχουν δικαίωμα στην πρόληψη και είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρήσει
κανείς την καλή ποιότητα ζωής του».
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Δήμος Βριλησσίων
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 28 έως τις 30 Απριλίου 2018
στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου
Λεωφόρο Πεντέλης 62. Στον
έλεγχο ανταποκρίθηκαν και υπο-
βλήθηκαν σε εξέταση 90 δημό-
τες. Είναι σημαντικό να αναφέ-
ρουμε ότι από τα 120 άτομα που
εξετάστηκαν οι 20 διαπίστωσαν
για ότι είχαν οστεοπόρωση και 40
οστεοπενία και παραπέμφθηκαν
για περισσότερες εξετάσεις ενώ
οι υπόλοιπες μετρήσεις είχαν
φυσιολογικές τιμές.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ &
της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης,
Περιφερειάρχης Αττικής επεσή-
μανε την αξία της πρόληψης και
σημείωσε ότι μέσω του προγράμ-
ματος αυτού του Δικτύου εξυπη-
ρετούνται χιλιάδες δημότες με
έγκαιρη διάγνωση.  

Δήμος Αμαρουσίου
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν για τα μέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Αγ. Ελευθερίου Δήμου Αμαρουσίου την Μ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2018. Κατά τη
διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μετρήσεις οστικής
πυκνότητας σε 24 άτομα και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες, σε όσα από αυ-
τά διαγνώστηκε πρόβλημα, από τον εθελοντή ορθοπεδικό ιατρό κ. Αντώνη
Παρτσινέβελο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 6 από τα άτομα που εξετάστη-
καν πάσχουν από οστεοπόρωση, 7 άτομα από οστεοπενία, ενώ οι υπόλοιπες
μετρήσεις είχαν φυσιολογική τιμή.

Με την ευκαιρία ολοκλήρωσης του προγράμματος, ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής, Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε:

«Ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ. προσέφερε την ευ-
καιρία στους πολίτες να συμμετέχουν δωρεάν σε πρόγραμμα πρόληψης της
σκελετικής υγείας, ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας το κοινό για την
αξία του προσυμπτωματικού ελέγχου.  

Μέσα από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο, που αποτελεί τον επίσημο συνερ-
γάτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί
με 203  καλλικρατικούς δήμους, στον οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω,
υλοποιούμε πάνω από μία δεκαετία στην πόλη μας, το Μαρούσι, αλλά και πα-
νελλαδικά, πρόγραμμα πρόληψης της οστεοπόρωσης και εντοπισμού καταγ-
ματικού κινδύνου. Χιλιάδες γυναίκες και άνδρες έχουν συμμετάσχει στα
προγράμματα πρόληψης και έχουν εξετασθεί έως σήμερα.    

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» και στα θέματα πρό-
ληψης και προαγωγής της υγείας των πολιτών και θα συνεχίσει να αναλαμ-
βάνει πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ως φορέας που
βρίσκεται εγγύτερα στους πολίτες και στις ανάγκες τους.»  
Υπεύθυνη της διοργάνωσης ήταν η Πρόεδρος του ΟΚΟΙΠΑΔΑ κα Ελένη
Λέκκα Καλαντζάκη.
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Δήμος Αλίμου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
10 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2018 στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Αλίμου Αριστοτέλους  και Αυξεντί-
ου. Εξετάστηκαν συνολικά 119 γυ-
ναίκες. Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα 41 από αυτές πάσχουν από
οστεοπενία, 16 πάσχουν από οστε-
οπόρωση ενώ οι υπόλοιπες είχαν
φυσιολογική τιμή.

Δήμος Γαλατσίου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 11
έως τις 17 Ιουλίου 2018. Οι εξετάσεις
πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Ια-
τρείο, στο Δημαρχείο και στο Γυμνα-
στήριο Γυναικών και εξετάστηκαν συ-
νολικά  117 γυναίκες. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα  72 άτομα (εκ των οποί-
ων βρίσκονται σε αρχικό στάδιο)   από
αυτές πάσχουν από οστεοπενία και 15
άτομα πάσχουν από οστεοπόρωση .
Ωστόσο σε 90 άτομα η κατάσταση των
οστών τους σύμφωνα με το μηχάνημα
ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ο κ. Βάσιλας Πέτρος, αρμόδιος Αντι-
δήμαρχος δήλωσε: «Η καθιστική ζωή,
το άγχος και η κακή διατροφή αποτε-
λούν συνθήκες που ευνοούν την ανά-
πτυξη οστεοπόρωσης, ιδιαίτερα στις
γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Σε
πρώιμο στάδιο η οστεοπόρωση δεν
έχει συμπτώματα. Η μέτρηση οστικής
πυκνότητας είναι μια ανώδυνη εξέτα-
ση, που μπορεί να κρούσει τον κώδωνα
του κινδύνου και να προλάβει πτώσεις
και κατάγματα, ακολουθώντας πάντα
τις συμβουλές του Ορθοπεδικού.»

Δήμος Δράμας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 28 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2018. Το
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας παρείχε δωρεάν μετρή-
σεις πτέρνας σε 419 άτομα, εκ των οποίων τα 209 είχαν φυσιολογικές τιμές, τα 134
ενδείξεις οστεοπενίας και τα 76 ενδείξεις οστεοπόρωσης από τα οποία τα 2 άτομα
είχαν βαριάς μορφής οστεοπόρωσης.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας, κ. Κων-
σταντίνος Μπαϊρακτάρης, δήλωσε  ότι  ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα
μέτρησης οστικής πυκνότητας από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημό-
σιας Υγείας του Δήμου Δράμας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας. Ο
Δήμος μας, αναγνωρίζοντας την σημασία της πρόληψης, παρέχει υπηρεσίες πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας και στο πλαίσιο αυτών των δράσεων πραγματοποιήθη-
κε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών μέ-
σω της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της οστεοπόρωσης. Η ανταπόκριση
του πληθυσμού επιβεβαιώνει την ανάγκη υλοποίησης παρόμοιων προληπτικών
δράσεων εκ μέρους του Δήμου μας. Ευχαριστούμε θερμά το ΕΔΔΥΠΠΥ για την
άψογη συνεργασία και την παραχώρηση του απαραίτητου εξοπλισμού για την πραγ-
ματοποίηση των μετρήσεων καθώς και τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας για την πολύτι-
μη συμβολή του στις γνωματεύσεις των αποτελεσμάτων».
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Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής
Δήμος Διδυμοτείχου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
23 έως τις 27  Ιουλίου 2018.Οι εξε-
τάσεις πραγματοποιήθηκαν στην
περιφέρεια του Δήμου Διδυμοτεί-
χου και εξετάστηκαν συνολικά 335
άτομα εκ των οποίων 93 εξετάστη-
καν στο Διδ/χο στο χώρο του ΚΕΠ
Υγείας και οι 242 στις τοπικές κοινό-
τητες του Δήμου μας: Ελληνοχωρί-
ου, Ισαακίου, Μεταξάδων, Παλιου-
ρίου και Δόξας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 87
από αυτές πάσχουν από οστεοπε-
νία,42 πάσχουν από οστεοπόρωση
και 4 από βαριάς μορφής οστεοπό-
ρωση.

Ο Δήμαρχος Διδ/χου κ. Παρα-
σκευάς Πατσουρίδης δήλωσε:
«Η υλοποίηση του Προγράμματος
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τις
γυναίκες του Δήμου μας να αντα-
ποκρίνονται με ενθουσιασμό και
μεγάλο ενδιαφέρων στο πρόγραμ-
μα, αφού μέσω αυτού τους προ-
σφέρθηκε μια σημαντική και συγ-
χρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στα
πλαίσια του προληπτικού προ-
γραμματισμού τους για την οστεο-

πόρωση. Η οστεοπόρωση από την
πλευρά της συμπτωματολογίας ,εί-
ναι συνήθως αθόρυβη ιδίως στα
αρχικά στάδια της. Αυτό έχει σαν
συνέπεια την καθυστερημένη διά-
γνωση. Υπό αυτή την προϋπόθεση
πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα
πριν εκδηλώσει συμπτώματα ,για
το λόγο αυτό η πρόληψη της είναι
πολύ σημαντική. Ο Δήμος Διδ/χου
ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ , εκτιμών-
τας την εξαιρετική συμβολή του Δι-
κτύου σε θέματα δημόσιας υγείας
των πολιτών ,προσπαθεί να υλο-
ποιεί όσον τον δυνατόν περισσότε-

ρα από τα προγράμματα του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ και να συμβάλει στην διά-
δοση της βασικής ιδέας του Δι-
κτύου, για την προαγωγή και την
πρόληψη της Δημόσιας Υγείας θέ-
λω να επισημάνουν την άριστη συ-
νεργασία που έχουμε με το Ελλην-
κό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πό-
λεων και να ευχαριστήσω τα στελέ-
χη του για το δημιουργικό τους έρ-
γο. Η πρόληψη αποτελεί ευθύνη
όλων μας και αποτελεί προτεραι-
ότητα στον Δήμο μας με στόχο τη
διατήρηση της υγείας και της ποι-
ότητας ζωής» .

Δήμος Ελληνικό-Αργυρούπολης
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 9 Μαρτίου 2018.
Εξετάσθηκε ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων του Δήμου, περί-
που 220 και σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι 170 βρέθηκαν να
πάσχουν από οστεοπενία, 47 από οστεοπόρωση και μόνο 3
από βαριάς μορφής οστεοπόρωση.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού- Αργυρούπολης κ. Γιάννης Κων-
σταντάτος τόνισε τη μεγάλη σημασία υλοποίησης των προλη-
πτικών προγραμμάτων που γίνονται στον δήμο μας και  ευχαρί-
στησε τους πολίτες που συμμετείχαν καθώς και το ΕΔΔΥΠΠΥ
για τη δυνατότητα που παρέχει στο δήμο εξέτασης των πολιτών
μέσω της προσφορά του μηχανήματος SAHARA που επιτρέπει
τη μέτρηση οστικής πυκνότητας και σημείωσε «Η πρόληψη
αποτελεί προτεραιότητα για τον δήμο μας, αξιοποιεί  τη μέγιστη
συμβολή του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
σε θέματα δημόσιας υγείας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της
υγείας των πολιτών και επενδύοντας στη πρόληψη».
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Δήμος Ηγουμενίτσας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 12 έως τις 18 Απριλίου.  Οι με-
τρήσεις πραγματοποιήθηκαν με ει-
δικό μηχάνημα – πελματογράφο σε
όλο το Δήμο Ηγουμενίτσας και συγ-
κεκριμένα στην Ηγουμενίτσα, στην
Πλαταριά, στο Μαργαρίτι, στον Πα-
ραπόταμο και στην Πέρδικα από τα
ειδικευμένα στελέχη του ΚΕΠ Υγεί-
ας του Δήμου μας κα Νικολέτα
Λάμπρου και κα Άντζελα Μπέζα.  

Συνολικά εξετάστηκαν 299 άτομα,
εκ των οποίων σύμφωνα με τις με-
τρήσεις τα 109 πάσχουν από οστεο-
πενία, 45 από οστεοπόρωση, ενώ 5
από βαριάς μορφής οστεοπόρωση.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ.
Ιωάννης Λώλος δήλωσε σχετικά:

«Η υλοποίηση του Προγράμματος
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
έγινε φέτος για πρώτη φορά στον
Δήμο μας και σημείωσε μεγάλη
επιτυχία.

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής,
αλλά και της αυξημένης ζήτησης,
στα πλαίσια της εφαρμογής προ-
ληπτικών προγραμμάτων που
υλοποιεί ο Δήμος μας, δεσμευό-
μαστε στην καθιέρωση ετήσιου
ΔΩΡΕΑΝ ελέγχου μέτρησης οστι-
κής πυκνότητας.

Η συνεργασία των στελεχών του

ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας, με το
ΕΔΔΥΠΠΥ για την υλοποίηση και
αυτής της δράσης, υπήρξε άριστη
και γι’ αυτό το λόγο θέλω και δη-
μόσια να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου για το έργο που εθελοντικά
επιτελούν.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, μέλος
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων - Προαγω-
γής Υγείας, θέτει σε απόλυτη προ-
τεραιότητα την προαγωγή υγείας
των δημοτών και προτίθεται να
συνεχίσει να υλοποιεί όσο το δυ-
νατόν περισσότερα προγράμματα
υγείας για την πρόληψη των συνη-
θέστερων νοσημάτων».
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Δήμος Καβάλας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
11 έως 19  Ιουνίου 2018.  Συνολικά
εξετάστηκαν 153 γυναίκες στους
χώρους των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ.
« ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑ-
ΒΑΛΑΣ » και εξετάστηκαν εκ των
οποίων 94 γυναίκες εξετάστηκαν
στην Καβάλα  και οι 59 γυναίκες  στα
Τμήματα Κ.Α.Π.Η. των Δημοτικών
διαμερισμάτων του Δήμου μας,  Ν.
Καρβάλης και Κρηνίδων. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα 68 γυναίκες
πάσχουν από οστεοπενία, 23 γυναί-
κες πάσχουν από οστεοπόρωση και
62 γυναίκες βρέθηκαν με φυσιολο-
γικές τιμές.

Η κα. Μαρία Φραντζεσκάκη, Πρό-
εδρος του Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟ-

ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ » δή-
λωσε: «Η υλοποίηση του Προγράμ-
ματος Μέτρησης Οστικής Πυκνότη-
τας σημείωσε και φέτος επιτυχία με
τις γυναίκες του Δήμου μας να αν-
ταποκρίνονται ικανοποιητικά. Αγκά-
λιασαν με ενθουσιασμό και μεγάλο
ενδιαφέρον το πρόγραμμα,  αφού
μέσω αυτού τους προσφέρθηκε μια
σημαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ
εξέταση στα πλαίσια του προληπτι-
κού προγραμματισμού τους για την
οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση
από την πλευρά της συμπτωματολο-
γίας, είναι συνήθως αθόρυβη, ιδίως
στα αρχικά στάδια της. Αυτό έχει
σαν συνέπεια την καθυστερημένη
διάγνωση. 

Υπό αυτή την προϋπόθεση πρέπει
να αντιμετωπίζεται έγκαιρα πριν
εκδηλώσει συμπτώματα, για τον
λόγο αυτό η πρόληψη της είναι

πολύ σημαντική. Ο Δήμος Καβά-
λας, εκτιμώντας την εξαιρετική
συμβολή του Δικτύου σε θέματα
δημόσιας υγείας των πολιτών,
προσπαθεί να υλοποιεί όσον τον
δυνατόν περισσότερα από τα προ-
γράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ και να
συμβάλει στην διάδοση της βασι-
κής ιδέας του Δικτύου, για την
προαγωγή και την πρόληψη της
Δημόσιας Υγείας. Θέλω να επιση-
μάνω την άριστη συνεργασία που
είχαμε με το Ελληνικό Διαδημοτι-
κό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και να
εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα
στελέχη του για το δημιουργικό
του έργο. Η πρόληψη δεν είναι έρ-
γο μόνο των ειδικών, αλλά αποτε-
λεί υπόθεση όλων μας και αποτε-
λεί πρώτη προτεραιότητα στον δή-
μο μας με στόχο να συμβάλουμε
όλοι για τη διατήρηση της υγείας
και της ποιότητας ζωής»

Προγράμματα 
Προληπτικής Ιατρικής



Ετήσιος 
απολογισμός 2018

105

Δήμος Κέρκυρας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
19 έως 26 Σεπτεμβρίου 2018, το
Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυ-
κνότητας, στα πλαίσια συνεργασίας
του Δήμου Κέρκυρας με το Ελληνι-
κό  Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πό-
λεων, συνεχίζοντας την πολύ επιτυ-
χημένη πορεία του προγράμματος,
που μετράει ήδη 11 χρόνια, προ-
σφέροντας δωρεάν εξέταση με
υπερηχογράφημα πτέρνας. Το πρό-
γραμμα αυτό έχει σαν στόχο την έγ-
καιρη διάγνωση της νόσου της
Οστεοπενίας ή Οστεοπόρωσης σε
φαινομενικά υγιείς γυναίκες άνω
των 45 ετών που ίσως διατρέχουν
κίνδυνο αυτόματων καταγμάτων
και για τον λόγο αυτό απευθύνθηκε
σε γυναίκες που βρίσκονται στην
εμμηνόπαυση ή που κάνουν χρόνια
χρήση κορτιζόνης ή έχουν παθή-
σεις θυρεοειδούς ή έχουν στην οι-
κογένεια βεβαρυμμένο ιστορικό
Οστεοπόρωσης, καθώς επίσης και
σε γυναίκες μικρής ηλικίας στην πε-
ρίπτωση που έχουν κάνει ολική
υστερεκτομή.

Τεχνικό προσωπικό του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλε-
ων εκπαίδευσε προσωπικό του Δή-
μου Κέρκυρας, πάνω στη χρήση του
μηχανήματος Μέτρησης Οστικής
Μάζας το οποίο διατίθεται από το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο. Οι
μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο
χώρο του Παλαιού Δημαρχείου
(Σαν Τζιάκομο) στην πόλη της Κέρ-
κυρας, από την Τετάρτη 19 Σεπτεμ-
βρίου έως την Τετάρτη 26 Σεπτεμ-
βρίου 2018, από 09:00 έως 14:00
όπου εξετάστηκαν συνολικά 660
γυναίκες.

Σύμφωνα με την συντονίστρια των
προγραμμάτων του ΕΔΔΥΠΠΥ στον
Δήμο Κέρκυρας κ. Αικατερίνη Λά-
σκαρη, από το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα επωφελήθηκαν 620 γυναί-
κες από τις οποίες, 249 περιπτώσεις
σε ποσοστό 40% του συνόλου των

εξεταζόμενων γυναικών, βρέθηκαν
με Οστεοπενία, 116 περιπτώσεις σε
ποσοστό 19% με Οστεοπόρωση και
10 περιπτώσεις με βαριά μορφής
οστεοπόρωση, σε ποσοστό 1,6%
επί του συνόλου. Την εξέταση συμ-
πλήρωσε και το ενημερωτικό έντυ-
πο που διανεμήθηκε σε κάθε εξετα-
ζόμενη και που αφορούσε τους πα-
ράγοντες κινδύνου για την οστεο-
πόρωση.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας & Αλληλεγγύης- Παιδείας
& Πολιτισμού Δήμου Κέρκυρας κ.
Ανδρέας Σκούπουρας, δήλωσε
σχετικά: «Στα πλαίσια της υλοποί-
ησης προγραμμάτων για την προ-
στασία και προαγωγή της υγείας
μέσω της δυνατότητας προσφοράς
δωρεάν εξετάσεων προληπτικού
χαρακτήρα στους δημότες μας, ο
Δήμος Κέρκυρας με τη συνεργασία
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων, (ΕΔΔΥΠΠΥ),
πραγματοποίησε από την Τετάρτη
19 Σεπτεμβρίου έως την Τετάρτη
26 Σεπτεμβρίου 2018, έλεγχο μέ-
τρησης οστικής πυκνότητας με υπε-
ρηχογράφημα πτέρνας, για την

πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση
της οστεοπόρωσης, στη Δημοτική
Ενότητα Κερκυραίων του Δήμου
μας. Η ανταπόκριση των εξεταζό-
μενων γυναικών ήταν αρκετά μεγά-
λη και αγκάλιασαν με ενθουσιασμό
και μεγάλο ενδιαφέρον το πρό-
γραμμα, αφού μέσω αυτού τους
προσφέρθηκε μια σημαντική και
συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στα
πλαίσια του προληπτικού προγραμ-
ματισμού τους για την οστεοπόρω-
ση. Ο  Δήμος μας με την δυνατότητα
της υλοποίησης προγραμμάτων με
την συνεργασίας του Δικτύου ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, ως Δήμος-μέλος αυτού,
μπορεί να προσφέρει μοναδικά
προνόμια στους δημότες του συμ-
βάλλοντας έτσι στην διάδοση της
βασικής ιδέας του Δικτύου, για την
προαγωγή και την πρόληψη της Δη-
μόσιας Υγείας και αναδεικνύοντας
την εξαιρετική συμβολή του στα θέ-
ματα αυτά. Είναι χαρά μας που ως
μέλη μπορούμε με την ευκαιρία αυ-
τή, ευχαριστούμε τον Πρόεδρο κ.
Γιώργο Πατούλη, τα μέλη του Δ.Σ
αλλά και όλους όσους συμμετέ-
χουν σε όλες αυτές τις πολύ σημαν-
τικές ενέργειες».
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Δήμος Κορίνθου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
15 έως 26 Μαρτίου 2018 , oι εξετά-
σεις πραγματοποιήθηκαν στα δεκα-
τρία (13) ΚΑΠΗ του Δήμου μας  και
εξετάστηκαν συνολικά 650 γυναί-
κες και άνδρες. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα 248 άτομα πάσχουν
από οστεοπενία και 282 πάσχουν
από οστεοπόρωση εκ των οποίων
50 άτομα πάσχουν από βαριάς μορ-
φής οστεοπόρωση.

Η κ. Λύτρα Κωνσταντίνα, πρόεδρος
του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής
δήλωσε: «Η υλοποίηση του προ-
γράμματος μέτρησης οστικής πυ-
κνότητας σημείωσε επιτυχία τόσο
στις γυναίκες όσο και για πρώτη φο-
ρά στους άνδρες του Δήμου μας.
Αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και
μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα,

αφού μέσω αυτού τους προσφέρ-
θηκε μια σημαντική και συγχρόνως
ΔΩΡΕΑΝ εξέταση, στo πλαίσιο του
προληπτικού ελέγχου για την οστε-
οπόρωση. Η οστεοπόρωση από
πλευράς  συμπτωματολογίας είναι
συνήθως αθόρυβη. Αυτό έχει ως
συνέπεια την καθυστερημένη διά-
γνωση. Η ασθένεια πρέπει να αντι-
μετωπίζεται έγκαιρα πριν εκδηλώ-
σει συμπτώματα   γι’  αυτό η πρόλη-
ψη είναι πολύ σημαντική. 

Ο Δήμος Κορινθίων , ως μέλος του
ΕΔΔΥΠΠΥ και το Κέντρο Κοινωνι-
κής Πολιτικής  εκτιμώντας την
εξαιρετική συμβολή του Δικτύου
σε θέματα δημόσιας υγείας των
πολιτών, προσπαθεί να υλοποι-
ήσει όσο το δυνατόν περισσότερα
από τα προγράμματα του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ και να συμβάλει στη διάδοση
της βασικής ιδέας του Δικτύου για

την προαγωγή και την πρόληψη
της Δημόσιας Υγείας. Θέλω να
επισημάνω την άριστη συνεργασία
με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων  και να  εκ-
φράσω δημόσια  τις ευχαριστίες
μου στα στελέχη του για το δημι-
ουργικό τους έργο. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω  τους εργαζομένους
των ΚΑΠΗ, του Ε.Π «Βοήθεια στο
Σπίτι», και την κ. Κατσαφούρου
Παναγιώτα, νοσηλεύτρια προϊστα-
μένη της Πανεπιστημιακής κλινι-
κής του ΓΝΑ ΚΑΤ, που συνέβαλαν
με την προσφορά τους στην υλο-
ποίηση του προγράμματος. 

Η πρόληψη δεν είναι έργο μόνο  των
ειδικών, αλλά αποτελεί υπόθεση
όλων μας και  προτεραιότητα του
Δήμου μας, με στόχο να συμβάλου-
με όλοι για τη διατήρηση της υγείας
και της ποιότητας ζωής».
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Δήμος Λευκάδας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
14 έως τις 21 Νοεμβρίου 2018. Συ-
νολικά εξετάστηκαν 239 γυναίκες
εκ των οποίων 113 εξετάστηκαν
στην πόλη της  Λευκάδας στο χώρο
του ΚΑΠΗ και 126 στις δημοτικές
κοινότητες Καρυάς, Σφακιωτών,
Ελλομένου, Απολλωνίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 98
από αυτές πάσχουν από οστεοπε-
νία, 29 από οστεοπόρωση και 4 από
βαριάς μορφής οστεοπόρωση.

Ο κ. Θανάσης Περδικάρης, αρμό-
διος Αντιδήμαρχος, δήλωσε: «Η
υλοποίηση του Προγράμματος
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
στην περιφέρεια του Δήμου Λευ-
κάδας ήταν επιτυχής. Οι συμπολί-
τισσές μας ανταποκρίθηκαν πολύ
θετικά και επέδειξαν μεγάλο εν-
διαφέρον για το πρόγραμμα,
αφού μέσω αυτού τους προσφέρ-
θηκε μια σημαντική και συγχρό-
νως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στα πλαίσια
του προληπτικού προγραμματι-
σμού τους για την οστεοπόρωση.
Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη
ασθένεια είναι συνήθως αθόρυ-
βη, ιδίως στα αρχικά στάδια της.
Αυτό έχει σαν συνέπεια την καθυ-
στερημένη διάγνωση. Επειδή λοι-
πόν πρέπει να αντιμετωπίζεται έγ-
καιρα πριν εκδηλώσει συμπτώμα-
τα, η πρόληψη της είναι πολύ ση-
μαντική. Ο Δήμος Λευκάδας ως
μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμώντας
την εξαιρετική συμβολή του σε
θέματα δημόσιας υγείας των πολι-
τών, προσπαθεί να υλοποιεί όσο
το δυνατόν περισσότερα από τα
προγράμματά του και να συμβάλει
στη διάδοση της βασικής ιδέας
του Δικτύου, για την προαγωγή
και την πρόληψη της Δημόσιας
Υγείας. Θέλω, λοιπόν, να επιση-
μάνω την άριστη συνεργασία που
είχαμε με το Ελληνικό Διαδημοτι-
κό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και να
εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα

στελέχη του για το δημιουργικό
έργο που επιτελούν. 

Επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους
συνεργάτες μου στο Δήμο για την
άρτια προετοιμασία και την επιτυχία
της δράσης. Τέλος θέλω να αναφέ-
ρω ότι η πρόληψη δεν είναι έργο
μόνο των ειδικών, αλλά πρέπει να
αποτελεί υπόθεση όλων μας και βέ-
βαια προτεραιότητα του Δήμου μας,
ώστε να συμβάλουμε όλοι με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, στην δια-
τήρηση της υγείας και της ποιότητας
ζωής μας».

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μ. Κόλιας
δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος
από την άμεση ανταπόκριση του κό-
σμου, ο οποίος φάνηκε να αγκαλιά-
ζει με μεγάλο ενθουσιασμό και εν-
διαφέρον το εν λόγω πρόγραμμα το

οποίο βοηθά στην πρόληψη μιας
πάθησης συνήθως αθόρυβης, αλλά
θεραπεύσιμης αν γίνει έγκυρα η
διάγνωση της.  

Επίσης,  θα ήθελε να ευχαριστήσει
όλους όσους συνέβαλλαν στην άρ-
τια αυτή οργάνωση, τον εθελοντή
ιατρό κ. Χ. Ντεληγιώργη, την ειδική
συνεργάτη σε θέματα Κοινωνικής
Πολιτικής κα Β. Ευαγγέλου για την
πραγματοποίηση των μετρήσεων
και κυρίως τον κ. Γ. Πατούλη, Πρό-
εδρο του Εθνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων, για την
αμέριστη συμπαράσταση και βοή-
θεια όποτε του ζητηθεί. «Στόχος
μας είναι η συμμετοχή σε ακόμη
περισσότερα προγράμματα του Δι-
κτύου, συμβάλλοντας στην προ-
αγωγή και πρόληψη της δημόσιας
υγείας».
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Δήμος Νέστου
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν
25 έως 29 Ιουνίου στην περιφέρεια
του Δήμου Νέστου και εξετάστηκαν
συνολικά  314 γυναίκες εκ των
οποίων οι 202 εξετάστηκαν στην
Χρυσούπολη στο χώρο του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Νέστου Με Πα-
ράρτημα Ρομά και οι 112 στις τοπι-
κές κοινότητες  Χρυσοχωρίου, Νέ-
ας Καρυάς και Λεκάνης του Δήμου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από
τις 314 γυναίκες  οι 125 πάσχουν
από οστεοπενία και οι 29 πάσχουν
από οστεοπόρωση.

Η πολιτικός εκπρόσωπος του Δή-
μου Νέστου στο ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Κο-
σμίδου Λαρίσα, γιατρός και εντε-

ταλμένη σύμβουλος  , δήλωσε:  «Η
υλοποίηση του Προγράμματος Μέ-
τρησης Οστικής πυκνότητας σημεί-
ωσε μεγάλη επιτυχία με τις γυναί-
κες του Δήμου μας να ανταποκρί-
νονται ικανοποιητικά. Αγκάλιασαν
με ενθουσιασμό και μεγάλο ενδια-
φέρον το πρόγραμμα, αφού μέσω
αυτού τους προσφέρθηκε μια ση-
μαντική και συγχρόνως δωρεάν
εξέταση στα πλαίσια του προληπτι-
κού προγραμματισμού τους για την
οστεοπόρωση. 

Η οστεοπόρωση από την πλευρά
της συμπτωματολογίας, είναι συνή-
θως αθόρυβη, ιδίως στα αρχικά
στάδια 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 πρόληψη της είναι πολύ ση-
μαντική. Ο Δήμος Νέστου ως μέλος
του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμώντας την
εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε
θέματα δημόσιας υγείας των πολι-
τών, προσπαθεί να υλοποιήσει όσο
το δυνατόν περισσότερα από τα
προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ και να
συμβάλει στην διάδοση της βασι-
κής ιδέας του Δικτύου, για την προ-
αγωγή κα την πρόληψη της Δημό-
σιας Υγείας. Θέλω να επισημάνω
την άριστη συνεργασία που είχαμε
με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων και να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου στα στελέχη του
καθώς επίσης και στα στελέχη του
Ν.Π.Δ.Δ ΕΥΝΕΣΤΙΑ που συμμετεί-
χαν για την υλοποίηση του προ-
γράμματος».
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Δήμος Πάρου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 31 Ιουλίου έως τις 7 Αυ-
γούστου 2017. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από το προ-
σωπικό του Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Μήλου,  στο χώρο του
Γηροκομείου «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 παρου-
σιάζουν οστεοπενία και τα 19 οστεοπόρωση. Στους εξεταζόμε-
νους συνεστήθη να απευθυνθούν στον προσωπικό τους ιατρό
με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, προκειμένου να τύχουν
εξειδικευμένης ιατρικής γνωμάτευσης και καθοδήγησης. 

Ο Δήμος Μήλου ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμά την άριστη
συνεργασία και την εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε θέματα
δημόσιας υγείας των πολιτών και καταβάλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια προκειμένου να υλοποιεί τα προγράμματα που οργα-
νώνει,  συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση της βασικής ιδέας του
Δικτύου που είναι η πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας
Υγείας.

Δήμος Πύλης
Τρικάλων
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 27 Νοεμβρίου μέχρι και τις 4
Δεκεμβρίου 2018. Στο σύνολό
τους μετρήθηκαν 187 γυναίκες
από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσμα-
τα του Δήμου Πύλης. Συγκεκριμέ-
να 1 βρέθηκε με Τιμή Οστεοπόρω-
σης Βαριάς μορφής, 17  με Τιμή
Οστεοπόρωσης, 63 με Τιμή Οστε-
οπενίας, και οι υπόλοιπες 106 με
Τιμή Φυσιολογική.

Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε
συσκευή SAHARA που αποτελεί
ιδανική, για εξωτερικές μετρήσεις,
συσκευή μέτρησης οστικής πυκνό-
τητας με τη χρήση υπερήχων.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Μαράβας
Κων/νος δήλωσε σχετικά: «Η Υγεία,
ως Ύψιστο Αγαθό των συνανθρώ-
πων μας, συνδέεται άμεσα με την
Ποιότητα Ζωής των Δημοτών μας.
Αποτελεί ατομικό καθήκον και δι-
καίωμα του καθενός μας να τη δια-
φυλάττει. Αποτελεί Καθήκον και
Υποχρέωση του Δήμου μας, να την
προστατεύει, να την προάγει και να

την ενισχύει. Ειδικά στους δύσκο-
λους καιρούς που διανύουμε ο Δή-
μος Πύλης στέκεται, και θα συνεχί-
σει να στέκεται, Αρωγός σε τέτοιες
Δράσεις που συνηγορούν στην
προάσπιση της. Είναι πολύ σημαντι-
κό οι τοπικές αρχές να δραστηριο-
ποιούνται προς αυτή την κατεύθυν-
ση, να χαράσσουν και να υλοποιούν
πολιτικές που θα συνεισφέρουν
στην ευδαιμονία του κάθε πολίτη
ξεχωριστά… του κάθε συνανθρώ-
που μας. 

Ευχαριστούμε το Ελληνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για
την συνεργασία και ιδιαίτερα τον
Πρόεδρο κ. Γιώργο Πατούλη που
καθιέρωσε την προληπτική ιατρική
στους Δήμους. Επίσης ευχαριστού-
με το προσωπικό του Βοήθεια στο
Σπίτι Δ.Ε. Πύλης για την συνέπεια,
την υπευθυνότητα και την προθυμία
με την οποία ασκούν το έργο τους.

Εύχομαι σε όλες σας Υγεία, Ευτυ-
χία, Αισιοδοξία και Χαμόγελα…
Χρόνια Πολλά».
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Δήμος Σάμου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από 29
Μαΐου μέχρι και 6 Ιουνίου 2018.Οι
μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο
χώρο της Δ/νσης Κοινωνικής Προ-
στασίας Παιδείας και Δημόσιας
Υγείας του Δήμου Σάμου και εξετά-
στηκαν συνολικά 307 άτομα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 162
άτομα είχαν φυσιολογική μέτρηση,
104 άτομα  πάσχουν από οστεοπε-
νία και 41 άτομα πάσχουν από οστε-
οπόρωση.

Η ανταπόκριση και η συμμετοχή των
κατοίκων του νησιού μας στο «Πρό-
γραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνό-
τητας και Πρόληψης Οστεοπόρω-
σης» ήταν πολύ ικανοποιητική.

Αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και
μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα,
αφού μέσω αυτού τους προσφέρ-

θηκε μια σημαντική και συγχρόνως
ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στα πλαίσια του
προληπτικού προγραμματισμού
τους για την οστεοπόρωση.

Η οστεοπόρωση από την πλευρά
της συμπτωματολογίας, είναι συ-
νήθως αθόρυβη, ιδίως στα αρχικά
στάδια της. Αυτό έχει σαν συνέ-
πεια την καθυστερημένη διάγνω-
ση. Υπό αυτή την προϋπόθεση
πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαι-
ρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα,
για τον λόγο αυτό η πρόληψη της
είναι πολύ σημαντική.

Από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστα-
σίας Παιδείας & Δημόσιας Υγείας
του Δήμου Σάμου έγινε η ακόλουθη
δήλωση: «Ο Δήμος Σάμου ως μέ-
λος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμώντας την
εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε
θέματα δημόσιας υγείας των πολι-
τών, προσπαθεί να υλοποιεί όσον
τον δυνατόν περισσότερα από τα

προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ και να
συμβάλει στην διάδοση της βασικής
ιδέας του Δικτύου, για την προαγω-
γή και την πρόληψη της Δημόσιας
Υγείας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε
τις ευχαριστίες μας για την άριστη
συνεργασία που είχαμε, όσο αφορά
την υλοποίηση του προγράμματος,
τα στελέχη και το επιστημονικό προ-
σωπικό του ΝΠΔΔ – Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Πε-
ριβάλλοντος - «Σαμιακή Αρωγή»
του Δήμου Σάμου  και του Δημοτι-
κού Γηροκομείου Βαθέος Σάμου-
«Ίδρυμα Ντάελ». Η πρόληψη δεν εί-
ναι έργο μόνο των ειδικών, αλλά
αποτελεί υπόθεση όλων μας και
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στο
Δήμο μας με στόχο να συμβάλουμε
όλοι για τη διατήρηση της υγείας και
της ποιότητας ζωής και να περά-
σουμε στο σύνολο του πληθυσμού
το βασικό μήνυμα «ΠΡΟΛΗΨΗ,
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ». 
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Δήμος Φαρσάλων
Η δράση πραγματοποιήθηκε από
τις 16 έως τις 23 Οκτωβρίου 2018
,το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από
το νοσηλευτικό προσωπικό του
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι,
συνεπικουρούμενο από το Κέντρο
Κοινότητας.

Ο αριθμός των ωφελούμενων εί-
ναι (145) εκατόν σαράντα πέντε
άντρες και γυναίκες από τις εξής
τοπικές  κοινότητες: Ευύδριο, Αγ.
Γεώργιος, Πολυνέρι, Σταυρός,
Υπέρεια, Κρήνη, Ζωοδόχος Πηγή,
Χαλκιάδες.

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, Κυ-
ριακή Π. Παναγιωτοπούλου, Πολι-
τική Εκπρόσωπος του Δήμου στο
ΕΔΔΥΠΠΥ δήλωσε σχετικά: «Ευ-

χαριστούμε, το Ελληνικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ), του οποίου ο Δήμος μας
είναι μέλος, για την πολύτιμη συ-
νεργασία και την παροχή του σχε-
τικού εξοπλισμού. Το πρόγραμμα
μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
αποτελεί μια σημαντική δράση
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και το-
νίζεται ότι η οστεοπόρωση από την
πλευρά της συμπτωματολογίας, εί-
ναι συνήθως αθόρυβη, ιδίως στα
αρχικά στάδια της. Αυτό έχει σαν
συνέπεια την καθυστερημένη διά-
γνωση. Υπό αυτή την προϋπόθεση
πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα
πριν εκδηλώσει συμπτώματα.

Ο Δήμος μας, αναγνωρίζοντας την
σημασία της προληπτικής ιατρικής,
βρίσκεται πάντα αρωγός σε ανάλο-
γες πρωτοβουλίες. Το Κέντρο

Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ
Υγείας) του Δήμου Φαρσάλων λει-
τουργεί στο υπάρχον ΚΕΠ του Δή-
μου μας. Ο ρόλος των ΚΕΠ Υγείας
είναι να διασυνδέει τις υπηρεσίες
υγείας του Δήμου αλλά και όλων
των φορέων που ασχολούνται με
προγράμματα πρόληψης και προ-
αγωγής υγείας.

Κύριος στόχος μας είναι να παρα-
κινήσουμε όλους τους δημότες
μας να προβούν σε προληπτικές
εξετάσεις, με σκοπό την προάσπι-
ση της υγείας και παράλληλα την
βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους. Είναι πολύ σημαντικό ότι το
τελευταίο διάστημα σε πολλά ση-
μεία του Δήμου μας υλοποιούνται
πολλά προγράμματα προληπτικής
ιατρικής».
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Δήμος Φυλής
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
21 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2018
Φεβρουαρίου και στις τρεις Δημοτι-
κές Ενότητες του Δήμου, στα μέλη
των ΚΑΠΗ και τον γενικό πληθυ-
σμό.

Συνολικά εξετάσθηκαν 154 άτομα,
εκ των οποίων 27 άντρες. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα, 77  άτομα πα-
ρουσιάζουν φυσιολογικά επίπεδα
οστικής πυκνότητας, 52 άτομα πα-
ρουσιάζουν οστεοπενία και 25 άτο-
μα πάσχουν από οστεοπόρωση. 

Ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παπ-
πούς, δήλωσε σχετικά: «Η πρόληψη
και προαγωγή της Υγείας αποτελεί
μία από τις βασικές μας προτεραι-
ότητες με στόχο την έγκαιρη διά-

γνωση παθήσεων και τη διατήρηση
της καλής ποιότητας ζωής των δη-
μοτών μας. Η άριστη συνεργασία
μας με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων, όπου ο Δήμος
Φυλής είναι μέλος, συμβάλει στην
προσπάθειά μας αυτή. Η μεγάλη αν-

ταπόκριση των δημοτών μας στο
Πρόγραμμα Δωρεάν Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας μάς ενθαρρύ-
νει να ενισχύσουμε τις δράσεις αυ-
τές. Ιδιαίτερα στις δύσκολες αυτές
εποχές που ακόμη και η υγεία πλήτ-
τεται ως δημόσιο αγαθό».

Δήμος Χερσονήσου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις
19 έως τις 25 Ιανουαρίου 2018 Οι
εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο
Περιφερειακό Ιατρείο Μαλίων και
εξετάστηκαν γυναίκες στη πλειονό-
τητά τους. Συνολικά διενεργήθηκαν
μετρήσεις σε 61 άτομα. Από αυτά
έγινε μέτρηση και σε 2 άνδρες
οστεοπορωτικούς εξαιτίας προβλη-
μάτων του θυρεοειδούς αδένα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 14
από τα άτομα που εξετάστηκαν πά-
σχουν από οστεοπενία, 2 άτομα εί-
ναι στα όρια οστεοπενίας-οστεοπό-
ρωσης, 11 άτομα πάσχουν από
οστεοπόρωση, εκ των οποίων 2
άτομα από βαριάς μορφής οστεο-
πόρωση.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Γιάν-
νης Μαστοράκης δήλωσε: «Η υλο-
ποίηση του Προγράμματος Μέτρη-
σης Οστικής Πυκνότητας σημεί-
ωσε και φέτος επιτυχία με τις γυ-
ναίκες του Δήμου μας να ανταπο-
κρίνονται ικανοποιητικά. Αγκάλια-
σαν με ενθουσιασμό και μεγάλο
ενδιαφέρον το πρόγραμμα,  αφού

μέσω αυτού τους προσφέρθηκε
μια σημαντική και συγχρόνως ΔΩ-
ΡΕΑΝ εξέταση στα πλαίσια του
προληπτικού προγραμματισμού
τους για την οστεοπόρωση. Η
οστεοπόρωση από την πλευρά της
συμπτωματολογίας, είναι συνή-
θως αθόρυβη, ιδίως στα αρχικά
στάδια της. Αυτό έχει σαν συνέπεια
την καθυστερημένη διάγνωση.
Υπό αυτή την προϋπόθεση πρέπει
να αντιμετωπίζεται έγκαιρα πριν
εκδηλώσει συμπτώματα, για τον
λόγο αυτό η πρόληψη της είναι πο-
λύ σημαντική. Ο Δήμος Χερσονή-
σου ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτι-
μώντας την εξαιρετική συμβολή
του Δικτύου σε θέματα δημόσιας
υγείας των πολιτών, προσπαθεί να

υλοποιεί όσον τον δυνατόν περισ-
σότερα από τα προγράμματα του
ΕΔΔΥΠΠΥ και να συμβάλει στην
διάδοση της βασικής ιδέας του Δι-
κτύου, για την προαγωγή και την
πρόληψη της Δημόσιας Υγείας.
Θέλω να επισημάνω την άριστη
συνεργασία που είχαμε με το Ελ-
ληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων και να εκφράσω τις ευχα-
ριστίες μου στα στελέχη του για το
δημιουργικό τους έργο. Η πρόλη-
ψη δεν είναι έργο μόνο των ειδι-
κών, αλλά αποτελεί υπόθεση
όλων μας και αποτελεί πρώτη προ-
τεραιότητα στον δήμο μας με στό-
χο να συμβάλουμε όλοι για τη δια-
τήρηση της υγείας και της ποιότη-
τας ζωής».
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Δήμος Πύδνας-Κολινδρού
Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου έως 6 Νοεμβρίου 2018,από
την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού σε συνεργασία με το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων με τη συμμετοχή 184 γυναικών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 71 από αυτές πάσχουν από οστεοπενία, 45 πά-
σχουν από οστεοπόρωση ενώ οι υπόλοιπες είχαν φυσιολογική τιμή. Η Δράση
εντάσσεται στα πλαίσια προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής και Προαγωγής
Υγείας που αναπτύσσει ο Δήμος και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση των δημοτών.

O Πρόεδρος του Ελληνι-
κού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων και
της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατού-
λης, Περιφερειάρχης Ατ-
τικής δήλωσε σχετικά: 

«Το πρόγραμμα Μέτρη-
σης Οστικής Πυκνότητας
αποτελεί μια σημαντική
δράση πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης δίνοντας την
ευκαιρία σε χιλιάδες δη-
μότες να εξετάζονται ετη-
σίως. Κύριος στόχος μας
είναι να παρακινήσουμε
όλους τους δημότες να
προβούν σε προληπτικές
εξετάσεις, με σκοπό την
προάσπιση της υγείας και
παράλληλα την βελτίωση
της ποιότητας ζωής τους.
Μόνο για το 2018 περισ-
σότεροι από 5.460 δη-
μότες εξετάστηκαν πα-
νελλαδικά».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όσοι δήμοι επιθυμούν να
συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα, πρέπει να στεί-
λουν την ηλεκτρονική αί-
τηση συμμετοχής που
βρίσκεται στο site μας εί-
τε να αποστείλουν την αί-
τηση με email: 
info@eddyppy.gr,
dalexandridis@eddyppy.gr,
ή φαξ 2106105641. 
Τηρείται σειρά προτεραι-
ότητας.
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l Ημερίδες & Δωρεάν εξετάσεις
Πρόληψη Ca Μαστού

Υπό την αιγίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ (Ελληνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων) και σε συνεργασία
με τους Δήμους Μοσχάτου- Ταύρου και Σύμης, η
Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας πραγματοποίησε
σειρά ενημερωτικών ημερίδων κατά του Καρκί-
νου του Μαστού και δωρεάν κλινική εξέταση μα-
στού και υπερηχογράφημα.  

Τ η Δευτέρα 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα του Α΄ ΚΑΠΗ του Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου
ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ενημέρωση για

την προστασία από τον καρκίνο του Μαστού που απειλεί
την ζωή και την υγεία Ανδρών και Γυναικών» ενώ στις 27
Ιουνίου 2018 ακολούθησαν, στον ίδιο χώρο, δωρεάν
κλινικές εξετάσεις μαστού και υπερηχογραφήματα. 

Οι  Δράσεις ολοκληρώθηκαν με ενημερωτική ημερίδα
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σύμης την Παρα-
σκευή 21 Σεπτεμβρίου και δωρεάν κλινικές εξετάσεις
μαστού και υπερηχογραφήματα στο Ιατρείο του Γιαλού
το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου.

Συνολικά εξετάστηκαν 99  γυναίκες. Να σημειωθεί ότι
οι γυναίκες που δεν είχαν υποβληθεί σε μαστογραφία το
τελευταίο έτος, δεν παρέλαβαν πλήρη διάγνωση και πα-
ραπέμφθηκαν για  μαστογραφία, καθώς η ύπαρξη υπο-
κλινικού καρκίνου διαπιστώνεται μόνον από τη μαστο-
γραφία.  

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος
Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, δήλωσε ότι
«στηρίζουμε την πρόληψη μέσω του προσυμπτωματικού
ελέγχου και την πρόσβασή όλων σε αυτό.  Στο πλαίσιο
αυτής της δράσης προσυμπτωματικού ελέγχου, πολλές
γυναίκες είχαν τη δυνατότητα να εξεταστούν και μέσα
από την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση να σωθούν  ζωές.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρίας
Μαστολογίας, που ως Δίκτυο αγκαλιάσαμε, και ευελπι-
στούμε στην συνέχιση της».

Στην Δράση συμμετείχαν εθελοντές της Ελληνικής Εται-
ρίας Μαστολογίας που  παρείχαν δωρεάν  τις υπηρεσίες
τους. Πρόκειται για τους κ.κ.  Λύδια Ιωαννίδου –
Μουζάκα (Πρόεδρος της ΕΕΜ, ε Καθ Ιατρικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Γυναικολόγος – Χειρουργός-Χει-
ρουργός Μαστού)  Βασίλη Γεωργούντζο (Συντονιστή-

Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος Γ.Ν.Α.
«Γ.Γενηματάς»), Αγγελική Αθανασίου (Μαιευτήρα,
Γυναικολόγο - Χειρουργό, Χειρουργό Μαστού), Κατερί-
να Μανίκα (Χειρουργό Μαστού), Ιωάννη
Παπακωνσταντίνου (Ειδικευόμενο Μαιευτήρα /
Γυναικολόγο), Serrano Giuseppina (Χειρουργό-
Γυναικολόγο) Χρήστο Σταυρουλή (Ακτινολόγο), Μάρω
Στεφανίδου (Ακτινολόγο) και Εύα Κλεόπα
(Ακτινολόγο), Πολυτίμη Λεονάρδου (Ακτινολόγος ,
Μέλος ΔΣ ΕΔΔΜ), Γεώργιος Κόκκαλης (Πλαστικός
Χειρουργός, ταμίας της ΕΕΜ), Ξανθή Παπαηλία
(γραμματέας ΕΕΜ) Αργυρό Γκάτση (Νοσηλεύτρια) 

Τις Δράσεις στον Δήμο Σύμης στήριξαν η Ιερά
Μητρόπολη Σύμης, η Ιερά Μονή Πανορμίτη, καθώς
και οι επιχειρήσεις: Βασίλης Ταβέρνα, International
Taverna, Νεράϊδα εστιατόριο, Παντελής Ταβέρνα,
Opera House, Ανες, Blue Star Ferries, Dodecanisos
Seaways. 
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων, στο
πλαίσιο των σκοπών του,
διοργάνωσε πρόγραμμα
Πρόληψης Καρδιαγγειακού
Κινδύνου με δωρεάν
εξετάσεις (πίεση, γλυκόζη,
χοληστερόλη, τριγλυκερίδια)
υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Εταιρείας Λιπιδιολογίας
Αθηροσκλήρωσης και
Αγγειακής Νόσου. 

Τ ο πρόγραμμα απευθυνόταν
σε ενήλικες άνδρες και γυ-
ναίκες και διήρκησε συνολι-

κά 1 μήνα (Μάιος 2018).  

Στόχος του προγράμματος ήταν
η ευαισθητοποίηση και η ενημέρω-
ση των πολιτών και ιδιαίτερα όσων
ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύ-
νου, για την πρόληψη των καρδιαγ-
γειακών παθήσεων. Η ενημέρωση
και οι εξετάσεις πραγματοποιήθη-
καν από ειδικούς ιατρούς καρδιολό-
γους και παθολόγους που συμμετεί-
χαν στο πρόγραμμα. 

Οι Δήμοι που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα:
n ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
n ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
n ΜΑΡΟΥΣΙ
n ΜΕΓΑΡΑ
n ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΥΧΙΚΟ

Εξετάστηκαν συνολικά 195 Δη-
μότες ενώ έγινε εκτίμηση των απο-
τελεσμάτων και παραπομπή για πε-
ραιτέρω έλεγχο όπου κρίθηκε ανα-
γκαίο.

Πρόγραμμα Πρόληψης 
Καρδιαγγειακού Κινδύνου 2018
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Ερωτηματολόγιο

1.Ηλικία

2. Ξέρετε πόση είναι η χοληστερίνη σας;

3. Ξέρετε τα επίπεδα της Αρτηριακής σας Πίεσης;

4. Ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού αν κάποιο απ’ τα προηγούμενα είναι υψηλό;

5. Καπνίζετε;

Αν ναι, κανονικό; Πόσα τσιγάρα ημερησίως;

ή ηλεκτρονικό τσιγάρο;

6. Κάνετε τσεκ απ μια φορά την τριετία; (για τους άνω των 45)

ΝΑΙ ΟΧΙ
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Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη
συμμετοχή Δημάρχων,
εκπροσώπων Δήμων,
Δημόσιων φορέων και της
επιστημονικής κοινότητας το
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του
Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων.

Τ ο Συνέδριο, πλαισιώθηκε από
τέσσερα στρογγυλά τραπέζια
με ευρεία θεματολογία. Συγ-

κεκριμένα, το πρώτο τραπέζι αφο-
ρούσε στα «Προγράμματα Πρόλη-
ψης Δήμων μελών» κατά τη διάρ-
κεια του οποίου παρουσιάστηκαν
δράσεις πρόληψης και προαγωγής
υγείας σε σχέση με την εξάρτηση
από το αλκοόλ, την ψυχοκοινωνική
υγεία στη σχολική κοινότητα, την
παιδική παχυσαρκία, την Τρίτη ηλι-
κία και πολλές άλλες ακόμη δρά-
σεις.

Στο δεύτερο στρογγυλό τραπέζι με
θέμα «Εθνικά Προγράμματα Πρό-
ληψης ΕΔΔΥΠΠΥ» παρουσιάστη-
καν προγράμματα του Δικτύου όπως
Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια:
Δημιουργία δικτύου συμβουλευτι-
κών σταθμών για την Άνοια στους
Δήμους του ΕΔΔΥΠΠΥ από την Δρ.
Παρασκευή Σακκά, τη σημασία της
εθελοντικής προσφοράς μυελού
των οστών από το Σύλλογο ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑ, την εκστρατεία ενημέρω-
σης για την ορθή χρήση των αντιβιο-
τικών, την πρόληψη της Κατάθλιψης
από τους Δήμους κατά τα πρωτόκολ-
λα του Π.Ο.Υ και πολλές άλλες και-
νοτόμες δράσεις.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τραπεζι-
ού «Περιβάλλον και Υγεία» όπου

14ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ 

Γ. Πατούλης: « Οι προοπτικές των αλλαγών
είναι σίγουρες αρκεί να περάσουμε στην
πράξη και να διεκδικήσουμε καλύτερες
πόλεις και συνεπώς έναν καλύτερο κόσμο»
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και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με
την περιβαλλοντική πολιτική των δή-
μων, την αναβάθμιση του κοινωνι-
κού και φυσικού περιβάλλοντος, ως
απαραίτητη προϋπόθεση για την
προαγωγή της Δημόσιας Υγείας σε
τοπικό επίπεδο, ο κεντρικός ρόλος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη δια-
σφάλιση της κοινωνικής συνοχής
στην προστασία της Υγείας και του
Περιβάλλοντος και πρακτικές Δή-
μων-μελών σχετικές.

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου και
τελευταίου τραπεζιού, με θέμα «Πο-
λιτικές Υγείας του Ελληνικού Δια-
δημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
του Π.Ο.Υ» μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής του ΕΔΔΥΠΠΥ παρουσία-
σαν τις πολιτικές του Δικτύου για
Υγιή Γήρανση, Φυσική Άσκηση,
Ανεργία και επιπτώσεις στην Υγεία,
Ψυχική Υγεία, Πρόληψη Ατυχημά-
των, Διατροφή, Εργασιακό Στρες και
Α΄Βοήθειες. Ακολούθησε βράβευση
των μελών της Επιστημονικής Επι-
τροπής.

Παράλληλα με τις εργασίες του Συ-
νεδρίου έγιναν δράσεις ενημέρω-
σης του κοινού για θέματα δημόσιας
υγείας (Αλκοολισμός, Εμβολιασμοί,
Σακχαρώδης Διαβήτης, Σχολική
Υγεία, Σχολικό Κυλικείο, Παχυσαρ-
κία κα), διανομή έντυπου Υλικού
(Αντικαπνιστικού, HIV, Προστασία
από κουνούπια κα), δωρεάν εξετά-
σεις (Μέτρηση Σακχάρου, Αρτηρια-
κής Πίεσης, Λιπομέτρηση-Δείκτης
Μάζας Σώματος Έκθεση Ζωγραφι-
κής έργων σχολικών μονάδων

Λήξη 14ου
Πανελληνίου Συνεδρίου 
του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου 
με θέμα «Αλλάζοντας
τις πόλεις, 
αλλάζουμε τον κόσμο»
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Συνέδρια - Εκδηλώσεις
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης με
θέμα Αιμοδοσία-Διατροφή-Περι-
βάλλον που πραγματοποιήθηκαν
στον προαύλιο χώρο του Δημαρχεί-
ου από την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης. Επίσης, στο
πλαίσιο του Προγράμματος πρόλη-
ψης της οστεοπόρωσης έγιναν δω-
ρεάν μετρήσεις οστικής πυκνότητας,
ενημέρωση και εγγραφή εθελοντών
δοτών μυελού των οστών από το
Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ και δια-
δραστικό Quiz «Μετράμε τις γνώ-
σεις μας για το Αλκοόλ».

Συμπεράσματα 
εργασιών Συνεδρίου

Οι πόλεις που ζούμε είναι οι τοπικές
μας κοινωνίες στις οποίες διαμένου-
με, εργαζόμαστε, δημιουργούμε τις
κοινωνικές μας συναναστροφές.
Όταν αναφερόμαστε στις Υγιείς Πό-
λεις εννοούμε τις πόλεις που πλη-
ρούν τα κριτήρια ευημερίας σε σχέ-
ση με το Περιβάλλον, την Ψυχική
Υγεία, τη Φυσική Άσκηση και τη δια-
τροφή, την ανεργία και πολλούς ακό-
μη επιμέρους τομείς σύμφωνα με τα
πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ. Απαιτείται
λοιπόν σχεδιασμός, καταγραφή των
αναγκών ανά τοπική κοινωνία για την
καλύτερη κάλυψη αυτών. Το Ελληνι-
κό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων είναι το μόνο Πιστοποιημένο Δί-
κτυο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (Π.Ο.Υ) στην Ελλάδα. Ο Πρό-
εδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & της ΚΕΔΕ, κ.
Γ. Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττι-
κής σημείωσε συμπερασματικά ότι
“αποφασιστικά στοχεύουμε στην αλ-
λαγή των πόλεών μας, ακολουθών-
τας στρατηγική, προάγουμε την
υγεία και την ευεξία μας για να έχου-
με ένα καλύτερο μέλλον, όπως μας
αξίζει. Αξιολογούμε κάθε πρόταση,
συγχαίρουμε όλους τους Δήμους
που παρουσίασαν αξιόλογο έργο στο
πλαίσιο της πρόληψης και δεσμευό-
μαστε όλοι μαζί να συνεχίσουμε δυ-
ναμικά και ανοδικά”. 
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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη
συμμετοχή Δημάρχων,
εκπροσώπων Δήμων,
Δημόσιων φορέων και της
επιστημονικής κοινότητας το
πρώτο Θεματικό Συνέδριο
«ΚΕΠ Υγείας», του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, στην Ηγουμενίτσα,  με
τίτλο «Ο Ρόλος των Κέντρων
Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας στους
Δήμους», υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
της Περιφέρειας Ηπείρου και
την υποστήριξη της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ) και της ΠΕΔ Ηπείρου.

Σ το Πλαίσιο του Συνεδρίου
πραγματοποιήθηκε Βιωματι-
κή Εκπαίδευση Υπαλλήλων

των Δήμων στο νέο, και αναβαθμι-
σμένο λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας και
στα Προγράμματα Πρόληψης των
ΚΕΠ Υγείας. Σκοπός του λογισμικού
των ΚΕΠ Υγείας είναι η καταχώρηση
και δημιουργία ξεχωριστού ηλε-
κτρονικού ιατρικού φακέλου ανά
δημότη από τον οποίο μπορεί να
ενημερώνεται, βάσει των πρωτο-
κόλλων του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας, για τα 8 νοσήματα που
χρήζουν δια βίου έλεγχο και να λαμ-
βάνει, αυτόματα από το σύστημα,
υπενθύμιση σε προκαθορισμένους
χρόνους για την επανεξέταση του.
Μέσα από το νέο λογισμικό των ΚΕΠ
Υγείας υπάρχει η δυνατότητα διαχεί-
ρισης αιτημάτων των δημοτών με
στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών

του δήμου. Οι υπάλληλοι των Δή-
μων, μέσα από το Βιωματικό Σεμινά-
ριο, ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτη-
καν, για τα προγράμματα των ΚΕΠ
Υγείας, που προσφέρουν στους δη-
μότες ενημέρωση αλλά και δωρεάν
εξέταση για τα οκτώ νοσήματα και
χρήζουν δια βίου έλεγχο βάσει των
πρωτοκόλλων του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας, (καρκίνος παχέος
εντέρου, καρκίνος τραχήλου μή-
τρας, καρκίνος μαστού, καρδιαγγει-
ακός κίνδυνος, ανεύρυσμα κοιλια-
κής αορτής, καρκίνος του προστάτη,
μελάνωμα και κατάθλιψη.) 
Το Συνέδριο, πλαισιώθηκε από έξι
στρογγυλά τραπέζια με ευρεία θε-
ματολογία. Συγκεκριμένα, οι εργα-
σίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν με το
Εισαγωγικό Τραπέζι,  μία ενότητα
σχετικά με την διαχρονική υλοποί-
ηση προγραμμάτων πρόληψης του

1ο Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο 
«ΚΕΠ Υγείας» με τίτλο «Ο Ρόλος των Κέντρων
Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας στους Δήμους»
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Συνέδρια - Εκδηλώσεις
ΕΔΔΥΠΠΥ και των ΚΕΠ Υγείας όπου
παρουσιάστηκαν το Λογισμικό για
τα Κοινωνικά Φαρμάκια των Δή-
μων, το πρόγραμμα Μύθοι και Αλή-
θειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβό-
λια, το πρόγραμμα Δημιουργία Το-
πικών Κέντρου Εθελοντών Δοτών
του Μυελού των Οστών, το πρό-
γραμμα Bulling & Safer Internet το
πρόγραμμα ΚΑΡΠΑ & Α’ Βοήθειες
το πρόγραμμα Πρόληψης της Οστε-
οπόρωσης, και η Συνεργασία του
ΕΔΔΥΠΠΥ και του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για
την αξιοποίηση του προγράμματος
LLM Care. 

Ακολούθησε το 1ο  Στρογγυλό  Τρα-
πέζι με θέμα: «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ – Θεμέ-
λιο των Κοινωνικών Δημοτικών Δο-
μών» με συντονιστές τους κ.κ.
Ιωάννη Λώλο, Δήμαρχο Ηγουμενί-
τσας & Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου
και Σωτήρη Παπασπυρόπουλο,
Γενικό Διευθυντή του ΕΔΔΥΠΠΥ. Ο
Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ, κ.  Γιώργος Πατούλης, Πε-
ριφερειάρχης Αττικής, εισηγήθηκε
για τον κυρίαρχο ρόλο της προαγω-
γής της υγείας των πολιτών μέσα
από την τοπική αυτοδιοίκηση και το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων και Προαγωγής της
Υγείας. Ο Καθηγητής Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ,
και Πρόεδρος της Επιστημονικής
Επιτροπής του ΕΔΔΥΠΠΥ. κ. Ιωάν-
νης Τούντας αναφέρθηκε στις
ανάγκες υγείας του Ελληνικού πλη-
θυσμού και στον ρόλο της Προαγω-
γής Υγείας, ενώ  η κα. Νταίζη Πα-
παθανασοπούλου, Συντονίστρια
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις
στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και Πρό-
εδρος της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα
Εθνικά Δίκτυα παρουσίασε τα οφέ-
λη ανάπτυξης Προφίλ Υγείας στους
Δήμους.

Επίσημα η έναρξη του Συνεδρίου
πραγματοποιήθηκε με τη χορωδία

«Φωνητικό Σύνολο του Προτύπου
Ωδείου Ηγουμενίτσας».  Χαιρετισμό
απηύθυναν οι κ. Ιωάννης Λώλος
Φιλοξενών Δήμαρχος Ηγουμενί-
τσας, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπεί-
ρου, Γιώργος Πατούλης, Πρό-
εδρος ΕΔΔΥΠΠΥ & ΚΕΔΕ, Περιφε-
ρειάρχης Αττικής, Βουλευτής ΝΔ
Θεσπρωτίας κ. Γιόγακας Βασίλει-
ος, αιδεσιμότατος πατήρ Ελευθέ-
ριος Κωσταντής.

Στο συνέδριο συμμετείχε και ο Δή-
μαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γε-
ωρκατζής συνοδευόμενος από επιτε-
λείο του δήμου με σκοπό τη διεύρυν-
ση των ΚΕΠ Υγείας στην Κύπρο.

Ακολούθησαν οι βραβεύσεις Δη-
μάρχων για την Κοινωνική Προσφο-
ρά τους στην Πρόληψη της Υγείας,
μέσα από την θεσμοθέτηση των
ΚΕΠ Υγείας. Από τον Πρόεδρο του
ΕΔΔΥΠΠΥ και της ΚΕΔΕ, κ.  Γιώργο
Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου 

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ξε-
κίνησε με το 2ο τραπέζι που αφο-
ρούσε στα «Προγράμματα των
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ των Δήμων Μελών»
κατά τη διάρκεια του οποίου παρου-
σιάστηκαν καλές πρακτικές τοπι-
κών ΚΕΠ Υγείας Δήμων μελών. 

Στο 3ο στρογγυλό τραπέζι με θέμα
«Πρόληψη Ψυχικών Νοσημά-

των», παρουσιάστηκαν ο Απολογι-
σμός Προγράμματος Πρόληψης της
Κατάθλιψης, η Προσέγγιση της κα-
τάθλιψη από το ΚΕΠ Υγείας Δήμου
Αγίας Βαρβάρας,  οι Κοινότητες Φι-
λικές προς την Άνοια,  η Χρήση Νό-
μιμων και Παράνομων Ψυχοδραστι-
κών Ουσιών και η ανάγκη ενημέρω-
σης των πολιτών, και η Πίστη ως Πα-
ράγοντας Προάσπισης της Υγείας.

Κατά τη διάρκεια του 4ου τραπεζιού
«Πρόληψη Καρδιοαγγειακών Νο-
σημάτων», συζητήθηκαν τα θέματα
Πρόληψης Ανευρύσματος Κοιλια-
κής Αορτής, και η Πρόληψη  Καρδι-
οαγγειακών Νοσημάτων 

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου
τραπεζιού, με θέμα «Πρόληψη
του Καρκίνου»,  συζητήθηκαν
η πρόληψη του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας, η πρόλη-
ψη του καρκίνου του Μαστού, η
πρόληψη του καρκίνου του Πα-
χέος Εντέρου, και η πρόληψη
του καρκίνου του προστάτη.

Παράλληλα με τις εργασίες του συ-
νεδρίου πραγματοποιήθηκαν οι
ακόλουθες  δράσεις,  εγγραφή εθε-
λοντών δοτών μυελού των οστών,
δωρεάν μαστογραφίες από τον κι-
νητό μαστογράφο της ΚΕΔΕ και της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρεί-
ας, ωτορινολαρυγγικός έλεγχος
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από την κινητή μονάδα του Χαμόγε-
λου του Παιδιού, παρουσίαση αφαί-
ρεσης κράνους, διασωστικής λα-
βής, πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ
με χρήση αυτόματου εξωτερικού
απινιδωτή από το Σώμα Εθελοντών
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυα-
γοσωστών Ιωαννίνων, αιμοδοσία,
δωρεάν μέτρηση σακχάρου, χολη-
στερίνης, τριγλυκεριδίων και αρτη-
ριακής πίεσης, έκθεση  κοινωνικών
δομών και δομών Πρόνοιας Δήμου
Ηγουμενίτσας και έκθεση με Po-
ster. 

Συμπεράσματα 
εργασιών Συνεδρίου:
Οι εργασίες του Πρώτου θεματικού
Συνεδρίου των ΚΕΠ Υγείας ανέδει-
ξαν τη φιλοσοφία του θεσμού, που
βασίζεται στην ενημέρωση και στον
προσυμπτωματικό έλεγχο για 8 νο-
σήματα, που απειλούν την ανθρώ-
πινη ζωή. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση

μέσα από τον θεσμικό της ρόλο έχει
αναλάβει πρωτοβουλία για την προ-
αγωγή της υγείας των δημοτών. Πα-
ρουσιάστηκαν καλές πρακτικές Δή-
μων, οι οποίες συμμορφωμένες
στις κατευθύνσεις του Π.Ο.Υ με τα
διεθνή πρωτόκολλα ενημερώνουν,
αλλά και  θέτουν στη διάθεση του
δημότη τις προτεινόμενες εξετάσεις
ανά ηλικία και φύλο για την έγκαιρη
διάγνωση. Τα ΚΕΠ Υγείας μέσα από
την τριετή τους πορεία αξιοποίησαν
τις εργασίες του Συνεδρίου και επέ-
δειξαν το έργο τους με απολογιστι-
κά στοιχεία παροτρύνοντας και άλ-
λους Δήμους να ακολουθήσουν και
να ωφελήσουν τους δημότες τους.

Βραβεύτηκαν, οι κ. Γεώργιος Κα-
πλάνης, Δήμαρχος Αγίας Βαρβά-
ρας, κ.  Χρήστος Τσιρογιάννης
Δήμαρχος Αρταίων, κ. Μελετίου
Νικόλαος Δήμαρχος Ασπρόπυρ-
γου, κ. Παρασκευάς Πατσουρί-

δης Δήμαρχος Διδυμοτείχου, κ.
Δημήτριος Δαλακάκης, κ. Ιωάν-
νης Λώλος Δήμαρχος Ηγουμενί-
τσας και πρόεδρος ΠΕΔ Ηπείρου, κ.
Νικόλαος Μπάμπαλος Δήμαρχος
Ηράκλειο Αττικής, κ. Χατζηεμμα-
νουήλ Κωνσταντίνος Δήμαρχος
Θάσου, κ. Ιωάννης Μαυρομάτης
Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Νικόλα-
ος Ζενέτος Δήμαρχος  Ιλίου, κ.
Γρηγόριος Σταμούλης Δήμαρχος
Μεγάρεων, κ. Μιλτιάδης Καρπέ-
τας Δήμαρχος  Μεταμόρφωσης, κ.
Εμμανουήλ Καρράς Δήμαρχος
Νέας Προποντίδας, κ. Δημήτριος
Νασίκας,  Δήμαρχος Ρήγα  Φεραί-
ου,  κα. Αικατερίνη Ιγνατιάδου
Δήμαρχος  Σκύδρας,  κ. Αναστά-
σιος Μεριβάκης, κ. Αριστομένης
Καραχάλιος Δήμαρχος Φαρσά-
λων, κα. Λαμπαρίδου Ανδριάννα
Εκπρόσωπος Δήμου Ωρωπού, κα.
Ζωή Νερατζουλάκη – Ρεπαπίνου
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος
για Θέματα Υγείας Δήμου Μονεμ-
βασιάς, κ. Ιωάννη Φωστηρόπου-
λο Αντιδήμαρχο Παιδείας Κοινων-
κής Αρωγής και Αθλητισμού Παλαι-
ού Φαλήρου, κα. Αννέτα Δαλαμπί-
ρα-Παΐκα Αντιδήμαρχο Κοινωνικής
Πολιτικής Προστασίας και Προαγω-
γής της Δημόσιας Υγείας Δήμου
Κορδελιού – Ευόσμου, κα. Μαρία
Παυλίδου-Βασιλειάδου Αντιδή-
μαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Αλλη-
λεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισό-
τητας των Δύο Φύλων Δήμου Καλα-
μαριάς, κα. Άννα Γιαννάκου-Πά-
σχου Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πο-
λιτικής Καλλιθέας, κα. Μαρία Βε-
ρούχη Αιρετή Υπεύθυνη Προγράμ-
ματος Δήμου Καρύστου, κ. Χρήστο
Γιαννάκη Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Συντονιστής ΕΔΔΥΠΠΗ
Δήμου Ηλιούπολης, κ. Παντελιά
Αντιδήμαρχο Δήμου Αγίων Αναρ-
γύρων Καματερού, κα. Γεωργία
Πίσπα Πρόεδρο Κέντρου Πρόλη-
ψης Εξαρτήσεων ‘’Αργώ’’ Δήμου
Αγίας Παρασκευής Αττικής, κ. Στέ-
λιο Βασιλειάδη Αντιδήμαρχο Δή-
μου Αιγαλέου.
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Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο
της ΚΕΔΕ συμμετείχε το
ΕΔΔΥΠΠΥ με περίπτερο το
οποίο επισκέφθηκε πλήθος
εκπροσώπων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με σκοπό την
ενημέρωση για τα
προγράμματα
προσυμπτωματικού ελέγχου. 

Ο πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ &
της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πα-
τούλης, Περιφερειάρχης

Αττικής δήλωσε:  «Η πρωτοφανής
κρίση που βιώνει η χώρα μας θέτει
επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής της
οργάνωσης του Κράτους και των
θεσμών του. Στο πλαίσιο μιας Νέας
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι
αναγκαίο να καταστεί η πρωτοβάθ-
μια και η δευτεροβάθμια Τοπική
Αυτοδιοίκηση βασικός πυλώνας για
την παραγωγική ανασυγκρότηση

και την ανάπτυξη της χώρας, αλλά
και γνήσιος θεσμικός εκφραστής
ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και συνοχής. Η προαγω-
γή της Υγείας είναι ένα από τα μεί-
ζονα θέματα, και η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση έχει συμβάλει ουσιαστικά τα
τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ κ. Σωτήρης Παπασπυρόπου-
λος συμμετείχε με ομιλία στην ενό-
τητα «Κοινωνική Πολιτική & Υγεία»
και παρουσίασε το έργο του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, το οποίο είναι ένα αρχικό
όραμα του ιδρυτή του και προέδρου
κ. Γιώργου Πατούλη. Ο κ. Παπα-
σπυρόπουλος ανέφερε ότι το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ είναι το Πιστοποιημένο Δί-
κτυο της χώρας από τον Π.Ο.Υ και
αριθμεί σήμερα 220 Δήμους-μέλη
πανελλαδικά. Επίσης, έκανε ανα-
φορά στο έργο των ΚΕΠ Υγείας με
τον προσυμπτωματικό έλεγχο και

κάλεσε και τους υπόλοιπους 100
Δήμους της χώρας να εγγραφούν
και να γίνουν συνοδοιπόροι με σκο-
πό την προαγωγή της υγείας των
δημοτών».

Οι Δήμοι μέσα από το θεσμικό τους
ρόλο μεριμνούν όχι μόνο για τα θέ-
ματα πολιτικής και κοινωνικής φύ-
σεως αλλά και για την υγεία των πο-
λιτών τους, η οποία είναι περισσότε-
ρο από ποτέ στο επίκεντρο του εν-
διαφέροντος. Το ΕΔΔΥΠΠΥ ως Πι-
στοποιημένο Δίκτυο του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας, προσφέρει
την τεχνογνωσία για τη δημιουργία
προφίλ υγιών πόλεων με σκοπό την
πρόληψη και την προαγωγή της
Υγείας.

Το περίπτερο στήριξαν με την πα-
ρουσία τους και μέλη του Δ.Σ. του
ΕΔΔΥΠΠΥ.

Ετήσιο Συνέδριο ΚΕΔΕ, Αθήνα 
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων
συμμετείχε ως οργανωτής
στην Ημερίδα με θέμα
“Ιατρικός Τουρισμός & Τοπική
Αυτοδιοίκηση” 

Τ ην ανάγκη διαμόρφωσης
μίας ολοκληρωμένης εθνι-
κής στρατηγικής ανάπτυξης

του Τουρισμού Υγείας με στόχο να
συμβάλλει στην τόνωση της εθνι-
κής οικονομίας αλλά και να λει-
τουργήσει ως εφαλτήριο για την οι-
κονομική και κοινωνική ανάπτυξη
των τοπικών κοινωνιών, υπογράμ-
μισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πα-
τούλης.

Αναπτύσσοντας τις πέντε κύριες
δράσεις που απαιτούνται για την
ενίσχυση του συγκεκριμένου τομέα
Τουρισμού κατά την ημερίδα με θέ-
μα “Ιατρικός Τουρισμός & Τοπική
Αυτοδιοίκηση” η οποία πραγματο-
ποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ
σε συνεργασία με το Ελληνικό Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων στο
πλαίσιο του «Money Show», ο κ.
Πατούλης εστίασε στις σημαντικές
οικονομικές και αναπτυξιακές προ-
οπτικές που ανοίγονται για τις τοπι-
κές κοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο επισήμανε πως η
Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει και
μπορεί να αποτελέσει τον κεντρικό
πυλώνα αυτής της εθνικής προσπά-
θειας και σε συνεργασία με την επι-
στημονική κοινότητα και τον κόσμο
του επιχειρείν, να συμβάλλει στη
διαμόρφωση του ανταγωνιστικού
προφίλ και της διεθνούς προβολής
των πακέτων ιατρικών υπηρεσιών
τουρισμού της χώρας μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση ο Πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ και του Διεθνούς
Κέντρου Ιατρικού Τουρισμού, με
αφορμή την παρουσία του σε πόλεις
της Αμερικής της Αυστραλίας και
της Κίνας, επισήμανε τόσο τη ση-
μαντική στήριξη των Ελλήνων ομο-

γενών οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει
την προσπάθεια αυτή και έχουν
σπεύσει να βοηθήσουν πολυεπίπε-
δα, επικοινωνώντας την καμπάνια
στις τοπικές κοινωνίες, όσο και το
επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδη-
λώθηκε από φορείς του εξωτερι-
κού.

Απαιτείται ολοκληρωμένο
εθνικό σχέδιο
Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης ανα-
φέρθηκε στα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα της χώρας μας για να κατα-
στεί προορισμός Τουρισμού Υγείας,
ωστόσο υπογράμμισε πως η απου-
σία εθνικής στρατηγικής έχει ως
αποτέλεσμα «ελάχιστες νοσοκο-
μειακές μονάδες να είναι σήμερα
διεθνώς πιστοποιημένες, όταν
την ίδια στιγμή στη γειτονική μας
Τουρκία είναι περισσότερες από
40, στην Ιταλία περισσότερες από
20 και στην Ταιλάνδη γύρω στις
15». 

Παράλληλα, όπως ανέφερε, ελάχι-
στα είναι τα ελληνικά νοσοκομεία
που έχουν προχωρήσει σε συμφω-
νίες με κορυφαία διεθνή νοσοκο-
μειακά ιδρύματα, τα οποία θα μπο-
ρούσαν να βελτιώσουν το διεθνές
προφίλ της χώρας, ενώ η χώρα μας
δεν έχει ακόμη εδραιώσει τη φήμη
της ως προορισμός υψηλής ποιότη-
τας.

Πρόκειται για μία σημαντική αδυ-
ναμία της χώρας μας την ώρα που
σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει η
έκθεση του World Travel Monitor
που διεξήχθη από την IPK Interna-
tional για λογαριασμό της έκθεσης
ITB Berlin, το 70% περίπου των
διεθνών ταξιδίων στο εξωτερικό
που εντάσσονται στην κατηγορία
τουρισμού υγείας έχουν ως βασικό
κίνητρο την ευεξία και τις διακοπές
spa.

Το υπόλοιπο 30%, σύμφωνα πάντα

Money Show 2018
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με την έκθεση, αφορούσε ταξίδια
που πραγματοποιήθηκαν για ιατρι-
κούς λόγους.

Να σημειωθεί πως η Γερμανία είναι
η μεγαλύτερη αγορά εξερχόμενου
ιατρικού τουρισμού στον κόσμο, με

πάνω από 1 εκατ. ταξίδια υγείας/
ευεξίας και ακολουθούν οι ΗΠΑ και
οι ασιατικές αγορές (Ν. Κορέα, Κίνα
και Ιαπωνία). Σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, η Ρωσία βρίσκεται στη δεύτερη
θέση, και στη συνέχεια η Γαλλία και
η Ιταλία.

Πέντε δράσεις-κλειδιά 
για την ανάπτυξη 
του Τουρισμού Υγείας
Αναφερόμενος στις ενέργειες που
πρέπει να δρομολογηθούν για την
ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας
στη χώρα μας ο κ. Πατούλης ανα-
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φέρθηκε σε πέντε κύριες δράσεις
που θα επέτρεπαν στον εγχώριο
υπό-κλάδο του ιατρικού τουρισμού
να αξιοποιήσει τα περιθώρια ανά-
πτυξής του.

Ειδικότερα τις συνόψισε στις εξής:
n O καθορισμός εθνικής στρα-

τηγικής για την ανταγωνιστι-
κή τοποθέτηση της Ελλάδας
στην παγκόσμια αγορά ιατρι-
κού τουρισμού, με συγκεκρι-
μένη εστίαση σε προϊόντα και
αγορές.

Η εθνική στρατηγική θα πρέπει
επίσης να περιλαμβάνει την ανάγ-
κη διεθνούς πιστοποίησης και συ-
νεργασία με διεθνείς ιατρικούς
οργανισμούς και κορυφαία ιατρι-
κά ιδρύματα, με σκοπό τη δημι-
ουργία ισχυρού brand και φή-
μης της Ελλάδας ως ελκυστικού
προορισμού ιατρικού τουρι-
σμού.

n Η καθιέρωση σύγχρονων
πρακτικών στη διασφάλιση
ποιότητας, την αδειοδότηση,
και το πλαίσιο ελέγχων, ιδίως
στην εξω-νοσοκομειακή πε-
ρίθαλψη, που να περιλαμβά-
νει μητρώο ασθενών και δια-
δικασιών. 

n Η εξειδίκευση του προσφερό-
μενου προϊόντος και η μεί-
ωση του κόστους μέσω οικο-
νομιών κλίμακας στις κύριες
θεραπείες και επεμβάσεις. 

n Η αξιοποίηση διεθνών δι-
κτύων για την προσέλκυση
ασθενών. 

n Ο συνδυασμός του ιατρικού
προϊόντος με τις απαιτούμε-
νες βοηθητικές υπηρεσίες για
τους επισκέπτες-ασθενείς,
που να περιλαμβάνει για πα-
ράδειγμα υποστήριξη σε πολ-
λαπλές γλώσσες επικοινω-
νίας, υποστήριξη στη μεταφο-
ρά, διαμονή, online εξέταση,

κοινή πρόσβαση στον ηλε-
κτρονικό φάκελο ασθενούς
από τους συνεργαζόμενους
ιατρούς, και στενότερες σχέ-
σεις με τον κλάδο του τουρι-
σμού (π.χ., tourism wellness). 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τα όσα
τόνισε ο κ. Πατούλης, άλλοι βασι-
κοί παράγοντες που μπορούν να
συμβάλλουν καθοριστικά και να
λειτουργήσουν ως πολλαπλασια-
στές ισχύος της εθνικής αυτής
προσπάθειας για την ενίσχυση του
Ιατρικού Τουρισμού για τη χώρα
είναι μεταξύ άλλων η φυσική και
πολιτιστική κληρονομιά μας, το
κλίμα, η υψηλή επισκεψιμότητα
της χώρας ως τουριστικού προορι-
σμού, η Μεσογειακή Διατροφή, ο
εκσυγχρονισμός των υποδομών
και οι υψηλού επιπέδου ξενοδο-
χειακές υποδομές.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
αναλαμβάνει δράση

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του
ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμ-
μισε πως η έλλειψη εθνικής
στρατηγικής για την ανάπτυξη
του Τουρισμού Υγείας επιβάλλει
την ανάληψη πρωτοβουλιών τό-
σο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση
όσο και από τους επιστημονι-
κούς και επιχειρηματικούς φο-
ρείς. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο
ιατρικός τουρισμός έδωσε την
ευκαιρία σε χώρες εντελώς δια-
φορετικού προφίλ να εξελιχ-
θούν σε σημαντικούς ιατρικούς
προορισμούς τόνισε και κατέλη-
ξε χαρακτηριστικά:  «Εμείς μπο-
ρούμε. Προς αυτή την κατεύθυν-
ση εργαζόμαστε συστηματικά και
σας θέλουμε όλους δίπλα μας.
Να ενώσουμε δυνάμεις. Αυτοδι-
οίκηση. Ιατρικός Κόσμος. Επι-
στημονική Κοινότητα. Επιχειρή-
σεις από τον κλάδο  της Ιδιωτικής
Υγείας, του Τουρισμού, της Ανα-
ψυχής και ευεξίας.
Αναλαμβάνουμε δράση. Για να
προσφέρουμε νέες θέσεις εργα-

σίας. Για να σταματήσουμε την «αι-
μορραγία» από τη φυγή νέων κυ-
ρίως επιστημόνων μας στο εξωτε-
ρικό. Για να εισφέρουμε στο εθνι-
κό εισόδημα».

Κατά την τοποθέτησή του ο Γιάν-
νης Καραγιάννης, πρόεδρος του
Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πη-
γών Ελλάδας, Δήμαρχος Λαγκαδά
και Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ,
επισήμανε μεταξύ άλλων, πως η
Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μένει σε
εξαγγελίες και λόγια αλλά προχω-
ρά σε πράξεις και μετρήσιμους
στόχους. Παράλληλα για την ορθή
προώθηση του Τουρισμού Υγείας
αναφέρθηκε στην ανάγκη δημι-
ουργίας κατάλληλων υποδομών
και εστίασε στη συμβολή της Ιαμα-
τικής Ιατρικής.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΕ,
Βαγγέλης Πάνου σημείωσε πως ο
Τουρισμός Υγείας αποτελεί μία
χρυσή ευκαιρία ανάπτυξης της
χώρας με πολλαπλά οφέλη στην
οικονομία της. 

Παράλληλα υπογράμμισε την
ανάγκη διαμόρφωσης ενός μοντέ-
λου Τουρισμού Υγείας στο οποίο η
Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο και θα είναι κεν-
τρικός μοχλός ανάπτυξης.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνι-
κού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων κ. Σ. Παπασπυρόπουλος
στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ
άλλων: «Οι Δήμοι μπορούν να δη-
μιουργήσουν πόλεις φιλικές σύμ-
φωνα με τον Π.Ο.Υ, να προσφέ-
ρουν δικτύωση με παρόχους ια-
τρούς για την κάλυψη χρόνιων νο-
σημάτων όπως είναι το μελάνωμα,
η κατάθλιψη και πολλά ακόμα. Η
προσπάθεια για την ανάπτυξη του
Τουρισμού Υγείας έχει πολλά
εθνικά οφέλη και απαιτείται εξω-
στρέφεια και μακροχρόνιος σχε-
διασμός».
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15oς Εορτασμός της Ημέρας 
Ασφαλούς Διαδικτύου 
Εκδήλωση υπό την Αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Στο επίκεντρο η τελική εισή-
γηση της αρμόδιας ελληνι-
κής επιτροπής για χρήση

των κοινωνικών δικτυών από τα
παιδιά ηλικίας 15 ετών και κάτω,
μόνο με γονική συναίνεση.

Με κεντρικό μήνυμα «Δημιούρ-
γησε, επικοινώνησε και μοιράσου
με σεβασμό. Ένα καλύτερο διαδί-
κτυο ξεκινά από εσένα» εορτάστηκε
φέτος για 15 η συνεχόμενη χρονιά
σε πάνω από 160 χώρες στον κόσμο
η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου που
διοργανώνεται κάθε χρόνο από το
δίκτυο INSAFE/INHOPE με την υπο-
στήριξη της Κομισιόν. Η Ημέρα
Ασφαλούς Διαδικτύου, που εορτά-
στηκε για πρώτη φορά στις 6 Φε-
βρουαρίου 2004, προσφέρει την
ευκαιρία να αναδειχθούν οι θετικές
χρήσεις της τεχνολογίας και να διε-
ρευνηθεί ο ρόλος που όλοι διαδρα-
ματίζουμε συμβάλλοντας στη δημι-
ουργία μιας καλύτερης και ασφαλέ-
στερης διαδικτυακής κοινότητας.
Την ευθύνη οργάνωσης του εορτα-
σμού στη χώρα μας έχει το Ελληνικό
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευ-
νας που πραγματοποίησε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,
κεντρική εκδήλωση στο αμφιθέατρο
του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών στην οποία συμμετείχαν
αρχές, εμπλεκόμενοι φορείς, εκπαι-
δευτικοί και πολλοί μαθητές. Πα-
ράλληλα, με δραστηριότητες και με
σχετικό υλικό που είχε διατεθεί από
το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δια-
δικτύου, μαθητές από όλες τις εκ-

παιδευτικές βαθμίδες και από ολό-
κληρη την επικράτεια συμμετείχαν
στον εορτασμό από τα σχολεία τους
στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για ένα,
όχι μόνο ασφαλές αλλά και ποιοτικό
διαδίκτυο.

Στο επίκεντρο η τελική εισή-
γηση της αρμόδιας ελληνικής επι-
τροπής για χρήση των κοινωνι-
κών δικτυών από τα παιδιά ηλι-
κίας 15 ετών και κάτω, μόνο με
γονική συναίνεση.

Με κεντρικό μήνυμα «Δημιούρ-
γησε, επικοινώνησε και μοιράσου
με σεβασμό. Ένα καλύτερο διαδί-
κτυο ξεκινά από εσένα» εορτάστηκε
φέτος για 15 η συνεχόμενη χρονιά
σε πάνω από 160 χώρες στον κόσμο
η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου που
διοργανώνεται κάθε χρόνο από το
δίκτυο INSAFE/INHOPE με την υπο-
στήριξη της Κομισιόν. Η Ημέρα
Ασφαλούς Διαδικτύου, που εορτά-
στηκε για πρώτη φορά στις 6 Φε-
βρουαρίου 2004, προσφέρει την
ευκαιρία να αναδειχθούν οι θετικές

χρήσεις της τεχνολογίας και να διε-
ρευνηθεί ο ρόλος που όλοι διαδρα-
ματίζουμε συμβάλλοντας στη δημι-
ουργία μιας καλύτερης και ασφαλέ-
στερης διαδικτυακής κοινότητας.
Την ευθύνη οργάνωσης του εορτα-
σμού στη χώρα μας έχει το Ελληνικό
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευ-
νας που πραγματοποίησε υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,
κεντρική εκδήλωση στο αμφιθέατρο
του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών στην οποία συμμετείχαν
αρχές, εμπλεκόμενοι φορείς, εκπαι-
δευτικοί και πολλοί μαθητές. Πα-
ράλληλα, με δραστηριότητες και με
σχετικό υλικό που είχε διατεθεί από
το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δια-
δικτύου, μαθητές από όλες τις εκ-
παιδευτικές βαθμίδες και από ολό-
κληρη την επικράτεια συμμετείχαν
στον εορτασμό από τα σχολεία τους
στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για ένα,
όχι μόνο ασφαλές αλλά και ποιοτικό
διαδίκτυο.

Η Νομική Ελέγκτρια της Αρχής

Εκδήλωση υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
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Προστασίας Δεδομένων Δρ Φερε-
νίκη Παναγοπούλου ανακοίνωσε
την απόφαση της αρμόδιας ελληνι-
κής επιτροπής σύμφωνα με την
οποία προτείνεται να αλλάξουν τα
ηλικιακά όρια χρήσης των κοινωνι-
κών δικτύων από τους νέους και
πλέον από 15 ετών και κάτω να
απαιτείται η γονική συναίνεση για
την πρόσβαση τους. H κ. Παναγο-
πούλου τόνισε χαρακτηριστικά: Η
προστιθέμενη αξία του Κανονισμού
στον τομέα της προστασίας της παι-
δικής ηλικίας συνίσταται στην απαί-
τηση λήψεως ή εγκρίσεως της συγ-
καταθέσεως από τους ασκούντες τη
γονική μέριμνα για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων παιδιών
ηλικίας έως δεκαέξι ετών. Ο Κανονι-
σμός αφήνει το περιθώριο στα κρά-
τη μέλη να προβλέπουν δια νόμου
μικρότερη ηλικία, όχι όμως κατώτε-
ρη των δεκατριών ετών. Υπό την έν-
νοια αυτή, ο Κανονισμός εκλαμβά-
νει ως δεδομένη την απειρία των
παιδιών, τη δυνατότητα επηρεα-
σμού τους σε αλόγιστες ενέργειες, η
οποία αυξάνει την πιθανότητα δια-
κινδυνεύσεως των δικαιωμάτων
των παιδιών κατά την επεξεργασία
δεδομένων. Αυτό που αξίζει προσο-
χής είναι η αναγνώριση της ευθύνης
για τη λήψη της συγκαταθέσεως από
τους ασκούντες τη γονική μέριμνα
στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο
οποίος οφείλει να καταβάλλει εύλο-
γες προσπάθειες για να επαληθεύ-
σει ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή
εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει

τη γονική μέριμνα του παιδιού λαμ-
βάνοντας υπ’ όψιν τη διαθέσιμη τε-
χνολογία. Η μελέτη προτείνει τη θέ-
σπιση ευθύνης γονέων σε περίπτω-
ση εκθέσεως του παιδιού σε διαδι-
κτυακό κίνδυνο. Ερώτημα πάντως
ανακύπτει εάν το δικαίωμα προστα-
σίας δεδομένων είναι σκόπιμο να εί-
ναι δύο ταχυτήτων. Ένα «επαυξημέ-
νο» για τα παιδιά, τα οποία ούτως ή
άλλως έχουν ανατραφεί σε ένα
«φυσικό ψηφιακό περιβάλλον», και
ένα «κανονικό» για όλους τους άλ-
λους. Παρά την ανάγκη προστασίας
της παιδικής ηλικίας κρίνεται ότι η
ενισχυμένη προστασία δεν πρέπει
να ισχύει μόνο για τα παιδιά, αλλά
για όλους. Δεν είναι λίγοι οι ενήλι-
κες διαδικτυακώς «αναλφάβητοι»

που με πλήρη άγνοια κινδύνου ει-
σέρχονται στο διαδίκτυο. Χρήσιμη
θα ήταν η καθιέρωση της αρχής εν
αμφιβολία υπέρ της προστασίας
όλων. Για παράδειγμα, αυτό είναι
χρήσιμο στις υπηρεσίες κοινωνικής
δικτυώσεως μέσω της προεπιλογής
των ρυθμίσεων απορρήτου υπέρ
της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων του χρήστη (privacy by
default). Ευάλωτα στο διαδίκτυο εί-
ναι πολλά πρόσωπα και όχι μόνο τα
παιδιά λόγω της ελλιπούς ενημερώ-
σεως και της ανύπαρκτης ψηφιακής
παιδείας. Πέραν των ανωτέρω προ-
βληματισμών αναφορικά με τη δια-
φοροποίηση του επιπέδου προστα-
σίας μεταξύ παιδιών και ενηλίκων,
το φλέγον πρακτικό ζήτημα που
ανακύπτει είναι κατά πόσον είναι
εφικτό, επιθυμητό, αλλά και δέον να
αφαιρεθεί το δικαίωμα στα παιδιά να
συμμετέχουν ελεύθερα στη νέα δια-
δικτυακή εποχή. Πολλές φωνές δια-
μαρτυρίας αμερικανικής κυρίως
προελεύσεως έχουν ως αφετηρία
την ελευθερία του λόγου. Περαιτέ-
ρω, ψυχραιμότερες ευρωπαϊκές
φωνές εκφράζουν ανησυχία για την
παρεμπόδιση του δικαιώματος αυ-
τοδιαθέσεως των παιδιών και εμμέ-
νουν ότι η αυστηρή ερμηνεία της
διατάξεως εγείρει έντονα ζητήματα
συνταγματικότητας. Για το λόγο αυ-
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τό μεγάλη έμφαση πρέπει να δίδεται
και στην αντιληπτική ικανότητα των
παιδιών».

Στις δράσεις αφύπνισης και ενη-
μέρωσης της Δ/νσης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος αναφέρθηκε στην ομι-
λία του ο Προϊστάμενος κ. Γιώργος
Παπαπροδρόμου τονίζοντας ότι ο
ρόλος της ΕΛΑΣ πρέπει να είναι
πρωτίστως ενημερωτικός και εν συ-
νεχεία κατασταλτικός. Ο κ. Παπα-
προδρόμου επεσήμανε ότι ο ενημε-
ρωμένος πολίτης είναι ο προστατευ-
μένος πολίτης και αυτή η ενημέρω-
ση πρέπει να φτάνει από τη μια άκρη
της Ελλάδας στην άλλη. Επίσης μι-
λώντας στους μαθητές μέσα στην
κατάμεστη αίθουσα τους επεσήμανε
ότι δεν είναι μόνοι τους και ότι αν κά-
τι συμβεί διαδικτυακά πρέπει να ζη-
τήσουν βοήθεια από τους γονείς
τους ή από ένα άτομο που εμπι-
στεύονται.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου και της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πα-
τούλης, Δήμαρχος¦ Αμαρουσίου
επεσήμανε ότι η σωστή χρήση του
διαδικτύου είναι θέμα παιδείας την
οποία οφείλουν όλοι οι φορείς και
κυρίως η πολιτεία να παρέχει τη νέα
γενιά και δήλωσε την αμέριστη συμ-
παράστασή του στο έργο του Ελλη-
νικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδι-
κτύου του ΙΤΕ έτσι ώστε να αντιμε-
τωπιστεί ο ψηφιακός αναλφαβητι-
σμός σε μικρούς και μεγάλους τον
οποίο χαρακτήρισε ως μια από τις
χειρότερες μορφές αποκλεισμού .

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ηλεκτρονικών Δικτύων και επικοι-
νωνίας κ. Γιώργος Πάντος στο χαι-
ρετισμό του τόνισε ότι η ενασχόληση
με τον ψηφιακό κόσμο απαιτεί την
καλλιέργεια κριτικής σκέψης και νέ-
ων δεξιοτήτων έτσι ώστε να είμαστε
σε θέση να πλοηγούμαστε με ασφά-
λεια. Ο νέος κανονισμός (GDPR)
βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση
με προϋπόθεση βέβαια την εν τω

βάθη ενημέρωση των πολιτών από
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το δικό τους μήνυμα για την
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου
2018 έστειλαν και οι νέοι του You-
th Panel του Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου οι οποίοι
επεσήμαναν ότι οι αλλαγές που
φέρνει ο νέος νόμος είναι προς το
συμφέρον των παιδιών καθώς ακό-
μα δεν έχουν αποκτήσει την κριτική
ικανότητα που απαιτείται και η εκ-

παίδευσή τους σε θέματα απορρή-
του δεν είναι επαρκής.

Η συντονίστρια του Ελληνικού
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου κ.
Παρασκευή Φραγκοπούλου
στην ομιλία της ανέλυσε τα πρώτα
αποτελέσματα της έρευνας που
διεξάγει το Κέντρο και η οποία
αφορά τη σχέση των παιδιών με τα
κοινωνικά δίκτυα, μέσα από τα μά-
τια των γονιών.
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Τ ο Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων

συμμετείχε στο 5ο
Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα
«Διαχείριση Κρίσεων στον
Τομέα της Υγείας» που
διοργάνωσε η Ελληνική
Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων
στον Τομέα της Υγείας υπό
την Αιγίδα του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών στο
ξενοδοχείο Divani Caravel
στις 9-11 Φεβρουαρίου.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων, της ΚΕΔΕ

και του ΙΣΑ. κ. Γ. Πατούλης, Περι-
φερειάρχης Αττικής, προσκεκλημέ-

νος, κατά την τελετή έναρξης του
Συνεδρίου την Παρασκευή 9 Φε-
βρουαρίου, απηύθυνε χαιρετισμό
τονίζοντας ότι ο ΙΣΑ και η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση έχουν καταθέσει συγκε-
κριμένες προτάσεις για όλα τα καί-
ρια και κρίσιμα ζητήματα και αναμέ-
νονται άμεσες παρεμβάσεις. «Με
δεδομένη την αδυναμία των κυβερ-
νόντων στελεχών, είναι επιτακτική η
ανάγκη να συνεργαστούμε όλοι για
να φέρουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα».

Στο Συνέδριο αναπτύχθηκε
πλούσια θεματολογία με ειδικές
ανασκοπήσεις στην αντιμετώπιση
των σύγχρονων προβλημάτων του
Τομέα Υγείας στην Ελλάδα και Παγ-
κόσμια. Καταξιωμένοι επιστήμονες
ανέπτυξαν τις πλέον σημαντικές
εξελίξεις σε τομείς όπως η διαχείρι-

ση του Προσφυγικού-Μεταναστευ-
τικού ζητήματος στην Ελλάδα κατά
την Περίοδο της Κρίσης, η διαχείρι-
ση κρίσεων και επειγουσών κατα-
στάσεων και αναφορά στην ταξιδιω-
τική και διεθνή υγεία, η διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού στον Υγει-
ονομικό Τομέα, η οικονομική κρίση
και χρόνια νοσήματα καθώς και επι-
πτώσεις της στην Υγειονομική και
Φαρμακευτική περίθαλψη των Ελ-
λήνων.

Στο συνέδριο επίσης παρουσιά-
στηκαν τα αποτελέσματα της επιτυ-
χούς και εποικοδομητικής συνεργα-
σίας της Ελληνικής Εταιρείας Δια-
χείρισης Κρίσεων με τον Π.Ο.Υ στο
πλαίσιο Public Health, Emergency
Operation Centre-Network για το
έτος 2017.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
με θέμα «Διαχείριση Κρίσεων
στον Τομέα της Υγείας» 
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Πραγματοποιήθηκε
σήμερα συνάντηση
επανενεργοποίησης του
Ελληνικού Οικοσυστήματος
Ψηφιακής Υγείας επ’ ευκαιρία
της ένταξης του ΙΕΕ ως
μέλους της ECHAlliance
(European Connected Health
Alliance) στο Αμφιθέατρο της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Υγείας. 

Σ τη συνάντηση ήταν προσκε-
κλημένος ο Πρόεδρος του
ΕΔΔΥΠΠΥ, της ΚΕΔΕ & του

ΙΣΑ, κ. Γ. Πατούλης, Περιφερειάρ-
χης Αττικής ο οποίος λόγω ανειλημ-
μένων υποχρεώσεων δεν παρέστη,
έκανε όμως την ακόλουθη δήλωση:
«Η ηλεκτρονική τεχνολογία στην
εποχή μας εξελίσσεται ταχύτατα.
Εφαρμογές που σήμερα διευκολύ-
νουν την ζωή μας, πριν λίγα μόλις
χρόνια ήταν αδιανόητες. ‘Ένας με-
γάλος τομέας που η ηλεκτρονική
τεχνολογία εξελίσσεται και συνει-
σφέρει, είναι η Υγεία . Ένας ολόκλη-

ρος κλάδος έχει αναπτυχθεί γύρω
από τις εφαρμογές που έχουν άμε-
ση ή έμμεση σχέση με την Υγεία,
την προαγωγή της, την πρόληψη,
την θεραπεία. Τα κράτη μέλη στην
Ευρώπη υφίστανται ολοένα και πε-
ρισσότερες πιέσεις για να εξασφα-
λίσουν ότι τα εθνικά συστήματα
υγείας θα ανταποκριθούν στη ζήτη-
ση για την παροχή υπηρεσιών υψη-
λής ποιότητας και άμεσης πρόσβα-
σης, παρά τους μηδενικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης ή τη μείωση των
προϋπολογισμών για την υγεία. 

Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών αλλά και ως Πρόεδρος
της ΚΕΔΕ, μπορώ να δω την ανα-
γκαιότητα και την χρησιμότητα στην
εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών
όχι μόνο στην θεραπεία, αλλά κυ-
ρίως στην πρόληψη, την έγκαιρη
διάγνωση, την εκπαίδευση του πλη-
θυσμού, την εξ αποστάσεως μάθη-
ση, την ποιότητα ζωής και την κοι-
νωνική φροντίδα. Πιστεύω δε, ότι
όπως προωθούμε με όλες μας τις
δυνάμεις τον Τουρισμό Υγείας ως

Πυλώνα Ανάπτυξης για την Χώρα
μας, μπορούμε να αξιοποιήσουμε
και όλες τις δυνατότητες που μας δί-
νει αυτός ο κλάδος της Ιατρικής για
την ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση
και ανάπτυξη του κλάδου αυτού». 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
αναπτύχθηκαν ενότητες με θέμα
το ρόλο και το μέλλον των οικοσυ-
στημάτων ψηφιακής υγείας στην
Ευρώπη και διεθνώς, τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του συστήματος
υγείας στη χώρα μας καθώς συζη-
τήθηκαν και οι προοπτικές και δυ-
νατότητες του Ελληνικού Οικοσυ-
στήματος.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με
παρεμβάσεις εκπροσώπων επιστη-
μονικών, κοινωνικών και αυτοδιοι-
κητικών φορέων, όπως αυτή της
κας. Ν. Παπαθανασοπούλου,
Συντονίστριας Προγράμματος Υγι-
είς Πόλεις στο Ελληνικό Διαδημοτι-
κό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ,
Προέδρου Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής του Π.Ο.Υ για τα Εθνικά Δίκτυα.

Συνάντηση του Ελληνικού 
Οικοσυστήματος Ψηφιακής Υγείας
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Με θέμα τις «Καινοτόμες
λύσεις και ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση»
πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 21 έως και την 
Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, στο
ξενοδοχείο «Elite», στην
Καλαμάτα το 5ο Πανελλήνιο
Διεπιστημονικό Ιατρικό
Συνέδριο. 

Τ ο 5ο Πανελλήνιο Διεπιστη-
μονικό Ιατρικό Συνέδριο
διοργανώθηκε από την Αστι-

κή μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ομ-
πρέλα, νευροεπιστήμη και ψυχική
υγεία» (www.obrela.gr), την Πέμ-
πτη 21 έως και την  Κυριακή 24 Ιου-
νίου, με την επιστημονική στήριξη
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ)
και υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Υγείας.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν και-
νοτόμες λύσεις από τεχνολογικές
επιστήμες που αποτελούν το αντί-
βαρο στις συνέπειες της οικονομι-
κής ύφεσης στην υγεία. Συζητήθη-
καν καινοτόμες ιδέες, εφαρμογές,
θεραπείες, υπηρεσίες, επικοινω-
νίες, συσκευές και φάρμακα που
μπορούν να μειώσουν το κόστος
και να αυξήσουν την αποτελεσματι-
κότητα στους τομείς ενημέρωσης,
έρευνας, εκπαίδευσης, διάγνωσης
και θεραπείας. Στα πλαίσια αυτά,
ειδικοί από όλους τους χώρους της
ιατρικής, της νευροεπιστήμης, της
βιολογίας, της φαρμακολογίας, κα-
θώς και επιστήμονες από τους χώ-

ρους των οικονομικών, της υγείας
και των τηλεπικοινωνιών και τεχνο-
λογίας της πληροφορίας παρου-
σίασαν νεότερες εξελίξεις που
σχετίζονται με τον ευρύ τομέα της
υγείας.

Το ΕΔΔΥΠΠΥ εκπροσωπήθηκε από
τον Γενικό Διευθυντή κ. Σωτήρη
Παπασπυρόπουλο, Ψυχίατρο
MD,  με ομιλία «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ: Ένας
Καινοτόμος Θεσμός  του Δήμου για
την Ολοκληρωμένη Εφαρμογή
Προγραμμάτων Πρόληψης και
Προαγωγής της Υγείας»  στην
στρογγυλή τράπεζα  «Προαγωγής
της Υγείας, Συναπόφαση στην Θε-
ραπεία και Εξυπηρέτηση Ασθε-
νών».  Βασικός στόχος του ΚΕΠ
Υγείας είναι η ενημέρωση, η κινητο-
ποίηση όλων των πολιτών μέσω της

διοργάνωσης προληπτικών εξετά-
σεων για 8 κύρια νοσήματα που ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
προτείνει αλλά και στα οποία έχει
αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαι-
ρη προληπτική παρέμβαση και ανί-
χνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνε-
ται αποτελεσματική και μπορεί να
σώσει ζωές. Τα 8 νοσήματα είναι:
Καρκίνος του παχέος εντέρου, Καρ-
κίνος του τραχήλου της μήτρας,
Καρκίνος του μαστού, Καρδιαγγει-
ακός κίνδυνος, Ανεύρυσμα κοιλια-
κής αορτής, Καρκίνος του προστά-
τη, Μελάνωμα και κατάθλιψη.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Περι-
φερειάρχης Αττικής δήλωσε «Συγ-
χαίρουμε τους διοργανωτές και
τους ομιλητές του συνεδρίου για τις
παρουσιάσεις τους καθώς η συνει-
σφορά τους  στην ανεύρεση τόσο
διαγνωστικών, όσο και θεραπευτι-
κών λύσεων στην ιατρική είναι ση-
μαντική. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
έχει ενεργό συμμετοχή στην προ-
αγωγή της δημόσιας υγείας μέσω
της Πρόληψης και των Προληπτι-
κών Κέντρων Υγείας (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ)
καθώς με την υποστήριξη σύγχρο-
νου λογισμικού οι δημότες ενημε-
ρώνονται για τα προληπτικά πρωτό-
κολλα του παγκόσμιου οργανισμού
υγείας σχετικά με τα 8 νοσήματα
του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, καθώς και για την
επανεξέταση τους με την πάροδο
του χρόνου, συμβάλλοντας με τον
τρόπο αυτό,  ουσιαστικά, στη άμεση
επικοινωνία και πληροφόρηση της
πρόληψης.»

5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Ιατρικό 
Συνέδριο «Καινοτόμες λύσεις 
και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση»
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“Τοπικό Κέντρο Ενημέρωσης
και Εγγραφής Εθελοντών
Δοτών Μυελού των Οστών”
στο Πανόραμα: Εκστρατεία
ενημέρωσης του δήμου σε
συνεργασία με τον σύλλογο
«OΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» 
στην 83η ΔΕΘ 

Α νοίγει σύντομα και θα λει-
τουργεί στον δήμο Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, ένα από τα

πρώτα 14 Συνεργαζόμενα Τοπικά
Κέντρα Ενημέρωσης και Εγγραφής
Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών που θα δημιουργηθούν πα-
νελλαδικά, για να ενισχύσουν την
προσπάθεια που κάνει πανελλαδι-
κά ο Σύλλογος Όραμα  ΕΛΠΙΔΑΣ
μέσα από μεγάλο δίκτυο συνεργα-
ζόμενων κέντρων σε όλη την επι-
κράτεια.

Πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα
που υλοποιείται από το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ), σε συνεργασία με τον
Σύλλογο OΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ και την
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ) και προοδευτικά θα επεκτα-
θεί σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Πυλαίας-
Χορτιάτη, ως Συνεργαζόμενο Κέν-
τρο Ενημέρωσης και Εγγραφής
Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών, συμμετείχε στο περίπτερο
του Συλλόγου Όραμα - Ελπίδας
στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική πρω-
τοβουλία του ΕΔΔΥΠΠΥ, σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο OΡΑΜΑ ΕΛ-
ΠΙΔΑΣ και την ΚΕΔΕ που προσφέ-
ρει ελπίδα και ζωή σε χιλιάδες
ασθενείς που χρήζουν μεταμό-
σχευσης μυελού των οστών από

συμβατό δότη για να επιβιώσουν. Ο
δήμος μας στηρίζει αυτή την προ-
σπάθεια και με ενθουσιασμό μαζί
με τον Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
στη διάρκεια της ΔΕΘ βοηθήσαμε
στην ενημέρωση και την ευαισθη-
τοποίηση του κοινού για την επικεί-
μενη λειτουργία τοπικού Κέντρου
στο Πανόραμα» αναφέρει σε μήνυ-
μα του ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 

Στη σημασία του προγράμματος
και στην ανάγκη της επέκτασης
του σε κάθε σημείο της επικράτει-
ας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του
ΕΔΔΥΠΠΥ & της ΚΕΔΕ κ. Γιώρ-
γος Πατούλης, Περιφερειάρχης
Αττικής κατά την επίσκεψη του
στο  περίπτερο του Συλλόγου
OΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ στη διάρκεια
της 83ης ΔΕΘ αναφέροντας ότι  «οι
Δήμοι μέσα από τις κοινωνικές
τους υπηρεσίες μπορούν να απο-
τελέσουν τους πομπούς ενημέ-

ρωσης και να δημιουργήσουν
καινούριες προοπτικές στον πολ-
λαπλασιασμό των εθελοντών δο-
τών μυελού των οστών με σκοπό
να καλύπτονται οι θεραπείες των
ασθενών εντός της χώρας».

Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιά-
τη το Συνεργαζόμενο Τοπικό Κέν-
τρο Ενημέρωσης & Εγγραφής Εθε-
λοντών Δοτών Μυελού των Οστών
θα στεγάζεται στο ΚΕΠ Υγείας Πυ-
λαίας-Χορτιάτη στο Πανόραμα
(οδός Σχολείου 2Α) και θα στελεχώ-
νεται από κοινωνική λειτουργό και
νοσηλεύτριες.

Η λειτουργία του κέντρου θα ξεκι-
νήσει σύντομα, με την ολοκλήρωση
της εκπαίδευσης του νοσηλευτικού
προσωπικού, στη λήψη δείγματος
(σιέλου), από τους τοπικούς συνερ-
γάτες του Συλλόγου Οράματος ΕΛ-
ΠΙΔΑΣ.

83η ΔΕΘ-Γραφείο Βορείου Ελλάδος
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ) συμμετείχε στο
επετειακό 10ο Greece Race
for the Cure που διοργανώνει
ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
«Άλμα Ζωής» που
πραγματοποιήθηκε στο
Ζάππειο την Κυριακή 7
Οκτωβρίου. 

Μ ε αφετηρία το Ζάππειο και
μέσα από δύο όμορφες
διαδρομές, χιλιάδες συμ-

μετέχοντες, δρομείς και περιπατη-
τές, γυναίκες, άνδρες και παιδιά
έδωσαν το «παρών» και χάραξαν
δρόμο ενάντια στον καρκίνο του μα-
στού. Για τις γυναίκες που βιώνουν
τον καρκίνο μαστού, για την πρόλη-
ψη και την έγκαιρη διάγνωση που
σώζουν ζωές, για έναν κόσμο όπου
ο καρκίνος του μαστού δε θα υπάρ-
χει πια.

Το Greece Race for the Cure® εί-
ναι ένας αγώνας- θεσμός, ο 2ος
μεγαλύτερος αγώνας Race for the
Cure® παγκοσμίως και πραγματο-
ποιείται με την έγκριση της Susan
G. Komen® και τη συνδιοργάνωση
του Οργανισμού Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου
Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Φέτος, στην
επέτειο των 10 ετών της Διοργάνω-
σης, το Greece Race for the Cure®
πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα
της Α.Ε. του Προέδρου της Δημο-
κρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλο-
πούλου.

Ο πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & της
ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, Πε-
ριφερειάρχης Αττικής, δήλωσε με

την ευκαιρία της εκδήλωσης:
«Πρόκειται για μια μέρα γιορτής
αλλά και μια ευκαιρία να ενώσου-
με τις δυνάμεις μας, με αυτόν τον
συμβολικό τρόπο, ενάντια στον
καρκίνο του μαστού. Όλοι μαζί
στηρίξαμε έμπρακτα τη προσπά-
θεια του Πανελλήνιου Συλλόγου
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
“Άλμα Ζωής” ο οποίος οργάνωσε
σήμερα το 10ο Greece Race for
the Cure®, στην Αθήνα. Είναι ιδι-
αίτερα αισιόδοξο το γεγονός ότι

σήμερα χιλιάδες κόσμου βρέθη-
καν στο Ζάππειο μαζί μας, ως μέ-
ρος μίας παγκόσμιας αλυσίδας η
οποία συμβολικά μαζί με τις γυ-
ναίκες που έχουν βιώσει το καρκί-
νο του μαστού δώσαμε ένα μήνυ-
μα ελπίδας. 

Ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί
να νικηθεί. Ως Δίκτυο έχουμε εξυ-
πηρετήσει περισσότερες από
3.500 χιλιάδες γυναίκες μέσα από
τον προσυμπτωματικό έλεγχο».

10ο Greece Race for the Cure
ενάντια στον καρκίνο του μαστού
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Το Φεστιβάλ Επιστήμης και
Καινοτομίας, Athens Science
Festival, επέστρεψε στην
Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων από τις 24 έως τις
29 Απριλίου 2018, για να
αποδείξει ότι τα σύνορα δεν
έχουν θέση στην επιστήμη.

Τ ο Athens Science Festival
διοργανώνεται από τον εκ-
παιδευτικό οργανισμό «Επι-

στήμη Επικοινωνία – SciCo», το
Βρετανικό Συμβούλιο, την Τεχνό-
πολη του Δήμου Αθηναίων, το Σύν-

δεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος
Ωνάση και τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνερ-
γασία με πολλούς ακαδημαϊκούς,
ερευνητικούς φορείς και εκπαιδευ-
τικούς οργανισμούς.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και η
Κεντρική Δομή των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε
συνεργασία με την ΜΚΟ «Ομπρέλα,
Νευροεπιστήμη και Ψυχική Υγεία»
συμμετείχαν στην διαδραστική έκ-
θεση του Athens Science Festival,
στις 26,27&29/04/2018, με θέμα «η

Λειτουργία του εγκεφάλου και η Κα-
τάθλιψη.»  O υπεύθυνος της «ομ-
πρέλα, νευροεπιστήμη και ψυχική
υγεία» (www.obrela.gr) και επιστη-
μονικός συνεργάτης του ΕΔΔΥΠΠΥ,
κ. Ορέστης Γιωτάκος ψυχίατρος
MD, MSc, PhD, η εκπρόσωπος της
«ομπρέλα, νευροεπιστήμη και ψυχι-
κή υγεία» (www.obrela.gr) , κα.
Μυρτώ Γιωτάκου και η υπεύθυνη
της κεντρικής δομής των ΚΕΠ Υγεί-
ας και εκπρόσωπος του ΕΔΔΥΠΠΥ
κα. Μαριάνθη Χατζηκωνσταντί-
νου MSc, PhD, Διδάκτωρ Ιατρικής
Αθηνών, συνομίλησαν με πλήθος

Athens Science Festival 2018
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κόσμου  για τα  σημάδια της κατάθλι-
ψης, την λειτουργία του εγκεφάλου
όσων νοσούν από κατάθλιψη αλλά
και γιατί η κατάθλιψη, σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
είναι η τέταρτη αιτία αναπηρίας. 

Οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν  βίν-
τεο με θέματα όπως «Η ταυτότητα
του εγκεφάλου», «Τα νευρωνικά
δίκτυα του εγκεφάλου», «Η νευρο-
ανατομία των συναισθημάτων», «Η
εξέλιξη των κρίσεων άγχους και πα-
νικού στον εγκέφαλο», «Η μνήμη»
καθώς και να  εκτιμήσουν τον εαυτό
στους για κατάθλιψη, με το ερωτη-
ματολόγιο ανίχνευσης κατά Zung
και βάσει ειδικού λογισμικού των
ΚΕΠ Υγείας. 

Την Κυριακή 29/4/2017  ο υπεύθυ-
νος της «ομπρέλα, νευροεπιστήμη
και ψυχική υγεία» (www.obrela.gr)
και επιστημονικός συνεργάτης του
ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Ορέστης Γιωτάκος
ψυχίατρος MD, MSc, PhD, παρου-
σίασε ομιλία με θέμα «Yψηλού κιν-
δύνου συμπεριφορές εφήβων».
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε
την ομιλία και ενημερώθηκε για
τους  παράγοντες που συμβάλλουν
στη συναισθηματική αστάθεια και
τις συμπεριφορές υψηλού κινδύ-
νου των εφήβων όπως η προκατά-
ληψη, η έμφυτη περιέργεια και ο
πτωχός έλεγχος της παρόρμησης.
Ο κ Γιωτάκος εξήγησε ότι η αμυ-
γδαλή, μια βασική δομή του εγκε-
φάλου για την αποκωδικοποίηση
των συγκινήσεων, έχει αναπτυχθεί
πλήρως κατά την εφηβεία,  αντίθετα
με το σύστημα του προμετωπιαίου
φλοιού, που είναι υπεύθυνο για τη
λογική ωριμάζει και αναπτύσσεται
αργότερα. 

Η διαδικασία αυτή της ωρίμανσης
ταυτίζεται με την οπίσθια-πρόσθια
κατεύθυνση ωρίμανσης του εφηβι-
κού εγκεφάλου. Στον εγκέφαλο του
εφήβου, υπάρχει έλλειψη ισορρο-
πίας και πρωταγωνιστεί το συναί-

σθημα, εις βάρος της λογικής, παρά
το γεγονός ότι οι έφηβοι έχουν επί-
γνωση του ενδεχόμενου κινδύνου.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & της
ΚΕΔΕ, κ. Γ. Πατούλης, Περιφερει-

άρχης Αττικής δήλωσε σχετικά:
«Πράγματι πρόκειται για μια γιορτή
επιστήμης, τεχνολογίας και καινο-
τομίας στην οποία συμμετέχουμε
πάντα με στόχο την ευαισθητοποί-
ηση του πληθυσμού».
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Ορθή Κατανάλωση Αλκοόλ 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ) με την
αποκλειστική υποστήριξη της
DIAGEO Hellas διοργάνωσε
την 6η Πανελλαδική
Εκστρατεία Ενημέρωσης για
την Ορθή κατανάλωση
αλκοόλ με παράλληλες
δράσης διανομής φυλλαδίων
και μέσω της προώθησης των
2 links Quiz -DRINK IQ και
ΑΛΚΟΟΛ & ΑΝΗΛΙΚΟΙ σε όλα
τα site των δήμων μελών του
ΕΔΔΥΠΠΥ. 

Τα sites δημιουργήθηκαν με τη
συνεργασία του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφά-

λειας ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς.

Σκοπός της εκστρατείας αυτής,
ήταν ανάρτηση των banners στα site
των Δήμων –μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ
και η ενημέρωση των δημοτών αν-
δρών και γυναικών άνω των 18 ετών
καθώς και υποψηφίων οδηγών με
σκοπό την έγκαιρη και πληρέστερη
ενημέρωση τους για τις επιπτώσεις
της μη ορθής κατανάλωσης αλκοόλ.
Η διάρκεια της εκστρατείας ορίστη-
κε για 2 μήνες από την έναρξη της
που ήταν τα τέλη Μαΐου.

Στόχοι της εκστρατείας αυτής
ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητο-
ποίηση των νεαρών Ελλήνων κατα-
ναλωτών σε θέματα που αφορούν
την κατανάλωση αλκοόλ μέσω της
ιστοσελίδας Drink IQ και 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. Ενώ με
την ιστοσελίδα Αλκοόλ και Ανήλικοι
στοχεύουμε στην πληρέστερη ενη-
μέρωση του γονέα μέσα από συμ-
βουλές για τα συνήθη παιδιατρικά
ζητήματα εκ των οποίων είναι και το
«Αλκοόλ 18+. Εξηγώ στο παιδί μου
γιατί». Μέσω αυτής της ενότητας, ο
γονέας μπορεί να αναζητήσει πλη-
ροφορίες σχετικά με τις συνέπειες
που έχει η κατανάλωση αλκοολού-
χων ποτών από εφήβους, τους τρό-
πους ανίχνευσης του προβλήματος,
καθώς και τα μέσα αναζήτησης λύ-
σεων και διεξόδων. Για την υλοποί-
ηση της προσπάθειας αυτής, είχαμε
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ως αποκλειστικό υποστηρικτή την DIAGEO Hellas.

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-banners ήταν συνολικά 213. 

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 επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες στους 192 Δήμους
μέλη. 

Ανταπόκριση Δήμων-Στατιστικά 
Από το σύνολο των 213 Δήμων-μελών που ενημερώθηκαν για να συμμετάσχουν στην εκστρατεία ανταποκρίθηκαν

συνολικά 132 Δήμοι-μέλη. Επιπλέον 2 Δήμοι μέλη (Μεγίστης, Σέριφος) δεν έχουν καθόλου ιστοσελίδα. 

Α/Α ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ 213 ΔΗΜΟΥΣ-ΜΕΛΗ
1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ 2 BANNER 132 ΔΗΜΟΙ
2 ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΚΟΜΑ 79 ΔΗΜΟΙ
3 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ SITE 2 ΔΗΜΟΙ

Εκστρατεία Ενημέρωσης του Κοινού 
για την Ορθή Κατανάλωση Αλκοόλ 2018
6η συνεχόμενη χρονιά!
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Παρακολούθηση
Εκστρατείας

Μαζί με τα ενημερωτικά φυλλά-
δια, για την πληρέστερη ενημέρωση
του Δημάρχου και του εκπροσώπου
(όπου έχουν ορίσει οι Δήμοι μέλη)
στείλαμε επιστολή καθώς και ένα πί-
νακα με τα προτεινόμενα σημεία δια-
νομής του ενημερωτικού υλικού.

Η διάθεση των φυλλαδίων διήρκη-
σε περίπου 2 μήνες. Σε κάποιες περι-
πτώσεις είχαμε και έχτρα σημεία
εκτός από τα επιλεγμένα (Κέντρα εξέ-
τασης υποψηφίων οδηγών, πανεπι-
στήμια, πολιτιστικά κέντρα, θέατρα,
λιμάνια κλπ) όπου εξίσου δραστηριο-
ποιείται ο πληθυσμός στόχος, (νέοι
και νέες άνω των 18 ετών).

Στατιστικά
Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων από 34 Δήμους σε σύνολο 34 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.
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Δήμος Ήλιδας
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Λευκάδα

Μύκονος

Σάμος Σύρος
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Εκστρατείες 

Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά
και τα Εμβόλια 2018-2019

Εκστρατεία Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών με θέμα:

Η Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης με
θέμα: «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά
και τα εμβόλια» συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία
για μια ακόμη χρονιά και στη φάση αυτή
στοχεύει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προσχολικής
ηλικίας. Η εκστρατεία διοργανώνεται από το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων σε
συνεργασία με τους Δήμους μέλη, υπό την
Αιγίδα και με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ, με τη
συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας της
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, και της
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και την
ευγενική χορηγία της Pfizer Hellas.

Σ τόχος της Εκστρατείας, είναι η ενημέρωση των
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
προσχολικής ηλικίας, στην ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ και τη ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, με
σκοπό να εφαρμόσουν στις τάξεις τους πρόγραμμα ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών ώστε μελ-
λοντικά να εξασθενήσει το αντι-εμβολιαστικό κίνημα κα-
θώς και το φαινόμενο της υπερκατανάλωσης αντιβιοτι-
κών, με ότι επικίνδυνο για την υγεία συνεπάγεται. Στο
πλαίσιο της εκδήλωσης οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν
έναν οδηγό εργασίας για τα παιδιά που έχει τίτλο «Το
Παιδαγωγικό υλικό της Ευρώπης: e-bug» ενώ έχουν
την ευκαιρία να επιμορφωθούν με βιωματικό τρόπο,
ώστε να μπορούν να μεταφέρουν την πληροφορία στους
μαθητές τους με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας στη χρή-
ση των αντιβιοτικών. Επιπλέον δίδεται σε όλους τους εκ-
παιδευτικούς από 1 αντίτυπο του παιδικού βιβλίου «Ποι-
ος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη» και ένα ενημερωτικό έν-
τυπο που διατίθεται από τον ΕΟΦ για την ορθή χρήση
των αντιβιοτικών.
Για το σκοπό αυτής της εκστρατείας έχει δημιουργηθεί
κατάλληλο βιβλίο που απευθύνεται στους παιδικούς
αναγνώστες με τίτλο  «Ποιος παγίδεψε την Πένυ
Κιλλίνη» από την αναγνωρισμένη συγγραφέα παιδικής
λογοτεχνίας Ιωάννα Μπουλντούμη. Το βιβλίο έχει λάβει
την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρη-
σκευμάτων Φ14/226374/ΕΚ/1670/Δ1 για τη διανομή

του στα δημοτικά σχολεία της χώρας μέσω των Δήμων-
μελών του Δικτύου, η οποία και έχει ήδη ξεκινήσει με
πολλά από αυτά τα βιβλία να βρίσκονται ήδη στις βιβλιο-
θήκες των σχολείων.
Στόχος της εκστρατείας είναι να διαφυλάξουμε τα αντι-
βιοτικά, φάρμακα τα οποία έσωσαν και εξακολουθούν
να σώζουν εκατομμύρια ζωές μέχρι σήμερα. Η χώρα
μας εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώ-
πη στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην Κοινότητα, με
αποτέλεσμα να έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
μικροβίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά. Παράλληλα, το-
νίζουμε τη σημασία και τα οφέλη του εμβολιασμού, τόσο
στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. 
Τις ομιλίες πραγματοποιούν διακεκριμένοι ιατροί λοι-
μωξιολόγοι, μέλη και συνεργάτες της Ελληνικής Εται-
ρείας Χημειοθεραπείας και της Ελληνικής Εταιρείας
Λοιμώξεων που συμμετέχουν εθελοντικά στο Πρόγραμ-
μα. Η Εκστρατεία Ενημέρωσης που στο σύνολό της είναι
εθελοντική και δεν χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς
ή άλλους πόρους, άρχισε από τους Δήμους της Αττικής
τον Οκτώβριο 2014 και συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα.
Τη σεζόν 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6
ημερίδες, συγκεκριμένα στους Δήμους Σικυωνίων, Αγ.
Βαρβάρας, Σάμου, Ηρακλείου, Μοσχάτου-Ταύρου και
Ηγουμενίτσας. Η Εκστρατεία θα συνεχιστεί και την επό-
μενη σεζόν 2019-2020.

Δήμος Σικυωνίων 31/10/18
- Δημαρχείο Κιάτου

Ήταν η πρώτη ημερίδα που πραγματοποίησε το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο για τη φετινή χρονιά και απευθυνό-
ταν στους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων κα-
θώς και στους νηπιαγωγούς των Παιδικών Σταθμών του
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Δήμου Σικυωνίων.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Σικυωνιών κ.
Σπύρος Σταματόπουλος ο οποίος καλωσόρισε την Κα-
θηγήτρια κα Γιαμαρέλλου στο Κιάτο και αναφέρθηκε
στην ύψιστη σημασία της προληπτικής  ιατρικής. Τόνισε
ότι μέσω της συμμετοχής του Δήμου στο Ελληνικό Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων από το 2011, ο Δήμος
Σικυωνίων έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων για
τους δημότες τα οποία περιλαμβάνουν Πρώτες Βοήθει-
ες, εξετάσεις σπιρομέτρησης, πρόγραμμα πρόληψης
καρδιαγγειακού κινδύνου, ημερίδες ενημέρωσης κατά
της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών, το πρόγραμμα
Τηλεϊατρικής και στις τρεις δημοτικές ενότητες και πρό-
σφατα ιδρύθηκε και το ΚΕΠ Υγείας. Τέλος ευχαρίστησε
όλους τους παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς και τους
κάλεσε να μεταφέρουν τις γνώσεις της Ημερίδας στους
μαθητές των σχολείων τους.
Στην εκδήλωση, που εντάσσεται στο πλαίσιο άσκησης
της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, το παρόν έδωσαν
οι Αντιδήμαρχοι Ιωάννης Μυττάς και Ιωάννης Τσιά-
νος, ο Γ. Γραμματέας Χρήστος Ζαχαριάς, ο αντιπρό-
εδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Κορινθίας Νικόλαος
Κοκιόπουλος, οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό. Την
ημερίδα παρακολούθησε πλήθος εκπαιδευτικών, κα-
θώς και υπάλληλοι του Τμήματος Κοινωνικής Προστα-
σίας του Δήμου.

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 26/11/18
- ΚΕΠ Υγείας Αγ. Βαρβάρας
Η ημερίδα απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς των Δη-
μοτικών Σχολείων, στους νηπιαγωγούς και παιδαγω-
γούς των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Βαρβά-
ρας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε  ο Δήμαρχος Γεώργιος
Καπλάνης ο οποίος δήλωσε: «Η υγεία είναι το πολυτι-
μότερο αγαθό στον άνθρωπο και ο δήμος οφείλει να
συμπληρώνει και να ενισχύει την αγωγή υγείας με προ-
γράμματα και υπηρεσίες.  Στόχος της σημερινής Ημερί-
δας είναι να γίνει κατανοητό πώς μπορούν να συμβάλ-

λουν οι εκπαιδευτικοί στην ορθή χρήση των αντιβιοτι-
κών και στην πρόληψη των λοιμώξεων μέσω των εμβο-
λιασμών, μεταφέροντας την πληροφορία στους γονείς
και στους μαθητές τους».
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας
Λεωτσάκος: «Πριν από ένα χρόνο περίπου συστήσαμε
στο δήμος μας το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία. Θέλη-
σή μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας, εκεί που
δυστυχώς ακόμη το κράτος υστερεί.  Η πρόληψη που εί-
ναι η σημαντικότερη ανάγκη υπηρεσιών υγείας είναι
αλήθεια ότι δεν παρέχεται αποτελεσματικά από το εθνι-
κό σύστημα υγείας. Ήδη πραγματοποιήσαμε στον πρώτο
χρόνο λειτουργίας, σημαντικές δράσεις όπως για την
πρόληψη της κατάθλιψης, την πρόληψη διαφόρων μορ-
φών καρκίνου, την πρόληψη του μελανώματος κ αι καρ-
διαγγειακών νοσημάτων. Σήμερα είμαστε εδώ να ενη-
μερωθούμε από τους ειδικούς για την ορθή χρήση των
αντιβιοτικών αλλά και την αναγκαιότητα του εμβολια-
σμού και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρό-
σκλησή μας».
Συντονίστρια ήταν η κα Αθανασία Μυγδάκη, Κοινωνική
Λειτουργός,  Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ και Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πό-
λεις στο Δήμο.
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Δήμος Σάμου 10/12/18 
- Δημαρχιακό Μέγαρο Σάμου
Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί προσχολι-
κής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υπη-
ρετούν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στα  Νηπια-
γωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Εκπαιδευτικής Περι-
φέρειας του Δήμου Σάμου. 
Χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου Σάμου, απηύθυνε ο
Δημοτικός Σύμβουλος και Δ/ντης του 3ου Δημοτικού
Σχολείου Σάμου, κ. Μανδουραράκης Ιωάννης.

Δήμος Ηγουμενίτσας 21/2/19 
- Πνευματικό Κέντρο «ΠΑΝΘΕΟΝ»
Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί προσχολι-
κής αγωγής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θε-
σπρωτίας αλλά και γονείς.
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος δήλωσε:
«Η μεγάλη προσέλευση των εκπαιδευτικών στη σημερι-

νή δράση αποδεικνύει ότι επετεύχθη ο στόχος της ενη-
μέρωσής τους. Μέσω του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας
συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την προαγωγή της
δημόσιας υγείας με δοκιμασμένη μεθοδολογία κι αλλε-
πάλληλες δράσεις ευαισθητοποίησης και πρόληψης.
Στόχος μας είναι η  δημιουργία κουλτούρας για την προ-
στασία της υγείας των δημοτών μας και την περεταίρω
βελτίωση της ζωής τους».

Δήμος Ηρακλείου 26/2/19
- Δημαρχείο Ηρακλείου Αίθουσα ΔΣ
Την ημερίδα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί της
Προσχολικής Αγωγής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος,
τόνισε τα οφέλη της σύμπραξης του Δήμου με το ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, η οποία, στα χρόνια της συνεργασίας των δύο
φορέων, έχει βοηθήσει να ενημερωθούν και να ευαι-
σθητοποιηθούν χιλιάδες Ηρακλειώτες για θέματα που
αφορούν την Υγεία τους. «Για την δημοτική μας αρχή η
προαγωγή της Υγείας, το να διατηρήσουμε ασφαλείς
τους συμπολίτες μας είναι προτεραιότητα», σημείωσε.
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Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου 3/4/19
- Αίθουσα εκδηλώσεων 
ΚΑΠΗ Μοσχάτου
Την ημερίδα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτι-
κοί της Προσχολικής Αγωγής και της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μοσχάτου-
Ταύρου.
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου Ανδρέας Γ.
Ευθυμίου δήλωσε: « Είναι μεγάλη μας χαρά να
φιλοξενούμε στην πόλη μας έγκριτους επιστή-
μονες που με  δράσεις σαν αυτές παράγουν
πλούσιο κοινωνικό έργο. Η ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας μας αλλά κυρίως των παιδιών
και των εκπαιδευτικών λειτουργών είναι ύψι-
στης σημασίας για την προαγωγή της υγείας και
της ευημερίας των πολιτών  για αυτό και στηρί-
ζουμε με όλες μας τις δυνάμεις παρόμοιες
προσπάθειες».
Ομιλήτριες στις εκδηλώσεις ήταν η κα Ελένη
Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοι-
μώξεων ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Χημειοθεραπείας η κα Δήμητρα Καββαθά, Ια-
τρός Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια
ΕΣΥ, Δ’ Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική,
Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ οι οποίες τόνισαν ότι η
άσκοπη κατανάλωσή των αντιβιοτικών, όπως
για παράδειγμα σε περιπτώσεις κοινών κρυο-
λογημάτων, τα καθιστά λιγότερο αποτελεσματι-
κά καθώς μειώνεται η δραστικότητά τους, η κα
Κυριακή Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια Πα-
θολογίας-Λοιμώξεων, Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Γ. Ελληνι-
κής Εταιρείας Χημειοθεραπείας παρουσίασε
στους εκπαιδευτικούς έναν οδηγό εργασίας
για τα παιδιά που έχει τίτλο «Το Παιδαγωγικό
υλικό της Ευρώπης: e-bug» και η κα Νταίζη
Παπαθανασοπούλου,  Συντονίστρια του Προ-
γράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., Πρό-
εδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του
Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα, ανα-
φέρθηκε στην αναγκαιότητα συνεργασίας των
φορέων Εκπαίδευσης και ΕΔΔΥΠΠΥ προκειμέ-
νου να αλλάξει από την παιδική ηλικία η νοο-
τροπία στην χρήση των αντιβιοτικών καθώς και
στον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην
προαγωγή της Υγείας.
Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έλαβαν
βεβαίωση συμμετοχής καθώς επίσης το Παιδι-
κό Βιβλίο «Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη»,
το εκπαιδευτικό υλικό της Ευρώπης e-bug και
το ενημερωτικό έντυπο του ΕΟΦ για την ορθή
χρήση των αντιβιοτικών.
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Εκστρατεία ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης με
κεντρικό σύνθημα «Η γνώση
σώζει ζωές» σε Συνεργασία
με την ΕΔΟΚ

Στόχος

Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση
του γενικού πληθυσμού στις Α΄Βοή-
θειες  αλλά και συγκεκριμένων
πληθυσμιακών ομάδων  που μπο-
ρούν να αποτελέσουν πυρήνα εκ-
παίδευσης  ή που μπορεί να τους εί-
ναι περισσότερο χρήσιμες αυτές οι
γνώσεις, στον κάθε Δήμο.
Για την επίτευξη του στόχου διοργα-
νώνουμε στον κάθε Δήμο που το
επιθυμεί,  διαδραστικές εκδηλώ-
σεις θεωρητικής και πρακτικής προ-
σέγγισης του θέματος.

Θέματα που 
αναπτύσσονται 

n Καρδιοαναπνευστική Ανάνηψη
n Ξένο σώμα στο λάρυγγα- πνιγμονή
n Λιποθυμία
n Δηλητηρίαση από οινόπνευμα

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

Το πρόγραμμα απευθύνεται  στο
Γενικό πληθυσμό, σε Εκπαιδευτι-
κούς όλων των βαθμίδων, Γονείς,
Ηλικιωμένους, Δημοτικούς Υπαλ-

Εκπαίδευση 
στις Α’ Βοήθειες 
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λήλους (συνεργεία, τεχνικά έργα,
καθαριότητα, πράσινο, αθλητικά
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 αποστολή
της αίτησης συμμετοχής του Δήμου
στο ΕΔΔΥΠΠΥ, για να προγραμματί-
σουμε άμεσα την ημερομηνία της
εκδήλωσης. H αίτηση συμμετοχής
βρίσκεται στο site μας www.eddyp-
py.gr μαζί με τις υποχρεώσεις του
Δήμου για την υλοποίηση της δρά-
σης.

n Δήμος Αγ. Βαρβάρα 2/6/18

n Δήμος Αγ. Δημητρίου 25/2/18

n Δήμος Αγ. Παρασκευής

21/10/18

n Δήμος Βριλησσίων 20/10/18

n Δήμος Γαλατσίου 23/6/18

n Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπο-

λης 5/5/18

n Δήμος Μονεμβασίας 10-

11/3/18

n Δήμος Ν. Σμύρνης 26/2/18

n Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν.

Χαλκηδόνας 3/3/18

n Δήμος Παλλήνης 10/2/18

n Δήμος Σικυωνίων 20/5/18

n Δήμος Φυλής 3-4/11/18

Αγία Βαρβάρα

Αγίος Δημήτριος

Αγία Παρασκευή
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Βριλήσσια ΓαλάτσιΒριλήσσια

Ελληνικό - Αργυρούπολη

Γαλάτσι

Μονεμβασιά

Νέα Σμύρνη Νέα Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα
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Παλλήνη

Συκιωνίων Φυλή
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Σε μια εποχή που ο
εμβολιασμός έχει μπει στο
στόχαστρο, με ολέθρια
αποτελέσματα για τη Δημόσια
Υγεία, όπως αυτά που
συνέβησαν το 2017 – 2018 με
την ιλαρά, το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων- Προαγωγής Υγείας
(ΕΔΔΥΠΠΥ), ως Εθνικής
Εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων
Πιστοποιημένο Μέλος του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, αναλαμβάνει τη
πρωτοβουλία να ξεκινήσει μια
μεγάλη εκστρατεία
ενημέρωσης για τους
εμβολιασμούς των ενηλίκων
για τη γρίπη, την πνευμονία
και τον έρπητα ζωστήρα.

Τ ο Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ) υπό την αιγίδα της Ελλη-

νικής Εταιρείας Λοιμώξεων και με
την υποστήριξη των εταιρειών MSD
και VIANEX, υλοποίησε εκστρατεία
ενημέρωσης και εκπαίδευσης για
τους Δημότες 19 Δήμων μελών του
Δικτύου. Συγκεκριμένα, η ενέργεια
αφορούσε στην διοργάνωση ενη-
μερωτικών εκδηλώσεων με θέμα
τους Εμβολιασμούς Ενηλίκων,
εστιάζοντας σε Γρίπη, Πνευμονία
και Έρπητα Ζωστήρα. 

Την έναρξη της εκστρατείας ανα-
κοίνωσε ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ
και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος – ΚΕΔΕ, Περιφερειάρχης
Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, σε
συνέντευξη τύπου που πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη 12 Σεπτεμ-
βρίου 2018 στην Αίγλη Ζαππείου.
Οι Δήμοι που συμμετείχαν στην εκ-
στρατεία αλφαβητικά ήταν οι εξής: 

n ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ

16/10/2018
n ΑΛΙΜΟΣ 10/10/2018

n ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

24/10/2018
n ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 19/10/2018

n ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 22/10/2018

n ΙΛΙΟΝ 15/10/2018

n ΙΩΑΝΝΙΝΑ 29/10/2018
n ΚΑΒΑΛΑ 4/12/2018

n ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 11/12/2018

n ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1/10/2018
n ΚΟΖΑΝΗ 30/10/2018

n ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 18/10/2018

n ΜΑΡΟΥΣΙ 11/10/2018
n Ν.ΣΜΥΡΝΗ 13/12/2018

n Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- 

Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 26/11/2018
n ΞΑΝΘΗ 20/11/2018
n Π. ΦΑΛΗΡΟ 17/10/2018

n ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 25/10/2018

n ΦΛΩΡΙΝΑ 31/10/2018

Εκστρατεία Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης 
του κοινού για τους εμβολιασμούς ενηλίκων:
Γρίπη, Πνευμονία και Έρπης Ζωστήρ
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Η εκστρατεία διήρκησε από τον
Οκτώβριο έως το Δεκέμβρη του
2018. 

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν με τη συνεργασία
των Δήμων μελών του Δικτύου, στις
δομές των ΚΑΠΗ, όπου το «στοχευ-
μένο» κοινό ενημερώθηκε από ειδι-
κό ιατρό λοιμωξιολόγο της Ελληνι-
κής Εταιρείας Λοιμώξεων, σχετικά
με την σημασία των εμβολιασμών
των ενηλίκων και το Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολιασμού για τους ενή-
λικες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομιλητές,
ιατροί μέλη της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Λοιμώξεων,  συμμετείχαν αφιλο-
κερδώς στην εκστρατεία.

Βασικός στόχος του προγράμματος
είναι η σωστή επιστημονική ενημέ-
ρωση και η συνεχής ενημέρωση
των δημοτών ανά τακτά χρονικά
διαστήματα σχετικά με την αξία και
τα οφέλη του εμβολιασμού με σκο-
πό την ενδυνάμωση της εμπιστοσύ-
νη γύρω από τα εμβόλια και την
πρόληψη δημιουργώντας αναχώ-
ματα στα όποια μηνύματα ενδοι-
ασμού μπορεί να εμφανίζονται κατά
καιρούς. Πέρα όμως από τη συχνό-
τητα, σημαντικό ρόλο στην αποτε-
λεσματικότητα εκστρατειών ενημέ-
ρωσης του κοινού παίζουν επίσης η
δυναμικότητα και ο πλουραλισμός
των μέσων που χρησιμοποιούνται
έτσι ώστε να γίνουν δέκτες των μη-
νυμάτων όλος ο πληθυσμός στο σύ-
νολό του. 
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Κοινότητες φιλικές προς την άνοια
- Δημιουργία δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών
για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας

Το πρόγραμμα « Κοινότητες
φιλικές προς την άνοια –
Δημιουργία δικτύου
Συμβουλευτικών Σταθμών για
την άνοια στους Δήμους της
Ελλάδας» είναι ένα καινοτόμο
μοντέλο παροχής υπηρεσιών
για την άνοια, που υλοποιεί η
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
σε συνεργασία με το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) με
χρονικό ορίζοντα δύο ετών. 

Τ ο πρόγραμμα υλοποιείται με
την υποστήριξη της Ελληνι-
κής Εταιρείας Νόσου Alzhei-

mer και Συγγενών Διαταραχών και
της CMT Προοπτικής. Το έργο αφο-
ρά στη δημιουργία Συμβουλευτι-
κών Σταθμών για την άνοια στους
Δήμους της Ελλάδας, ώστε να υπο-
στηρίζονται και να εξυπηρετούνται
άτομα με προβλήματα μνήμης και
άνοια καθώς και οι φροντιστές τους
στις περιοχές που διαμένουν. Στο
πλαίσιο της λειτουργίας των Συμ-
βουλευτικών Σταθμών, υποστηρί-

ζεται η δικτύωση και η
διασύνδεση, τόσο
οριζόντια -μέσα
στις δομές τοπι-
κής αυτοδιοί-
κησης- όσο
και με εξειδι-
κ ε υ μ έ ν ε ς
υ π η ρ ε σ ί ε ς
υγείας και
ψυχικής υγεί-
ας, διασφαλί-
ζοντας το συνεχές
της φροντίδας. 
Η Πρόεδρος της Εταιρεί-
ας Alzheimer Αθηνών Παρα-
σκευή Σακκά έχει δηλώσει σχετικά:
«Η ίδρυση δικτύου Συμβουλευτι-
κών Σταθμών για την άνοια στους
Δήμους της Ελλάδας σε συνεργα-
σία με το ΕΔΔΥΠΠΥ είναι το πρώτο
βήμα για τη δημιουργία κοινοτήτων
φιλικών προς την άνοια στη χώρα
μας. Σε μία κοινότητα φιλική προς
την άνοια, τα άτομα με άνοια έχουν
πρόσβαση σε έγκαιρη διάγνωση και
θεραπεία, απολαμβάνουν υψηλής
ποιότητας φροντίδα και νιώθουν εν-
σωματωμένοι, με δυνατότητα συμ-
μετοχής, επιλογής και ελέγχου της

καθημερινότητάς τους.
Μία κοινότητα φιλι-

κή προς την
άνοια αποτελεί-

ται από μεμο-
νωμένα άτο-
μα, επιχειρή-
σεις, οργανι-
σμούς, υπη-
ρεσίες και δη-

μόσιους φο-
ρείς, μέσα συγ-

κοινωνίας, δημό-
σιους χώρους που

υποστηρίζουν τις ανάγ-
κες των ατόμων με άνοια». Ο

πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και της
ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, Περι-
φερειάρχης Αττικής δήλωσε: «Στη
χώρα μας έχουμε μάθει να επικεν-
τρωνόμαστε στην προσπάθεια να
βρούμε την κατάλληλη θεραπεία
μιας νόσου, ενώ θα έπρεπε να επι-
κεντρωνόμαστε εποικοδομητικά να
προλάβουμε την εκδήλωση των
ασθενειών με τον κατάλληλο προ-
συμπτωματικό έλεγχο. Έτσι και στην
νόσο Alzheimer, ως σύγχρονη επι-
δημία του 21ου αιώνα, οφείλουμε
να παρέχουμε τα μέσα αυτά που θα
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προστατεύσουν τους πολίτες από
την ασθένεια, θα ανακουφίσουν
τους πάσχοντες και τους φροντι-
στές αυτών και θα μειώσουν το μεί-
ζον κοινωνικό και οικονομοτεχνικό
πρόβλημα που δημιουργείται. Με
αυτόν τον τρόπο, είμαστε κοντά
στους ασθενείς και στις οικογένειές
τους παρέχοντας συγχρόνως στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση άλλο ένα ση-
μαντικό εργαλείο υπέρ της προ-
αγωγής υγείας των δημοτών».

Ποιοι επωφελούνται 
από τις υπηρεσίες των
Συμβουλευτικών Σταθμών;

Άτομα που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα μνήμης, μέλη των οικογενει-
ών τους οποιασδήποτε ηλικίας, άτο-
μα άνω των 65 ετών που επιθυμούν
να εξεταστούν ή να συμμετέχουν σε
δράσεις πρόληψης της άνοιας,
επαγγελματίες υγείας και ψυχικής
υγείας, εργαζόμενοι σε τοπικούς
φορείς και οποιοσδήποτε ενδιαφέ-

ρεται να ενημερωθεί για την άνοια. 
Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει
στο Πρόγραμμα της δημιουργίας
Συμβουλευτικού Σταθμού για την
Άνοια 71 Δήμοι και έχουν εγκαινια-
στεί οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί των
Δήμων Ηρακλείου Αττικής, Με-
ταμόρφωσης, Παλαιού Φαλήρου,
Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλ-
κηδόνας, Παύλου Μελά, Ιεράς
Πόλης Μεσολογγίου και Πυλαί-
ας-Χορτιάτη.

Παλαιό Φάληρο

Νέα Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα

Μεταμόρφωση

Ηράκλειο
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Συμβολική πορεία προς το Ζάππειο
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου για
τη στήριξη των Κοινοτήτων Φιλικών προς την Άνοια

Γ. Πατούλης: «55 Δήμοι-μέλη
του Δικτύου Πανελλαδικά ήδη
συμμετέχουν στη δημιουργία
Κοινοτήτων Φιλικών προς την
άνοια»

Μ ε βάση τα διεθνή στοιχεία,
ένας στους δύο ανθρώ-
πους με κάποια μορφή

άνοιας δε νιώθει πλέον μέρος της
κοινότητας στην οποία ζει- κι αυτό

δεν οφείλεται τόσο στα εμπόδια που
βάζει η ασθένεια λόγω βιολογικών
προβλημάτων, αλλά στο συνδυα-
σμό με εμπόδια που βάζει η κοινω-
νία: μη προσβάσιμοι χώροι, έλλειψη
ενημέρωσης υπαλλήλων ιδιωτικού
και δημοσίου τομέα σχετικά με τη
νόσο και τη διαχείριση της, απουσία
ακατάλληλων υποδομών για τη δι-
ευκόλυνση των συμπολιτών μας
στην άσκηση των κοινωνικών τους
δικαιωμάτων και πολλά ακόμη.

Το 2017 ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας δημοσίευσε το «Παγκό-
σμιο Σχέδιο Δράσης για την άνοια»
με βασικούς στόχους τη βελτίωση
της ζωής των ατόμων με άνοια, των
φροντιστών και των οικογενειών
τους και τη μείωση του αντίκτυπου
του προβλήματος στις κοινότητες.
Δευτερευόντως άλλο ένα σημαντι-
κό βήμα αφορά  στην ευαισθητοποί-
ηση και στη συμμετοχή της κοινω-
νίας στο σύνολό της. 
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Στην καρδιά αυτής της προσπά-
θειας βρίσκεται η δημιουργία κοινο-
τήτων φιλικών προς την άνοια, που
αποτελεί βασικό στόχο της Εταιρεί-
ας Alzheimer Αθηνών και το θέμα
στο οποίο αφιερώνει σειρά από
πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις στο
πλαίσιο του φετινού Παγκόσμιου
Μήνα Alzheimer.

Κοινότητες Φιλικές προς την
άνοια είναι κοινότητες στις οποίες τα
άτομα με άνοια έχουν καλή ποιότητα
ζωής, ζουν όσο το δυνατόν πιο ανε-
ξάρτητα, αποτελούν ενεργά και χρή-
σιμα μέλη της κοινότητας, αντιμετω-
πίζονται από όλους με σεβασμό και
κατανόηση και έχουν την απαραίτη-
τη πρακτική υποστήριξη και έμπρα-
κτη συμπαράσταση στις καθημερι-
νές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
(ΕΔΔΥΠΠΥ) του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας, συνεργάζεται με την
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών δημι-
ουργώντας Κοινότητες Φιλικές
στους Δήμους της χώρας. Ήδη 55
Δήμοι της χώρας έχουν ξεκινήσει τη
δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθ-
μών για την υποδοχή, καταγραφή
και έγκαιρη διάγνωση των ασθενών
και την υποστήριξη των φροντιστών
τους. 135 επαγγελματίες υγείας
έχουν ολοκληρώσει τη θεωρητική
τους εκπαίδευση και συνεχίζουν
στο προσεχές διάστημα με την πρα-
κτική τους άσκηση στα Κέντρα Ημέ-
ρας.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ &
της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, Πε-

ριφερειάρχης Αττικής, παραβρέθη-
κε στη συμβολική πορεία (memory
walk) προς το Ζάππειο και δήλωσε:
«Επιστήμη και Αυτοδιοίκηση ενώ-
νουν δυνάμεις και δημιουργούν
Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την
πρόληψη της νόσου και την ανακού-
φιση του φορτίου των φροντιστών
με την άρτια εκπαίδευση στελεχών
των κοινωνικών υπηρεσιών των Δή-
μων. Έχουμε υποχρέωση να στηρί-
ξουμε τους πάσχοντες σε πόλεις φι-
λικές για τη διατήρηση της ποιότη-
τας ζωής τους». 

Ο κ. Πατούλης συνεχάρη την
πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας
Alzheimer Αθηνών Δρ. Παρασκευή
Σακκά και δεσμεύθηκε για την πε-
ραιτέρω διεύρυνση της συνεργα-
σίας.
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Από το Φεβρουάριο του 2018,
το Δίκτυό μας συνεργάζεται
με το Σύλλογο OΡΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑΣ και την ΚΕΔΕ, με
σκοπό να παρέχουμε
αποτελεσματική βοήθεια με
τη δημιουργία Τοπικών
Κέντρων ενημέρωσης και
συλλογής δειγμάτων σιέλου
από εθελοντές δότες μέσα
από τις κοινωνικές υπηρεσίες,
και ιδίως τα ΚΕΠ Υγείας των
Δήμων της χώρας.

Κ οινός στόχος είναι να δημι-
ουργήσουμε Τοπικά Κέν-
τρα  για να προσφέρουμε

όλοι μαζί την ελπίδα και τη ζωή σε
χιλιάδες ασθενείς που χρήζουν
μεταμόσχευσης μυελού των
οστών από συμβατό δότη για να
επιβιώσουν. 
Ήδη συμμετέχουν 25Δήμοι για τη
δημιουργία ενός κοινωνικού Δι-
κτύου σε μια κοινή πορεία για τη
μεταλαμπάδευση μιας σπουδαίας
ιδέας η αξία της οποίας είναι η ίδια
η ανθρώπινη ζωή.

Η διαδικασία δημιουργίας τοπικού
κέντρου στο Δήμο είναι ιδιαίτερα
απλή, χωρίς να απαιτείται διάθεση
επιπλέον χώρου ή προσωπικού.
Υπάρχει στη διάθεση των Δήμων
που επιθυμούν να συμμετέχουν
οπτικό υλικό και ηλεκτρονικό έν-
τυπο του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ-
ΔΑΣ, με την υπογραφή της προ-
έδρου του Συλλόγου κυρίας Μα-
ριάννας Β. Βαρδινογιάννη, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως επικοινωνιακό υλικό για
να γνωρίσουν οι δημότες την

Δημιουργία Τοπικών Κέντρων ενημέρωσης 
και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού οστών
στους Δήμους της χώρας σε συνεργασία 
με το Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
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ύπαρξη του νέου κέντρου στα όρια
του Δήμου τους. Το 2018 εγκαι-
νιάστηκαν τα πρώτα δύο τοπικά
κέντρα στο Δήμο Ηγουμενίτσας
και στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.
Η πρόσκληση προς τους Δήμους
της χώρας για δημιουργία τοπι-
κού συνεργαζόμενου κέντρου
είναι ανοικτή καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους και μπορούν οι
Δήμοι μέσω των εκπροσώπων
τους να εκδηλώσουν το ενδια-
φέρον τους στον αρμόδιο συνερ-
γάτη του ΕΔΔΥΠΠΥ.
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Εκστρατείες 

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).
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:

n Ά Βοηθειών
n Ορεινής διάσωσης
n Αστικής διάσωσης 

(τροχαίο - σεισμός)
n Διάσωση από υγρό στοιχείο

(Θάλασσα - ποτάμι - λίμνη)
n Πυρόσβεση

Η μόνη ειδικότητα που θα πρέπει να
υπάρχει σε κάθε ομάδα και μάλιστα
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 αστική
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 πρώ-
τη 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-

Δημιουργία Δημοτικής Εθελοντικής 
Ομάδας Προστασίας του Πολίτη
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νονισμό λειτουργίας της κάθε
μιας. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει
το αιρετό 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 πυ-
ρόσβεσης, με το Δήμο για την υγει-
ονομική κάλυψη αθλητικών ή πολι-
τιστικών εκδηλώσεων, μαθήματα
σε σχολεία κ.α.). Υπάρχουν εβδο-
μαδιαίες συνήθως συναντήσεις, για
συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εξάσκη-
ση και ενημέρωση για τυχόν προ-
γραμματισμένες δραστηριότητες.
Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα να
ενταχθεί στην ΕΔΟΚ ως παράρτημα
της. 
Σε έκτακτα γεγονότα (πχ 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:
n Ασφαλής Προσέγγιση ασθενούς

- έλεγχος ζωτικών
n Αναγνώριση και αντιμετώπιση

τραύματος ή πάθησης
n Ακινητοποίηση & μεταφορά

τραυματία
n Αντιμετώπιση πνιγμονής
n Καρδιοπνευμονική αναζωογόνη-

ση
n Triage

Στην Ορεινή Διάσωση περιέχεται:
n Ανάγνωση χάρτη - Προσανατολι-

σμός
n Κίνηση στην ύπαιθρο
n Τεχνικές Έρευνας και εντοπι-

σμού αγνοούμενου 
n Εκμάθηση Βασικών κόμπων και

συνδεσμολογίας
n Καταρρίχηση & Αναρρίχηση με

τη βοήθεια ορειβατικού εξοπλι-
σμού

Πυρόσβεση:
Η Πυροπροστασία - Πυρόσβεση,
προβλέπεται να γίνεται από τους
κατά τόπους πυροσβεστικούς σταθ-
μούς.
Η Διάσωση σε Υγρό Στοιχείο πε-
ριέχει:
n Τεχνικές Έρευνας και 

Εντοπισμού Αγνοούμενου 
n Διάσωση Αγνοούμενου με χρήση

διασωστικού εξοπλισμού
n Ναυαγοσωστική

Η Αστική Διάσωση χωρίζεται σε 2
μέρη: 
1.Τροχαίο Ατύχημα το οποίο περιέχει:

n Ασφάλεια σκηνής τροχαίου ατυ-
χήματος

n Απεγκλωβισμός θύματος με χρή-
ση διασωστικού εξοπλισμού

2.Σεισμό ο οποίος περιέχει:
n Ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια

και μετά το σεισμό 
n Έρευνα κατεστραμμένου κτιρίου
n Εντοπισμός θύματος
n Τρόποι απεγκλωβισμού με χρή-

ση διασωστικού εξοπλισμού
n Οργάνωση και λειτουργία  χώ-

ρων καταφυγής
n Οργάνωση και λειτουργία καταυ-

λισμών 

Σύσταση 1ης Εθελοντικής Ομάδας Προστασίας
του Πολίτη στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας-Δράσεις
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Responsibility Alliance 
Τα «πιο… υπεύθυνα» 
βραβεία για νέους απένειμε 
η Συμμαχία για την
Υπεύθυνη Πώληση
Οινοπνευματωδών Ποτών-
Responsibility Alliance

Σ την τελετή ανακοίνωσης
των νικητών του Δημιουργι-
κού Διαγωνισμού Νέων

«Άσ’ το πάνω μου»
Σε ευχάριστη και γιορτινή ατμό-

σφαιρα τιμήθηκαν οι νικητές του
Δημιουργικού Διαγωνισμού Νέων
«Άσ’ το πάνω μου» της Συμμαχίας
για την Υπεύθυνη Πώληση Οινο-
πνευματωδών Ποτών – Responsi-
bility Alliance. Στις 12 Δεκεμβρίου
στο Public Café στο Σύνταγμα, εν-
νέα νέοι που εμπνεύστηκαν από
την αξία της υπευθυνότητας, έλα-
βαν βραβείο για τις συμμετοχές
τους στις κατηγορίες διήγημα, φω-
τογραφία και video.

Η εκδήλωση άνοιξε με τους κυ-
ρίους Ισίδωρο Ρεβάχ, Πρόεδρο της
Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολού-
χων Ποτών (ΕΝΕΑΠ) καθώς και
Κώστα Ράπτη, Αντιπρόεδρο του
Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών
Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων
Ποτών (ΣΕΑΟΠ), οι οποίοι απηύθυ-
ναν χαιρετισμό.

Ο κύριος Ρεβάχ ευχαρίστησε
όλους τους συμμετέχοντες που
ήταν μέρος αυτής της επιτυχημέ-
νης πρωτοβουλίας και τόνισε την
ανάγκη να αναπτύσσουμε υπεύθυ-
νες πρακτικές σε όλες τις εκφάν-
σεις της δημόσιας ζωής, μεταξύ
αυτών και σε σχέση με το αλκοόλ.
Με τη σειρά του, ο κύριος Ράπτης
συνεχάρη τους νικητές και τόνισε
πως οι νέοι μπορούν να αποτελέ-
σουν παράδειγμα υπευθυνότητας,
εάν τους εμπιστευτούμε.

Παρουσία επίλεκτων θεσμικών
εκπροσώπων, μεταξύ των οποίων
η κυρία Φωτεινή Κουλούρη, Προ-
ϊσταμένη της Διεύθυνσης Αντιμε-
τώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Ποιότητας Ζωής η κριτική επιτροπή
απένειμε τα δώρα στους νικητές.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ &
της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης,
Περιφερειάρχης Αττικής χαιρετί-
ζοντας το θεσμό, συνεχάρη τους
διοργανωτές για την πρωτοβουλία
τους και τόνισε την αξία της σωστής
ενημέρωσης και της ευαισθητοποί-
ησης των νέων ειδικά ανθρώπων
στην ορθή χρήση του αλκοόλ. Ο κ.
Πατούλης σημείωσε: «Ως Δίκτυο
τα 6 τελευταία χρόνια διοργανώ-
νουμε Εκστρατείες Ενημέρωσης
για την Ορθή κατανάλωση αλκοόλ
συμβάλλοντας με έγκυρη επιστη-
μονική κατάρτιση για την αποτροπή
των δυσάρεστων συνεπειών που

έχει η αλόγιστη κατανάλωση αλ-
κοόλ. Με αρωγούς τους 220 Δή-
μους-μέλη του Δικτύου θα συνεχί-
σουμε την προσπάθεια μας».

Ο κλάδος των αλκοολούχων
ποτών, επιδεικνύοντας υπευθυνό-
τητα και συνέπεια ανέλαβε μια ου-
σιαστική πρωτοβουλία. Με τη
«Συμμαχία για την Υπεύθυνη Πώ-
ληση Οινοπνευματωδών Ποτών -
Responsibility Alliance», η Ένωση
Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Πο-
τών (ΕΝ.Ε.Α.Π.) και ο Σύνδεσμος
Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμά-
των και Αλκοολούχων Ποτών
(Σ.Ε.Α.Ο.Π.), κάλεσαν τις επιχειρή-
σεις εισαγωγής, παραγωγής και
διάθεσης ποτών καθώς και τους
εκπροσώπους του λιανεμπορίου
και της επιτόπιας κατανάλωσης να
συμμετέχουν σε μια συντονισμένη
προσπάθεια για την προαγωγή και
διασφάλιση της υπεύθυνης διάθε-
σης, πώλησης και κατανάλωσης
αλκοόλ. Επιπλέον, την πρωτοβου-
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λία έχουν αγκαλιάσει εξειδικευμέ-
νοι φορείς σε ζητήματα πρόληψης
και δημόσιας υγείας που συμβάλ-
λουν ενεργά στο έργο της Συμμα-
χίας με την επιστημονική τους γνώ-
ση και εμπειρία.

Οι πρώτοι νικητές της κάθε κα-
τηγορίας κέρδισαν από μία υπο-
τροφία για τα σεμινάρια Φωτο-
γραφίας, Video ή Δημιουργικής
Γραφής του Μικρού Πολυτεχνεί-
ου και από μία δωροεπιταγή αξίας
500€ από τα καταστήματα Public.
Οι δεύτεροι νικητές κέρδισαν ένα
κινητό moto g play από την Moto-
rola και οι τρίτοι νικητές από μία
δωρεοεπιταγή αξίας 200€ από τα
καταστήματα Public.

Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως
τις 21 Νοεμβρίου, ο Διαγωνισμός
έδωσε τη δυνατότητα στους νέ-
ους από 18 έως 25 ετών, να εκ-
φράσουν τον τρόπο με τον οποίο
είναι υπεύθυνοι σε όλες τις εκ-
φάνσεις της ζωής τους. Κατά τη
διάρκεια του Διαγωνισμού, 128
συμμετέχοντες ανέδειξαν το τα-
λέντο τους, ανεβάζοντας τις πρω-
τότυπες δημιουργίες τους στο site
του Διαγωνισμού 
www.astopanomou.com 
για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ, διενεργεί εκ-
στρατεία με την υποστήριξη της
DIAGEO,  με διανομή φυλλαδίων
(300.000 φυλλάδια συνολικά) και
μέσω της προώθηση των σελίδων
DRINK IQ και ΑΛΚΟΟΛ & ΑΝΗΛΙ-
ΚΟΙ σε όλα τις ιστοσελίδες των
Δήμων -μελών του Δικτύου. Οι
ιστοσελίδες και το ενημερωτικό
φυλλάδιο, δημιουργήθηκαν με τη
συνεργασία του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφά-
λειας ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς (οι
φορείς αυτοί συμμετέχουν στη
Συμμαχία) για τη σωστή ενημέρω-
ση των καταναλωτών.
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Ολοκληρώθηκε η διανομή της ανθρωπιστικής
βοήθειας που εστάλη από την Κυπριακή
αποστολή στους πυροπαθείς της Ανατολικής
και Δυτικής Αττικής υπό την εποπτεία του
ΕΔΔΥΠΠΥ 

Γ. Πατούλης: «Έμπρακτα και διαρκώς συμ-
βάλλουμε στην ανακούφιση των πυρόπλη-
κτων συμπολιτών μας»

Ολοκληρώθηκε η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας
που συγκεντρώθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων του
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) και την κυπριακή κοινότητα, για να φτά-
σουν είδη πρώτης ανάγκης στα χέρια των πυρόπληκτων
συμπολιτών μας στους Δήμους Μαραθώνα, Ραφήνας-
Πικερμίου και Μεγάρων. Την εποπτεία της διανομής εί-
χε το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ) και ο Πρόεδρος του Δικτύου, Περιφερειάρχης
Αττικής και Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γιώργος Πατούλης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ & του ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Πατούλης
Περιφερειάρχης Αττικής, σημείωσε ότι «η Τοπική Αυτο-
διοίκηση ενωμένη μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και σε
αυτή τη σκληρή δοκιμασία και να συνδράμει με σκοπό
την αποκατάσταση τόσο των υλικών ζημιών όσο και της
περιβαλλοντικής καταστροφής. Τόσο ως ΚΕΔΕ με τη
διάθεση σημαντικού ποσού που προβλέψαμε να δε-
σμευθεί όσο και επιμέρους τα Δημοτικά Συμβούλια μπο-
ρούν να συμβάλουν τα μέγιστα». 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης σε
ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της
ΚΕΔΕ & του ΕΔΔΥΠΠΥ ανέφερε: «Θα ήθελα να σας ευ-
χαριστήσω θερμά για την έμπρακτη συνδρομή σας στην
αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών της πυρ-
καγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 και ιδιαίτερα για την μέρι-
μνα σας και τον συντονισμό στη διανομή ανθρωπιστικής
βοήθειας. Τις δύσκολες αυτές στιγμές, που βιώνουμε
όλοι στο Δήμο Μεγαρέων, είναι σημαντική και συγκινη-
τική η συμπαράσταση και το ενδιαφέρον όλων. Δυστυ-
χώς οι ζημιές και οι καταστροφές είναι μεγάλες και επώ-
δυνες και ο Δήμος μας καταβάλει τεράστια προσπάθεια
να ανακάμψει το ταχύτερο δυνατό, να ανακουφιστούν οι

κάτοικοι, που επλήγησαν και να επιστρέψει η περιοχή
μας στους κανονικούς ρυθμούς της. Στο εγχείρημα αυτό
της Διοίκησης του Δήμου, η συμπαράσταση, η αλληλεγ-
γύη και η βοήθεια όλων, μας δίνει κουράγιο, δύναμη και
ελπίδα ότι σύντομα η περιοχή της Κινέττας θα ξαναγίνει,
όπως πριν και ακόμα καλύτερα».

Η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μα-
ραθώνα κυρία Αναστασία Ρίζου απέστειλε ευχαριστή-
ρια επιστολή προς τον κ. Πατούλη αναφέροντας: «Εκ
μέρους του Δήμου Μαραθώνα και των πολιτών του που
επλήγησαν και δοκιμάστηκαν μετά την πυρκαγιά της
23ης Ιουλίου 2018 θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές
ευχαριστίες μας προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Δια-
δημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων & της ΚΕΔΕ, κ. Γιώρ-
γο Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου για τη συμβολή του
και την αμέριστη συμπαράστασή του στη διανομή ειδών
πρώτης ανάγκης που απεστάλησαν μετά από πρωτοβου-
λία των Κύπριων αδελφών μας. Είναι τουλάχιστον παρη-
γορητικό για όλους μας να παραμένουμε ενωμένοι ως
Τοπική Αυτοδιοίκηση και αλληλέγγυοι σε τούτες τις δύ-
σκολες στιγμές μέσα από ενέργειες πραγματικής συμ-
παράστασης».

Ανθρωπιστική βοήθεια 
σε πυροπαθείς
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων, προκειμένου να
βοηθήσει τους Δήμους μέλη του
στην υλοποίηση της πολιτικής τους
για την υποστήριξη των κοινωνικά
ευπαθών ομάδων μέσω των Κοινω-
νικών Φαρμακείων, σύναψε Σύμ-
βαση συνεργασίας με τον μη κερ-
δοσκοπικό οργανισμό “GIVMED |
Share medicine Share life” (giv-
med.org), για την παροχή λογισμι-

κού που παρέχει τα ακόλουθα οφέ-
λη:
n Υποστήριξη στην κάλυψη αναγ-

κών σε φάρμακα
n Αξιοποίηση περισσευούμενων

φαρμάκων
n Δημιουργία και διαχείριση ηλε-

κτρονικής αποθήκης φαρμα-
κείου

Το παραπάνω λογισμικό, βελτιώνει
το επίπεδο παροχής υπηρεσιών

υγείας προς τους δημότες, δεδο-
μένου ότι αυξάνεται η ταχύτητα
εξυπηρέτησης των ωφελουμένων
και καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος
των αναγκών τους σε φάρμακα.
Επίσης, ενισχύεται η σχέση με άλ-
λους δήμους, μέσα από την χρήση
νέων τεχνολογιών και την δωρεά
φαρμάκων στα κοινωνικά φαρμα-
κεία τους που συμμετέχουν στο Δί-
κτυο.

Συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό “GIVMED | Share medicine Share life”
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Συνεργασίες

Νέα συνεργασία του
ΕΔΔΥΠΠΥ με το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης για
την υλοποίηση του
Προγράμματος LLM CARE
στους Δήμους μέλη του
Δικτύου.

Τ ο Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων, προκει-
μένου να βοηθήσει τους Δή-

μους μέλη του στην υλοποίηση της
πολιτικής τους για τους Ηλικιωμέ-
νους, σύναψε Σύμβαση συνεργα-
σίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ, με επιστη-
μονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη
Μπαμίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή
της Σχολής Επιστημών Υγείας του
ΑΠΘ, για την αξιοποίηση του Προ-
γράμματος LLM Care, πρότυπου
προγράμματος νοητικής και σωματι-
κής ενδυνάμωσης με διεθνείς πα-
ρουσιάσεις και δημοσιεύσεις. Το εν
λόγω πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί
και στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο
του Δικτύου μας, καθώς και στη Συ-

νάντηση Εργασίας των Δήμων μας
στην Καλλιθέα το 2017. 

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζε-
ται εδώ και μία δεκαετία με ιδιαίτερη
επιτυχία σε Δήμους και πλήθος φο-
ρέων που το αξιοποιούν και μέσα
από το πρόγραμμα πρακτικής Άσκη-
σης Φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ στη
χρήση νέων τεχνολογιών στις υπη-
ρεσίες υγείας.

Το LLM Care είναι ένα ολοκλη-
ρωμένο Σύστημα Νοητικής και Σω-
ματικής Ενδυνάμωσης, μία καινοτό-
μος  υπηρεσία κοινωνικής φροντί-
δας, που  βασίζεται σε σύγχρονες
τεχνολογίες και προσφέρει μία ενο-
ποιημένη λύση για τη βελτίωση της
νοητικής και σωματικής κατάστασης
των ευαίσθητων πληθυσμιακών
ομάδων. 

Τα προβλήματα νοητικής και σω-
ματικής έκπτωσης δημιουργούν
κοινωνική απομόνωση. Πολλά ηλι-
κιωμένα άτομα με χρόνια προβλή-
ματα, ή με συμπτώματα άνοιας, αλ-

λά και γενικότερα διάφορες ευπα-
θείς ομάδες, όπως ασθενείς με
Πάρκινσον, άτομα στο ευρύτερα
φάσμα της νοητικής υστέρησης αν-
τιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Οι
δημοτικές αρχές από την άλλη με-
ριά, δεν είχαν μέχρι στιγμής τη δυ-
νατότητα να εφαρμόσουν κάτι το
διαφορετικό, παρέχοντας φροντίδα
υγείας ή εκπαιδευτική ενίσχυση στα
άτομα αυτά. Σήμερα όμως, δίνεται η
δυνατότητα να αξιοποιηθούν οι νέες
τεχνολογίες προκειμένου να:

n ενισχυθεί η λειτουργικότητα τέ-
τοιων πληθυσμιακών ομάδων
n προαχθεί η σωματική και νοητική
υγεία τους
n προληφθεί η περεταίρω επιδεί-
νωσή τους και ο αποκλεισμός τους
n καταρτιστούν οι εργαζόμενοι στο
χώρο της κοινωνικής φροντίδας σε
ιδιαίτερα προγράμματα & εργαλεία
n εισαχθεί η καινοτομία στις υπηρε-
σίες παροχής κοινωνικής φροντίδας
n αναβαθμιστεί το επίπεδο κοινωνι-
κής πολιτικής

Πρόγραμμα LLM CARE
στους Δήμους του Δικτύου

Σύντομη Περιγραφή προγράμματος Σωματικής Ενδυνάμωσης*

*Για το Πρόγραμμα Σωματικής Ενδυνάμωσης απαιτείται ένας η/υ και ένας αισθητήρας κίνησης (συσκευή Kinect ή άλλη συμβατή)
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Οι Δήμοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο
info@eddyppy.gr. Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα απαιτείται minimum συμμετοχή 5 Δήμων μελών. 

Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το site του LLM CARE http://www.llmcare.gr/  ενώ μπορείτε να δείτε και
το σχετικό video στο youtube LLM CARE VIDEO

Στόχος μας είναι να συν-δημιουργήσουμε θεμέλια ικανά για να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα τεχνολογικής αναβάθ-
μισης των κατά τόπους υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας των Δήμων μελών, πάντοτε όμως στα πλαίσια των σημερινών
οικονομικών δυνατοτήτων τους και με γνώμονα όχι τη συγκυριακή πιλοτική τους εφαρμογή, αλλά τη συντήρηση και
διατήρησή τους στο χρόνο. 

Πλάνο Συνεργασίας-Τρόπος συμμετοχής Δήμων μελών

**Για το Πρόγραμμα Νοητικής Ενδυνάμωσης απαιτείται η/υ ή tablet 

Σύντομη Περιγραφή προγράμματος Νοητικής Ενδυνάμωσης**
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Πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών
Την περίοδο που διανύουμε η
διγλωσσία και ειδικά η γνώση
των Αγγλικών είναι
απαραίτητο εφόδιο για την
αγορά εργασίας. Το κόστος
εκμάθησης όμως
φροντιστήρια ή ιδιαίτερα,
είναι για τις οικογένειες με
οικονομικά προβλήματα
δυσβάσταχτο. Επιπλέον
υπάρχει η ανάγκη για την
απόκτηση εξειδικευμένων
Αγγλικών-business English.
Είναι βέβαιο ότι η ανεργία
δημιουργεί και επιβαρύνει την
υγεία του κόσμου (ψυχική και
όχι μόνο), μιας και δεν έχουν
όλοι ίσες ευκαιρίες για την
πρόσβαση στην ΓΝΩΣΗ!

Μ ε γνώμονα το ανωτέρω το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔ-

ΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με την Lin-
guaphone,  ανταποκρινόμενοι στις
σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης,
που απαιτούν ευελιξία και αποτελε-
σματικότητα στο μικρότερο δυνατό
χρονικό διάστημα, δημιούργησε
ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περι-
βάλλον, την ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα  Linguaphone Digital School μέ-
σω της οποίας ο εκπαιδευόμενος
μπορεί να μάθει μια ξένη γλώσσα ή
να ‘’φρεσκάρει’’ και να εξασκήσει
τη γλώσσα που ήδη γνωρίζει με το
δικό του ξεχωριστό ρυθμό και σύμ-
φωνα με τις   προσωπικές του ανάγ-
κες (e-learning).

Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο
εκπαιδευτικά προγράμματα: το
πρώτο English Course  αφορά την
εκμάθηση Γενικών Αγγλικών και το
δεύτερο  Business English αφορά
την εκμάθηση της γλώσσας και βελ-
τίωση των δεξιοτήτων σε επαγγελ-

ματικό επίπεδο.

General English Course
Το εκπαιδευτικό υλικό English

Course καλύπτει τα δύο επίπεδα
των αρχαρίων Α1 & Α2 (σύμφωνα
με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του
Συμβουλίου της Ευρώπης).

Απευθύνεται σε όσους δεν
έχουν κάνει καθόλου μαθήματα αγ-
γλικών στο παρελθόν ή δεν έχουν
ασχοληθεί με την αγγλική γλώσσα .
Επίσης είναι ιδανικό για όσους
έχουν κάποια γνώση της γλώσσας
και θέλουν να τη βελτιώσουν όπως
επίσης  και για όσους γνωρίζουν τη
γλώσσα αλλά έχουν πρόβλημα στην
προφορική επικοινωνία (δεν έχουν
ευχέρεια λόγου).

Το εκπαιδευτικό υλικό English
Course αποτελεί έναν πρωτοπορια-
κό τρόπο να μάθει ο ενήλικας την
αγγλική γλώσσα πρακτικά, γρήγορα
και αποτελεσματικά. Ο εκπαιδευό-
μενος εισάγεται στη γλώσσα και
μπορεί να επικοινωνεί από τα πρώτα
μαθήματα ενώ παράλληλα μαθαίνει
σε βάθος όλες τις δομές και τα συ-
στήματα της γλώσσας και αναπτύσ-
σει τις γλωσσικές του δεξιότητες.

Business English
To εκπαιδευτικό υλικό Business

English αφορά στα επίπεδα Β1, Β2
& C1 (σύμφωνα με το Κοινό Ευρω-
παϊκό Πλαίσιο του Συμβουλίου της
Ευρώπης) και έχει περισσότερο
επαγγελματικό προσανατολισμό.

Απευθύνεται σε όσους βρίσκον-
ται τουλάχιστον σε επίπεδο Β1 και
θέλουν να μάθουν τη γλώσσα πρα-
κτικά, γρήγορα και αποτελεσματικά
καθώς και να δώσουν μεγαλύτερη
έμφαση στην επιχειρηματική –
επαγγελματική ορολογία και δεξιό-
τητες. Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει
περισσότερο περίπλοκες δομές της

γλώσσας και μέσα από τις περιπτώ-
σεις μελέτης (case studies) κατανο-
εί και χρησιμοποιεί τη γλώσσα που
μαθαίνει μέσα στο περιβάλλον στο
πλαίσιο της επαγγελματικής του
δραστηριότητας. 

Με την ολοκλήρωση της εκπαί-
δευσης, ο εκπαιδευόμενος έχει κα-
λύψει το επίπεδο για να προετοιμα-
στεί για τις εξετάσεις BULATS του
Πανεπιστημίου του Cambridge.

Tο Εθνικό Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών έχει επιλέξει την
μέθοδο Linguaphone Business En-
glish για να παρέχει εκπαίδευση
Επαγγελματικών Αγγλικών (Busi-
ness English-Πρόγραμμα εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης), στο οποίο η
Linguaphone διατηρεί την εκπαι-
δευτική εποπτεία και επιμέλεια.

Συμμετοχή των Δήμων του
Δικτύου στο Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο  αυτό το Δ.Σ. του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ ομόφωνα αποφάσισε να προ-
τείνει να συμμετάσχουν στο καινοτό-
μο αυτό πρόγραμμα. Η συμμετοχή
του Δήμου αφορά πρωτίστως τη δυ-
νατότητα παροχής του Προγράμμα-
τος στους οικονομικά ασθενέστε-
ρους δημότες και άλλες ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού, μέσα από
την επιδότηση από τον Δήμο τους,
ώστε να αποκτήσουν ετήσια συνδρο-
μή στην  πλατφόρμα e-learning / digi-
tal school της LINGUAPHONE, με 1.5
ευρώ ανά μήνα για κάθε κωδικό-οι-
κογένεια (πλέον φ.π.α)

Επιπλέον η συμμετοχή του Δήμου
αφορά την ενημέρωση για όλους
τους υπόλοιπους δημότες, αλλά και
επιχειρήσεις (ακόμη και φροντιστή-
ρια ξένων γλωσσών!), θα δοθεί η δυ-
νατότητα με ένα πολύ μικρό ποσό 2
ευρώ / μήνα (πλέον φ.π.α.), να απο-
κτήσουν μία ετήσια συνδρομή.
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Επικοινωνία - Social Media

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 εκστρατεί-

ες, οι εκδηλώσεις και τα νέα του Δι-
κτύου. Στην αρχική σελίδα βρίσκονται
οι πρόσφατες εκδηλώσεις και τα νέα
του Δικτύου, ενώ υπάρχει αρχείο Δελ-
τίων Τύπου & Newsletter. 

Οι εκπρόσωποι των Δήμων μελών
του Δικτύου, επισκέπτονται καθημερι-
νά την ιστοσελίδα, για να δηλώσουν

συμμετοχή στα τρέχοντα προγράμμα-
τα, μέσω της νέας ηλεκτρονικής αίτη-
σης συμμετοχής, που συμπληρώνεται
και αποστέλλεται αυτόματα από τον
υπεύθυνο του Δήμου-μέλους, στον
εκάστοτε υπεύθυνο προγράμματος
στο ΕΔΔΥΠΠΥ, προκειμένου να υλο-
ποιηθεί η δράση. 

Στην ενότητα ΠΟΥ- Πρόγραμμα
Υγιείς Πόλεις, αναρτώνται όλα τα ΝΕΑ
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
καθώς και χρήσιμο υλικό από τις Συ-
ναντήσεις Εργασίας του Δικτύου (πα-
ρουσιάσεις βίντεο κλπ) καθώς και από
τις Συναντήσεις και τα Συνέδρια που
συμμετέχει το Δίκτυο στο εξωτερικό.

Τους ετήσιους απολογισμούς του
Δικτύου, κάθε χρόνο τους μοιράζου-
με στους εκπροσώπους των Δήμων
μελών και παράλληλα τους αναρτού-

με σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα.
Ακόμα οι  εκδόσεις του Δικτύου, όπως
οι Πολιτικές και το Προφίλ Υγείας, βρί-
σκονται στην ενότητα Πολιτικές- Εκ-
δόσεις ώστε να έχουν όλοι άμεση
πρόσβαση. 

Τέλος στην ιστοσελίδα του Δι-
κτύου υπάρχει ο διαδραστικός χάρτης
πόλεων του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας όπου μπορείτε
να δείτε όλους τους Δήμους που συμ-
μετέχουν στο Δίκτυο. 

Προτείνουμε λοιπόν σε όλους
τους εκπροσώπους των Δήμων μελών
να επισκέπτονται συχνά τη σελίδα μας
καθώς τους παρέχει πολλές & χρήσι-
μες πληροφορίες. Ευχόμαστε σε
όλους καλή περιήγηση. 
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Η Διαδικτυακή Πύλη 
των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
www.kepygeias.gr,
δημιουργήθηκε για την
ενημέρωση και
εξυπηρέτηση των δημοτών
έπειτα από χρηματοδότηση
του προγράμματος
ΕΣΠΑ2007-2013.

Χ ρησιμοποιώντας τη Διαδι-
κτυακή Πύλη των ΚΕΠ ΥΓΕΙ-
ΑΣ, ο δημότης μπορεί να

συλλέξει πληροφορίες σχετικά με
τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και να ενημερωθεί
για την συνοπτική περιγραφή του
φυσικού αντικειμένου και τον ρόλο
των ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο του. Επί-
σης μπορεί να βρει στοιχεία επικοι-
νωνίας των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ καθώς και
όλων των παρόχων υγείας (ια-
τρούς, διαγνωστικά / μικροβιολογι-
κά κέντρα, δομές υγείας, νοσοκο-
μεία, ιδιωτικές κλινικές, ιατρικές
εταιρείες, μη κερδοσκοπικές – μη
κυβερνητικές εταιρείες στήριξης).
Επιπλέον μπορεί κανείς να ενημε-
ρωθεί για τις εκδηλώσεις των ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ μέσα από δελτία τύπου που
αναρτώνται στην Διαδικτυακή Πύλη
των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ.

Αντίστοιχα χρήση της Διαδι-
κτυακής Πύλης των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
μπορούν να κάνουν και εκπρόσω-
ποι δήμων που επιθυμούν να δημι-
ουργήσουν ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, για να
ενημερωθούν για τα διαδικαστικά.

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

1. Καταχώρησης Δημοτών στο
ηλεκτρονικό σύστημα - δημι-

ουργία ξεχωριστού ηλεκτρονικού
ιατρικού φακέλου ανά δημότη.

2. Ενημέρωση των Δημοτών για
τα 8 νοσήματα που χρήζουν

δια βίου έλεγχο αυτόματα από το
σύστημα και υπενθύμιση σε προκα-
θορισμένους χρόνους εκ νέου αν
δεν έχουν προχωρήσει στις απα-
ραίτητες εξετάσεις που τους έχουν
προταθεί βάσει των πρωτοκόλλων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας.

3. Οργάνωσης προληπτικών
εξετάσεων στους δημότες.

4. Παροχής Υπηρεσιών συμ-
βουλευτικής υποστήριξης

βάσει των πρωτοκόλλων υγείας για
τα 8 νοσήματα.

5. Διαχείριση αιτημάτων των
δημοτών με σκοπό τη βελτίω-

ση των υπηρεσιών του δήμου.

6. Ανάπτυξης προγραμμάτων
αγωγής και προαγωγής της

υγείας.

7. Συστήματα παρόχων - ια-
τρών, εγγεγραμμένων συ-

νεργατών στο ΚΕΠ Υγείας, όπου
μπορούν εύκολα να απευθύνονται
οι δημότες που δεν έχουν προσω-
πικό θεράποντα ιατρό της κατάλλη-
λης 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.

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
www.kepygeias.gr
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Επικοινωνία - Social Media

Newsletter 
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 γίνε-
ται σε μηνιαία βάση
κάθε τέλος του μή-

να. Υπολογίζεται ότι το
Newsletter  το λαμβάνουν
πάνω από 2500 χρήστες.

Για να μπορείτε να λαμ-
βάνετε το Newsletter του
Δικτύου, πρέπει να κάνε-
τε εγγραφή συμπληρώ-
νοντας το email μόνο το
email σας στη φόρμα εγ-
γραφής που βρίσκεται στο
κάτω μέρος της αρχικής σε-
λίδας του site www.eddyp-
py.gr . 
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DONORwiz
Το ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετέχει στο DONORWIZ

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

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

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

3. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υποστήριξη με εθελοντική εργασία και διάθεση χρόνου, βάσει των δεξιοτήτων σας.
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Επικοινωνία - Social Media
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
απέκτησε κανάλι στο youtube!!!

Ακολουθήστε μας για να βλέπετε 
πρώτοι όσα ανεβάζουμε
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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 υπο-
βάλλουμε την έκθεσή μας για την διαχείριση από 1-1-2018 μέχρι και την  31-12-2018 ύστερα από έλεγχο που πραγ-
ματοποιήσαμε στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στα λογιστικά – οικονομικά βιβλία και στα
δικαιολογητικά των δαπανών.

Τα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 294.559,12€ η ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Έσοδα από Συνδρομές χρήσης 126.141,00 
Έσοδα από Συνδρομές  προηγ. χρήσης 17.219,00 
Λοιπά Έσοδα παρ. σε τρίτους 80,00 
ΤΙΜΟΛ.ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 90.309,20 
Έσοδα από Δωρεές - Χορηγίες  60.809,92 

Οι δαπάνες της χρήσης ανήλθαν σε 267.310,81€ , οι οποίες αναλύονται ως εξής:
Αμοιβές προσωπικού: 54.216,05€
Αμοιβές Τρίτων (Μελ/τες, Λογιστές, Μηχανογράφοι κτλ): 119.080,40€
Παροχές Τρίτων (Ταχυδρομικά, Τηλεπικοινωνίες κτλ): 4.938,68€
Φόροι – Τέλη (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος): 28.876.90€
Διάφορα Έξοδα (Μετ/κά, ταξιδιών, συνδρομές, γραφική ύλη): 86.959,29€
Τραπεζικά Έξοδα: 655,81€
Αποσβέσεις: 1.361,24€
Έκτακτες Δαπάνες: 9.175,29€ 

Οι εισπράξεις για το παραπάνω έτος, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που μας δόθηκαν και ελέγξαμε,  έφτασαν στο
ποσό των 244.037,02€ ενώ οι πληρωμές ανήλθαν σε 214.857,08€.

n Τα ταμειακά διαθέσιμα της 31/12/2018 είναι 29.179,94€

n Το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης δηλαδή της 31/12/2017 ήταν 39.371,91€.

Το παραπάνω ποσό είναι κατατεθειμένο

Λογαριασμός όψεως Eurobank 222367 28.931,79€
Ταμείο 248,15€

————————
Άθροισμα 29.179,94ευρώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
n Από τον έλεγχο της διαχείρισης η Επιτροπή  διαπίστωσε ότι όλα τα στοιχεία τηρήθηκαν με τάξη και ακρί-

βεια.
n Ύστερα από τα παραπάνω η Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρεί ότι όλες οι δαπάνες από 1-1-2018 έως 31-12-2018
που αναγράφονται στα σχετικά λογιστικά βιβλία πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.
Μαρούσι 29/7/19

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ZHKOY A. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Α. ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Π.

Πρόεδρος Επιτροπής Μέλος Μέλος
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Ισολογισμός 2018
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Ευρετήριο 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 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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